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FISCALIZAÇÃO 
EM NATAL 

BRASIL É O 2º 
PAÍS COM MAIS 
MORTES POR COVID

 Na praia de Ponta Negra, fiscais 
flagraram um comerciante com 
bebidas alcoólicas escondidas em 
isopores no domingo 18, dia de 
toque de recolher integral. Ele foi 
notificado. Pág. 4

 País passou EUA, 
México e Peru em abril e 
agora é também o 13º com 
mais óbitos por Covid-19 
proporcionais do mundo. 
Pág. 7



JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

ERALDO PERES/AP DIVULGAÇÃO SEMURB

Suspensa pela 2ª vez, aplicação da 
Coronavac não tem data para retorno
NATAL. 5 | Semana na capital potiguar começou 
com apenas 920 doses do imunizante, que 
acabaram ainda nas primeiras horas da manhã 

desta segunda-feira 19. Secretaria Municipal 
de Saúde já havia suspendido a aplicação do 
imunizante Coronavac no dia 12 de abril por 

falta de doses. Na sexta 16, o Rio Grande do Norte 
recebeu mais uma remessa de vacinas - que já 
foram distribuídas aos municípios potiguares

IMUNIZAÇÃO  Natalenses esperam em fi las para receber doses da vacina contra a Covid-19. A aplicação da Coronavac foi suspensa pela segunda vez na capital 
potiguar, por falta de doses do imunizante. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ainda não há data prevista para o recebimento de novos lotes
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Os médicos negacionistas de 
Natal e do RN que se cuidem! Ao 
menos 43 sindicâncias já foram 
abertas por conselhos regionais de 
Medicina do País para investigar 
médicos suspeitos de cometer 
infrações éticas ao prescrever ou 
divulgar o suposto tratamento 
precoce contra covid ou outras 
terapias que já se mostraram 
ine� cazes contra doença. A 
informação foi publicada pelo 
jornal Estadão.

UM TAPA NA CARA 
A matéria publicada neste 

� m de semana pela revista Super 
Interessante intitulada “A farsa da 
Ivermectina” deveria ser distribuída 
gratuitamente para cada morador 
da cidade de Natal/RN e seu 
entorno. A sugestão foi feita pelo 
secretário de Planejamento do 
Estado, Aldemir Freire. Segundo 
o secretário, a reportagem é 
“devastadora” para os que ainda 
insistem em acreditar ou em 
propagar as mentiras e distorções 
envolvendo os ‘kit covid’, em 
especial a ivermectina, como 
possível tratamento contra a 
covid-19.

ALIÁS 
A matéria da Super Interessante 

é recheada de informações 
detalhadas, dados cientí� cos bem 
explicados e história que colocam 
terra em qualquer argumento 
a favor do medicamento tão 
idolatrado é propalado por certos 
médicos potiguares e por outros 
setores da sociedade, incluindo 
parte da imprensa local.

MEDALHA 
O ministro das Comunicações 

Fábio Faria recebeu nesta segunda-
feira a medalha do Exército 
brasileiro, a Grã-Cruz da Ordem 
do Mérito Militar. Concedida 
àqueles que prestaram relevantes 
serviços à nação. Fábio recebeu a 
homenagem ao lado do presidente 
Jair Bolsonaro.

 MOMENTO DE ATENÇÃO 
O deputado federal Rafael 

Motta passou parte do � m de 
semana em Natal cumprindo 
agenda na sede do PSB RN 
interagindo com lideranças da 
legenda de todo o Estado. As 
eleições se avizinham e exigem 
um momento de maior atenção 
partidária dos presidentes de 
partido pelo Brasil.

FICARAM A VER NAVIOS 
Cadê a segunda dose 

da Coronavac em Natal? 
A vereadora Divaneide 
Basílio já havia se adiantado 
para tentar evitar novos 
atrasos na vacinação na 
capital potiguar e há dias 
atrás o� ciou a Secretaria 
Municipal de Saúde 
solicitando que o órgão 
seguisse as recomendações 
de nota técnica da Sesap 
para que o contingente 
destinado à segunda dose 
não fosse usado na primeira 
fase de alguns grupos. 

Pelo visto, não adiantou. 
Ontem, dezenas de 
natalenses que deveriam 
tomar a segunda dose da 
Coronavac � caram a ver 
navios.

FALTA DE INTERESSE 
A embaixada brasileira 

em Pequim foi procurada em 
dezembro do ano passado 
por um grupo de empresários 
para apresentar o interesse 
de um laboratório chinês em 
realizar testes de fase 3 de 
uma vacina contra covid-19 
no Brasil, mas o contato 
não teve o efeito esperado 
e não resultou em parceria 
com instituição brasileira 
que pudesse fazer os ensaios 
clínicos. Quem contou o caso 
foi o colunista do UOL Diogo 
Schelp.

OPINIÃO 
De Olga Curado, colunista 
do UOL: “Vem mais uma 
tentativa do capitão. O voto 
auditável tem o roteiro 
usado por Donald Trump 
nos Estados Unidos. É uma 
mandinga: desacreditar 
o voto eletrônico. Para 
ele, as urnas só falam 
a verdade se ele for o 
vencedor. A caminho, mais 
uma campanha ao estilo 
cloroquina”.

ENTRE A CRUZ E A ESPADA 
O orçamento de 2021 está  
ameaçando Bolsonaro 
com mesma pedalada que 
derrubou Dilma Rousse� . 
O secretário do ministro da 
Economia Paulo Guedes já  
alerta colegas sobre o risco 
de crime de responsabilidade 
e o programa agrícola deve 
� car travado.

Ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho dando o pontapé inicial no Sistema Nacional Informações sobre Irrigação. “Podemos multiplicar em 7 
vezes a área de produção no país, chegando a 70 milhões de hectares, sem desmatar”, disse ele

RÁPIDAS

>> Deu na coluna Radar, na Veja: A lentidão 
da imunização no Brasil fez surgir uma nova 
modalidade de viagem entre os mais ricos: o “turismo 
da agulha”. Os brasileiros do andar de cima criaram 
uma ‘rota da vacina’ até Miami. Como se sabe, na 
Flórida estão vacinando qualquer um com mais 
de 16 anos, sem a necessidade de comprovação de 
residência. Para muita gente com casa nos EUA, é 
mais rápido viajar do que esperar chegar a idade 
aqui. 

>>Previsto para chegar no Brasil na semana 
que, vem o primeiro lote da vacina da P� zer 

contra a Covid19, com 1 milhão de doses, poderá 
ser distribuído somente para capitais e outros 
centros urbanos de grande porte. A ideia é debatida 
internamente no Ministério da Saúde e e também 
tem um apoio dos secretários estaduais e municipais 
da área. A informação é do jornal O Globo.

>> Os cartórios brasileiros registraram uma 
queda de 64% no registro de óbitos de pessoas entre 
90 e 99 anos, de 49% entre as de 80 a 89 anos e de 6% 
entre a faixa etária de 70 a 79 anos, na comparação 
entre a média de óbitos desses grupos desde o início 
da pandemia e os primeiros 15 dias do mês de abril.
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DISCUSSÃO | Comissão se reuniu e apreciou vetos parciais e integrais do Executivo Municipal a alguns 
projetos aprovados, entre eles, alguns pontos da lei, que reconhece atividades religiosas como essenciais

A Comissão de Legislação, Justiça 
e Redação Final da Câmara Mu-
nicipal de Natal se reuniu nesta 

segunda-feira 19 e apreciou vetos par-
ciais e integrais do Executivo Municipal 
a alguns projetos aprovados pelos par-
lamentares, entre eles, alguns pontos da 
Lei 7.134/2021, de autoria da vereadora 
Camila Araújo (PSD), que reconhece as 
atividades religiosas como essenciais.

“A lei continua válida e reconhece 
a atividade como essencial, mas alguns 
dispositivos a inviabilizavam porque 
proibia o Executivo de determinar o 
fechamento em qualquer situação de 
emergência, calamidade, pandemia e 
isso invadia a prerrogativa do Poder Exe-
cutivo”, explicou a vereadora Nina Souza 
(PDT) que é líder da bancada governista 
na Casa.

A autora da lei reconheceu o impedi-
mento legal que levou ao veto parcial. “A 
lei continua trazendo segurança jurídica 
às atividades religiosas, mas analisamos 
que, num momento de pandemia, como 
o de futuras calamidades, a vedação ao 
Poder Executivo esbarra no princípio 
constitucional da competência de pode-
res e por isso entendemos o veto”, desta-
cou Camila Araújo.

Com o mesmo argumento, também 
foi mantido veto ao projeto 82/2020, do 
vereador Preto Aquino (PSD), que obri-
gava a criação de campanha de combate 
e prevenção às amputações dos mem-
bros inferiores de pacientes portadores 
de Diabetes Mellitus; e à emenda do 
vereador Bispo Francisco de Assis (RE-
PUBLICANOS) ao orçamento de 2021, 
que remanejava recursos da Secretaria 
de Comunicação. Enquanto isso, foram 
rejeitados os vetos ao projeto 18/2020, da 
vereadora Nina Souza, para criação da 
Campanha Permanente de Prevenção 
ao Câncer de Pele; e ao projeto 197/2017, 
do ex-vereador Fulvio Saulo, que obriga-
va empresas de ônibus a instalarem aviso 
de assalto no letreiro frontal dos ônibus.

“O Poder Executivo faz a avaliação 
dos projetos aprovados pela Casa e 
muitas vezes opta por vetar algo que, na 
prática, não tenha aplicabilidade. Cabe a 
essa comissão, analisar se o impedimen-
to procede ou não para que a lei seja exe-
cutada”, disse o vereador Kleber Fernan-
des (PSDB), presidente da comissão. Os 
vereadores Aldo Clemente (PDT), Klaus 
Araújo (SDD) e Preto Aquino (PSD) tam-
bém participaram da reunião.

Além dos vetos, foram aprovados 
os projetos 420/2020, da vereadora 
Divaneide Basílio (PT), que institui 
o Programa TransCidadania Karla 
Monique; 41/2021, do vereador Her-
bert Sena (PL), que inclui o circuito 
de quadrilhas juninas no calendário 
o� cial de eventos da cidade; 23/2021, 
do vereador Nivaldo Bacurau (PSB), 
para a disponibilização de pulseira 
com QRCode para identi� cação e 
segurança de idosos e portadores de 
patologias mentais ou outras doenças; 
e o 07/2021, da vereadora Ana Paula 
(PL), para criação do serviço “Disque 
maus tratos e abandono de animais”.

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal se reuniu nesta segunda

Comissão de Justiça aprecia 
vetos do Executivo Municipal

VERONICA MACEDO

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PP SRP Nº 004/2021
P A N° 113/2021

SEGUNDA CHAMADA

Prestação de Serviços Mecânicos (motor, suspensão e congêneres) e elétricos em veículos 
leves (gasolina/etanol), pesados (diesel) e máquinas pesadas (diesel). Data da sessão 
03/05/2021 as 09:00 horas (segunda chamada). O edital e seus anexos serão disponibilizados por 
m e i o  d e  s o l i c i t a ç ã o  a t r a v é s  d o  e - m a i l  l i c i t a c a o b e n t o f e r n a n d e s @ g m a i l . c o m , 
www.licitafacil.tce.rn.gov.br., ou ainda na sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal, situada a 
Rua Tiradentes, 66, Centro, Bento Fernandes/RN.

Bento Fernandes/RN, em 16 de abril de 2021
Illany Karilyne Oliveira Gomes - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

A Prefeitura Municipal de Passagem/RN, através da sua comissão oficial, torna público que 
realizará a licitação, na MODALIDADE: Tomada de Preços. Tipo: Menor Preço, conforme 
OBJETO: O objeto da presente Licitação – Modalidade Tomada de Preços e a contratação 
de empresa para execução dos serviços de obra de pavimentação em paralelepípedo pelo 
método convencional com drenagem superficial nas ruas Ana Lucas de Lima, rua Ana 
Augusta de Lima, rua Praça José Alexandre e rua Projetada 07 do município de Passagem-
RN. Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços: às 09:00 
horas do dia 10 de maio de 2021. HORÁRIO DE BRASÍLIA. Esclarecimentos e o Edital poderão 
ser consultados e obtidos no horário das 08:00 às 13:00 horas, na sala da Comissão, localizada 
na Prefeitura Municipal de Passagem/RN, Rua Senador Dinarte Mariz, 288 – Centro – 
Passagem/RN – Ou pelo fone (0xx84) 3286-0029 – pelo e-mail: cplpassagemrn@gmail.com.

Passagem/RN, 19 de abril de 2021.
À COMISSÃO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-150789/TEC/RLO-0404, com prazo de validade até 08/04/2024, em 

favor de 01 (um) poço petrolífero de código 7-BR-0075B-RN e coordenadas (9.386.773,86 mN; 690.592,89 mE), 
com produção escoada para a Estação Coletora Satélite de Brejinho e destino ao Campo de Produção de Brejinho, 
município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-152920/TEC/RLO-0795, com prazo de validade até 08/04/2024, em 
favor de 39 (trinta e nove) poços petrolíferos de códigos 1-LOR-0001-RN, 3-LOR-0005-RN, 7-LOR-0006-RN, 7-
LOR-0007-RN, 7-LOR-0009-RN, 7-LOR-0011-RN, 7-LOR-0012-RN, 7-LOR-0013-RN, 7-LOR-0014-RN, 7-LOR-
0015-RN, 7-LOR-0017-RN, 7-LOR-0018-RN, 7-LOR-0019-RN, 7-LOR-0020-RN, 7-LOR-0021-RN, 7-LOR-0022-RN, 
7-LOR-0023-RN, 7-LOR-0024-RN, 7-LOR-0026-RN, 7-LOR-0027-RN, 7-LOR-0028-RN, 7-LOR-0030-RN, 7-LOR-
0033-RN, 7-LOR-0034-RN, 7-LOR-0035-RN, 7-LOR-0037-RN, 7-LOR-0039-RN, 3-LOR-0041-RN, 9-LOR-0042D-
RN/7-LOR-0043HP-RN/7-LOR-0044HP-RN, 7-LOR-0045-RN, 7-LOR-0046-RN, 7-LOR-0047-RN, 7-LOR-0048-RN, 
7-LOR-0049-RN, 7-LOR-0050-RN, 7-LOR-0051-RN, 7-LOR-0053-RN, 7-LOR-0054-RN e 7-LOR-0055-RN e 
coordenadas (9.390.635,00 mN; 667.678,00 mE, 9.389.806,00 mN; 669.195,00 mE, 9.389.250,00 mN; 667.628,00 
mE, 9.389.648,00 mN; 667.226,00 mE, 9.389.650,00 mN; 668.024,00 mE, 9.390.050,00 mN; 668.022,00 mE, 
9.388.850,00 mN; 667.630,00 mE,  9.389.651,00 mN; 668.824,00 mE, 9.389.255,00 mN; 669.227,00 mE, 
9.389.248,00 mN; 667.227,00 mE, 9.389.254,00 mN; 668.826,00 mE, 9.390.048,00 mN; 667.223,00 mE, 
9.390.046,00 mN; 666.822,00 mE, 9.390.831,00 mN; 667.335,00 mE, 9.389.605,00 mN; 669.626,00 mE, 
9.388.847,00 mN; 668.834,00 mE, 9.390.448,00 mN; 667.221,00 mE, 9.390.933,00 mN; 667.631,00 mE, 
9.390.051,00 mN; 667.622,00 mE, 9.390.446,00 mN; 666.821,00 mE, 9.390.347,00 mN; 668.431,00 mE, 
9.390.468,00 mN; 667.587,00 mE, 9.391.062,00 mN; 668.015,00 mE, 9.390.037,00 mN; 668.429,00 mE, 
9.390.347,00 mN; 668.860,00 mE, 9.388.828,00 mN; 668.039,00 mE, 9.389.849,00 mN; 667.808,00 mE, 
9.389.515,00 mN; 665.477,00 mE, 9.388.729,00 mN; 668.228,00 mE, 9.390.199,00 mN; 668.628,00 mE, 
9.389.849,00 mN; 667.419,00 mE, 9.389.847,00 mN; 668.209,00 mE, 9.389.698,00 mN; 666.869,00 mE, 
9.389.719,00 mN; 666.608,00 mE, 9.390.208,00 mN; 667.929,00 mE, 9.390.279,00 mN; 667.528,00 mE, 
9.390.128,00 mN; 667.018,00 mE, 9.390.209,00 mN; 667.288,00 mE e  9.390.029,00 mN; 667.828,00 mE), com 
produção escoada para a Estação Coletora e Compressora de Lorena e destino ao Campo de Produção de Lorena, 
município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente Administrativo/Financeiro 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ 03.347.723/0004-00, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Prévia para Perfuração (LPPer) para os poços de petróleo 7-SDM -08-RN, 7-SDM-09-RN, 7-SDM-

10-RN, 8-SDM-11-RN, localizados na Zona Rural do município de Assú/RN. 
 Licença Simplificada (LS) para os acessos destinados para as locações 7-SDM-08-RN, 7-SDM-10-RN, 8-

SDM-11-RN, localizados na Zona Rural do município de Assú/RN. 
 Licença de Instalação e de Operação (LIO) para as linhas de surgência destinadas para as locações 7-SDM-

08-RN, 7-SDM-09-RN, 7-SDM-10-RN, 8-SDM-11-RN, localizadas na Zona Rural do município de Assú/RN. 
 Licença Previa (LP) para as linhas de surgência destinadas para as locações 7-SDM-08-RN, 7-SDM-09-RN, 

7-SDM-10-RN, 8-SDM-11-RN, localizadas na Zona Rural do município de Assú/RN. 
 

Braz Gaudencio Dos Santos Santana 
Representante Legal 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

VAMCRUZ I PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 21.514.543/0001-05, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Prévia - LP, com 
prazo de validade até 05 de abril de 2023 em favor do empreendimento Parque Eólico Potiguar C21, 
localizada na Zona Rural, no Município de Caiçara do Norte/RN. 

 
Robert David Klein 

Diretor Geral 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
VAMCRUZ I PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 21.514.543/0001-05, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Prévia - LP, com 
prazo de validade até 05 de abril de 2023 em favor do empreendimento Parque Eólico Potiguar C22, 
localizada na Zona Rural, no Município de Caiçara do Norte/RN. 

 
Robert David Klein 

Diretor Geral 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
VAMCRUZ I PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 21.514.543/0001-05, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Prévia - LP, com 
prazo de validade até 05 de abril de 2023 em favor do empreendimento Parque Eólico Potiguar C23, 
localizada na Zona Rural, no Município de Caiçara do Norte/RN. 

 
Robert David Klein 

Diretor Geral 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

 
                        Daniele da Silva Pessoa, Oficiala do Registro de Imóveis do Ofício Único de Notas de Lagoa Salgada e 
Comarca de Monte Alegre/RN, na forma da lei, etc.... 
                         Faz público, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, 
autuado sob protocolo n° 306 de 16/04/2021, que foi protocolado nesta Serventia em 16/04/2021 o requerimento pelo qual: 
HANDESON TOMAZ DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da Carteira de Identidade RG n° 
8.344.156, expedida pela SDS/PE em 12/01/2012, inscrito no CPF sob n° 100.452.574-50, filho de HAÉCIO FLÁVIO DE 
OLIVEIRA e GENILDA TOMAZ DE OLIVEIRA, natural de Jaboatão dos Guararapes/PE, nascido aos 01 de Abril de 
1993 (27 anos), conforme certidão de nascimento do Cartório Ângela da cunha e Souza, Jaboatão dos Guararapes/PE, 
livro 126-A, fls. nº 259, termo nº 148021, arquivada nestas notas, residente e domiciliado na Rua Manoel de Oliveira, 
nº 20, centro, Lagoa Salgada/RN, CEP 59247-000, referente ao imóvel: (01) UM Terreno no lugar denominado sitio São 
Mateus no município de Lagoa Salgada/RN com os seguintes limites, NORTE, medindo 297,70 metros com Francisco 
Rodrigues da Silva, SUL, medindo 246 metros com José Guedes do Nascimento, NASCENTE, medindo 183 metros 
com estrada via pública Boa Saúde, POENTE, medindo 144 metros com Josefa Bezerra do Nascimento,  conforme 
escritura pública de cessão de direitos hereditários lavrada no Ofício Único de Boa Saúde/RN, no livro n° 014, fls n° 
169 as 170 vº, em data de 06/05/2007 e MEMORIAL DESCRITIVO - PROPRIEDADE: SÍTIO SÃO MATEUS-
PROPRIETÁRIO:GENILDA TOMAZ DE OLIVEIRA-MUNICÍPIO:LAGOA SALGADA/RN COMARCA:MONTE ALEGRE-
ÁREA:4.3475 há- PERÍMETRO: 869.84mDESCRIÇÃO Inicia-se se no marco denominado 'ponto 0=PP', georreferenciado no 
Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM-SIRGAS-2000, MC-33° WGr, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema 
UTM: E=220618.774 m e N=9323059.222 m dividindo-o com o  EDIMILSON PEREIRA DA CRUZ; Daí segue confrontando 
com EDIMILSON PEREIRA DA CRUZ com o azimute de 104°11'25" e a distância de 246.35 m até o marco 'ponto 1' 
(E=220857.605 m e N=9322998.831 m); Daí segue confrontando com JOSÉ GUEDES DO NASCIMENTO com o azimute de 
104°11'25" e a distância de 51.25 m até o marco 'ponto 2' (E=220907.295 m e N=9322986.266 m); Daí segue confrontando 
com JOSÉ GUEDES DO NASCIMENTO com o azimute de 186°24'50" e a distância de 78.56 m até o marco 'ponto 3' 
(E=220898.520 m e N=9322908.200 m); Daí segue confrontando com ESTRADA VICINAL LAGOA SALGADA - SÃO 
MATEUS com o azimute de 242°20'16" e a distância de 29.23 m até o marco 'ponto 4' (E=220872.628 m e N=9322894.628 
m); Daí segue confrontando com ESTRADA VICINAL LAGOA SALGADA - SÃO MATEUS com o azimute de 237°22'48" e a 
distância de 75.57 m até o marco 'ponto 5' (E=220808.978 m e N=9322853.891 m); Daí segue confrontando com JOSEFA 
BEZERRA DA ROCHA com o azimute de 286°12'05" e a distância de 244.69 m até o marco 'ponto 6' (E=220574.002 m e 
N=9322922.164 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ com o azimute de  18°05'26" e a 
distância de 144.19 m até o marco 'ponto 0=PP' (E=220618.774 m e N=9323059.222 m); início de descrição, fechando assim 
o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 4.3475 ha, solicitou o reconhecimento do direito de 
propriedade através da espécie: Usucapião Extrajudicial Ordinário. Assim, sendo, ficam intimados terceiros 
eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação 
escrita perante o Oficial de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar 
da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 
requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial ordinária, com o competente registro conforme determina a Lei.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA., CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação para 
extração mineral de AREIA em uma área de 13 hectares com volume total de extração de 20.000 m³/mês, 
localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 9.373.404,00 m N; 
789.194,00 m E, no leito fluvial do Rio Pajeú, situada na Fazenda São José, Zona Rural, Município de 
Lajes/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 

 PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

 CORTEZ ENGENHARIA LTDA., CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação para 
extração mineral de AREIA em uma área de 8,5 hectares com volume de extração de 8.500 m³/mês, 
localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 9.379.512,00 m N; 
808.363,00 m E, no leito fluvial dos riachos Poço Preto da Lagoinha e São José, situada na Fazenda Bom 
Jesus, Zona Rural, Município de Lajes/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 

 CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA., CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Alteração LA 
Nº 2021-159561/TEC/LA-0010, com prazo de validade até 31/05/2021, em favor do empreendimento Extração 
mineral de Areia com incremento do volume de extração de 7.000,00 m³/mês, em uma área já licenciada de 8,5 
hectares, localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 9.379.512,00 
m N; 808.363,00 m E, no leito dos riachos Poço Preto da Lagoinha e São José, situada na Fazenda Bom 
Jesus, Zona Rural, Município de Lajes/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 
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REPRODUÇÃO REPRODUÇÃO

A exemplo do que ocorre anu-
almente, os colégios CEI Mi-
rassol e Zona Sul mais uma 

vez são destaques no ingresso de 
estudantes no Sistema de Seleção 
Uni� cada (SISU). Ambas as institui-
ções de ensino acumularam a apro-
vação de alunos em primeiro lugar 
em cursos como Psicologia (UFRN), 
Engenharia da produção (UFRN), 
Rede de Computadores (IFRN), Físi-
ca (UFRN), (Alimentos/IFRN) e Dan-
ça (UFRN). 

Os resultados positivos divul-
gados nesta sexta-feira, 16, foram 
comemorados internamente com 
um evento denominado “Circuito 
das Conquistas”, que contou com 
a participação de professores e dos 
“feras” 2020, todos seguindo rigoro-
samente os protocolos de segurança 
sanitária.

 Os alunos que ocuparam a “pole 
position”, com aprovação em primei-
ro lugar no SISU são Vitória Viana 
(Psicologia / URFN), Daniel Augusto 

Santiago Pereira (Engenharia de Pro-
dução / UFRN,  Willyane Talita Perei-
ra da Silva (Dança / UFRN),  Denis 
Sell (Rede de Computadores /IFRN), 
Helena Beatriz Alvares (Alimentos/
IFRN) e Caio Mauro (Física / UFRN).

Os colégios também tiveram 
aprovações para cursos como Direi-
to, Odontologia, Engenharia Civil, 
Fonoaudiologia, Comunicação So-
cial, Tecnologia da Informação, En-
genharia da Computação, relações 

internacionais, entre outros.
“Estamos muito felizes com as 

conquistas de nossos alunos, que 
com seus resultados positivos con-
� rmam a excelência no nosso méto-
do de ensino, que propicia grandes 

conquistas nesses novos tempos, 
nos quais educação de qualidade e 
formação de cidadãos conscientes 
fazem a diferença”, enfatiza Corina 
Amorim, gestora dos colégios Cei 
Mirassol e Zona Sul.

Alunos do Cei Mirassol e Zona Sul 
acumulam primeiros lugares no Sisu 
EDUCAÇÃO | Resultados positivos divulgados nesta sexta-feira 16 foram comemorados internamente com um evento denominado “Circuito das Conquistas”. Colégios tiveram 
aprovações para cursos como Direito, Odontologia, Engenharia Civil, Fonoaudiologia, Comunicação Social, Tecnologia da Informação, Engenharia da Computação, entre outros

Alunos do Cei Mirassol e Zona Sul atingiram boas notas no último Enem

DIVULGAÇÃO/SEMURB

Equipes atenderam um chamado de perturbação de sossego na rua Paróquia de Santo Afonso

Fiscais percorreram o calçadão de Ponta Negra onde flagraram uma pequena aglomeração

Evento de comemoração contou com a presença de professores e seguiu todos os protocolos

FISCALIZAÇÃO

Comerciante que escondia bebidas 
alcoólicas é notificado pela Semurb
Uma pequena parcela da po-

pulação ainda insiste em de-
sobedecer aos decretos para 

o combate a Covid-19. Neste � m de 
semana em Natal, da sexta-feira 16 
ao domingo 18, houve � agrantes de 
pessoas consumindo bebida alcoólica 
e aglomerando em via pública, além 
de banhistas nas praias. As equipes de 
� scalização estiveram nas ruas noti� -
cando estabelecimentos e orientando 
à população sobre a importância de 
cumprir o distanciamento social. Foi 
feita a apreensão de um som automoti-
vo, uma noti� cação a comerciante por 
venda de bebida alcoólica, dispersão 
de pessoas, além de vistorias em qua-
tro feiras livres da cidade.

As ações coordenadas pela Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb) tiveram o apoio 
da secretaria de Serviços Urbanos 
(Semsur) e da Guarda Municipal 
(GMN). De acordo com o supervisor 
de � scalização ambiental da Semurb 
de plantão, Gustavo Szilagyi, haviam 
equipes distribuídas nas praias e outra 
focada nas feiras livres. “Na praia de 
Ponta Negra, no domingo 18, os � scais 
observaram um comerciante com 
uma carcaça de geladeira com cadeiras 
plásticas deitadas sobre ela. Os agentes 
abriram o equipamento e � agraram 

grande quantidade de bebidas alcoóli-
cas em seu interior. O homem admitiu 
serem de sua propriedade, mas que 
não estaria comercializando-as. Os 
� scais seguiram procurando e encon-
traram outras caixas e isopores com 
bebidas escondidas. 

O comerciante foi noti� cado a 
remover imediatamente todas as mer-
cadorias, sob pena de apreensão, bem 
como foi intimado à Semurb na terça 
20 para tratar do assunto”, explica Szi-
lagyi. Ainda pela manhã, uma equipe 
de � scalização foi a campo em três 
feiras na zona Norte de Natal, e uma 
na zona Leste. A � scalização se fez 
presente nas feiras de Nova República, 
Nova Natal e Gramoré, além da feira 
das Quintas, para averiguar a atual 
situação e observar o cumprimento 
aos Decretos Municipais de combate 
a covid-19, especialmente o decreto 
nº 11.933/2020 , que estabelece regras 
para o funcionamento das feiras livres 
durante a pandemia. “Um dos proble-
mas comuns é quanto ao distancia-
mento correto entre as bancas, em que 
a maioria não obedece aos dois metros 
de distância. Outro ponto é o não uso 
da máscara por parte dos comercian-
tes, além da população que quando 
não usa à máscara, apenas deixa ela no 
queixo”, alertou o � scal da Semurb.

Já durante a � scalização no sábado 
17, as ações tiveram início na avenida 
Erivan França, em Ponta Negra, on-
de foram feitas algumas abordagens 
a bares e restaurantes na orla que 
permaneciam abertos. “Todos foram 
orientados a observar os horários dos 
decretos, sobretudo, quanto à comer-
cialização de bebidas alcoólicas para 
consumo no local”, ressalta Szilagyi.

Os � scais também percorreram o 
calçadão de Ponta Negra onde � agra-
ram uma pequena aglomeração de 
jovens no deck. “Foi feita a abordagem 
e eles foram orientados acerca da ne-
cessidade do uso das máscaras, e logo 
foi dispersada. Posteriori às 22h, outra 
aglomeração foi suspensa, dessa vez 
na Praça Ecológica, onde outro grupo 
estava ouvindo música e consumindo 
bebidas alcoólicas. Eles foram orien-
tados a colocarem as máscaras e se re-
tirarem do local, visto que o consumo 
de bebida alcoólica não está permitido 
em áreas públicas”, acrescenta Szilagyi.

Ainda na zona Sul, as equipes fo-
ram atender um chamado de pertur-
bação de sossego na rua da Paróquia 
de Santo Afonso, em Mirassol. Ao 
chegar no local, a equipe se deparou 
com alguns carros estacionados, sen-
do um deles com a mala aberta e som 
automotivo em uso, além de pessoas 

sentadas na área pública, conversando 
e consumindo bebidas alcoólicas. De 
imediato o proprietário do veículo foi 

autuado nos termos da Lei Municipal 
nº 6246/2011 que proíbe o funciona-
mento dos equipamentos de som.
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NATAL  | Semana na capital começou com apenas 920 doses do imunizante, que acabaram ainda nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira 19. Secretaria Municipal de 
Saúde já havia suspendido a aplicação do imunizante no dia 12 de abril por falta de doses. Na sexta 16, o RN recebeu mais uma remessa de vacinas - que já foram distribuídas 

A Secretaria de Saúde de Natal 
(SMS) suspendeu nesta se-
gunda-feira 19 a vacinação da 

segunda dose da Coronavac, vacina 
contra Covid-19 desenvolvida pelo 
Instituto Butantan. A semana na capi-
tal começou com apenas 920 doses do 
imunizante - que acabaram ainda nas 
primeiras horas da manhã. Segundo a 
pasta, isso ocorreu porque foram mi-
nistradas todas as doses repassadas ao 
Município.  

Em comunicado enviado à im-
prensa, a secretaria pontua que as 
doses repassadas pelo Governo do Es-
tado, e que estavam disponíveis para 
esta etapa da campanha, esgotaram-
-se já no início do atendimento nesta 
segunda. Em função disso, a SMS Na-
tal enviou um ofício para a Secretaria 
Estadual de Saúde (Sesap/RN), solici-
tando novo repasse.

De acordo com a secretaria, assim 
que for atendida essa solicitação é 
feito o repasse de novas doses, a vaci-

nação para a segunda dose será reto-
mada imediatamente. A SMS já havia 
suspendido a aplicação da Coronavac 
em Natal na última segunda-feira 12 
por falta de doses.

Por outro lado, a Secretaria de 
Estado da Saúde Pública (Sesap) escla-
rece que orientou todos os municípios 
do Rio Grande do Norte, seguindo o 
Plano Nacional de Imunização (PNI) 

do Ministério da Saúde, sobre o que 
classificou de “uso adequado das do-
ses da vacina contra a Covid-19 para 
a sua finalidade de públicos, faixas de 
idade e critérios de imunização”.

A pasta estadual argumenta que a 
cada remessa, o Ministério da Saúde 
orienta quais públicos devem ser aten-
didos com as doses, o que é, conforme 
o posicionamento do órgão, repassado 
pela Sesap aos municípios, apontando 
uma quantidade estimada para evitar 
a falta de imunizantes.

Em comunicado, a Sesap revela 
que a coordenação de Imunização 
também alertou e recomendou que 
fossem respeitados os prazos entre as 
doses 1 e 2 e o prazo máximo estabe-
lecido para a dose 2, “com vista de bus-
car uma maior eficácia da vacinação”.

O texto esclarece, ainda, que “em 
reunião da Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB), que engloba gestores 
estaduais e municipais, ocorrida no 
dia 30 de março, foi pactuado que os 

municípios não podem, por conta 
própria, resolver quais públicos incluir 
na vacinação, sem respeitar o Plano de 
Operacionalização para a Vacinação 
contra Covid-19 do Rio Grande do 
Norte.

Na sexta-feira 16, o estado poti-
guar recebeu 89,4 mil doses de vacinas 
contra Covid-19, entre imunizantes 
CoronaVac/Butantan e Oxford/Fio-
cruz. Desse total, a SMS-Natal recebeu 
10.560 doses da Coronavac para ser 
utilizada como segunda dose e aplicou 
mais de 9.000 delas durante o fim de 
semana, segundo a secretaria muni-
cipal.

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

O RN soma  213.447 pessoas con-
taminadas pela Covid-19. O total de 
mortos é de 5.126, ao todo. 

Suspensa pela 2ª vez, aplicação da 
Coronavac não tem data para retorno

PUBLICAÇÕES LEGAIS DE 
FORMA SIMPLES E RÁPIDA
É NO

SOLICITE SEU ORÇAMENTO
(84)3027.1690 | 98117.1718

PUBLICA@AGORARN.COM.BR

• Editais de convocação, 
citação e usucapiao;
• Licenças ambientais 
(IDEMA/SEMURB)
• Avisos;
• Notas;
• Atas e balanços patrimoniais;
• Comunicados e afins.

7.500
EXEMPLARES

DIÁRIOS!

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Natalenses esperam em filas para receber doses da vacina contra a Covid-19 
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ELEIÇÃO DE 2022 NO RN

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

O quadro político estadual é atípico. No processo eleitoral a regra é 
lançar candidatura a governador para eleger senador e deputados. 
No RN é diferente. Só existem, até hoje, pretendentes ao Senado, 

salvo a governadora Fátima Bezerra, que corre sozinha, com chances de 
vitória.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

Sussurros anunciam articulações, na busca de nomes competitivos. 
Seriam eles, o ministro Rogério Marinho e o empresário Flávio Rocha. 
O primeiro sonha com o senado, todavia muitos defendem que sua 
performance positiva como administrador no Ministério o credencia 
para o governo.

GESTAÇÃO

OLHO ABERTO

MOSCA AZUL 
Há informação, de que a “mosca azul” ronda o empresário Flávio 

Rocha, que já estaria até conversando abertamente nesse sentido. 
Além do sucesso empresarial, Flávio possui a credencial de ser nome 
nacional, ter militado na política, conhecido no Estado e sem arestas.

CONDIÇÃO
Amigos de Flávio Rocha aconselham que ele tenha precauções. Não 

pode sujeitar-se a pressões na montagem das chapas e compromissos 
com métodos do “toma lá, me dá cá”.

MUDANÇA
Os “donos dos votos” não existem mais. A política sempre existirá 

e é necessária. Porém, de forma diferente do passado.  O peso decisivo, 
sobretudo nas majoritárias, será da competência, experiência e fi cha 
limpa dos candidatos.

DIÁLOGO 
Analistas recomendam a abertura no Estado de “amplo diálogo”, 

com propostas para o após a pandemia; fuga dos radicalismos; escolha 
de nomes de credibilidade e falar a verdade ao eleitorado. Jamais a vala 
comum das escusas composições de cúpulas.

SETE FÔLEGOS 
O senador Renan Calheiros 

tem “folego de sete gatos”. Ele é 
a prova de que o político só está 
morto, quando o caixão desce na 
tumba. Antes, não,

EXEMPLO
Outra prova foi Saturnino 

Braga, no RJ. Após ser prefeito, 
perdeu para vereador e fi cou em 
quinto lugar para o senado. 

Em 1998 voltou a concorrer 
ao Senado e se elegeu com 38% 
dos votos, sem apoios eleitorais. 
Imagine hoje com a tecnologia da 
comunicação.

JUSTIÇA

Merecida a aprovação do 
jornalista Gaudêncio Torquato 
para Academia Norte-rio-
grandense de Letras, a mais 
respeitável instituição cultural do 
Estado. Com o seu talento soma-se 
aos imortais, que honram aquela 
Casa.

MÃOS ATADAS 
Bolsonaro está nas mãos da 

República das Alagoas.  ArhurLira 
e Renan Calheiros, com posições 
“chaves” no Congresso, são 
inimigos ferrenhos. 

Qualquer aproximação do 
governo com um, ou outro, dará 
curto circuito. Se fi car o bicho 
pega. Se correr o bicho come!

VERGONHA NACIONAL!
Até o presidente Bolsonaro 

tem difi culdade de fi liar-se a uma 
legenda. A última opção é a volta ao 
PSL, partido com estrutura robusta, 
dispondo de fundo eleitoral, tempo 
de rádio e TV capazes de disputar 
contra o PT.

DINHEIRO
 Em 2020 o PT levou cerca de 

R$ 201 milhões do Fundo Eleitoral 
e o PSL R$ 199 milhões. Em 2022 

será muito mais. O “Patriota” que o 
presidente pensou fi liar-se, recebeu 
apenas RT$ 35 milhões o ano 
passado.

LEGENDAS
 Outros partidos – Republicanos, 

PP e PSC – na mira do Planalto, 
mas há resistência dos caciques, em 
abrir o comando fi nanceiro para o 
bolsonarismo. Vergonha nacional a 
estrutura partidária do Brasil. E nada 
é feito para mudar.

Diante do atual cenário epi-
demiológico da Covid-19 no 
Rio Grande do Norte e dando 

continuidade ao plano de contingên-
cia estadual de combate à pandemia, 
a Secretaria de Estado da Saúde Pú-
blica (Sesap) inaugurou nesta segun-
da 19, quatro leitos na Unidade Semi-
-Intensiva Obstétrica do Hospital Dr. 
José Pedro Bezerra (Hospital Santa 
Catarina), localizado em Natal, des-
tinados especifi camente para ges-
tantes e puérperas diagnosticadas e 
agravadas com a Covid-19.

Atualmente, o Hospital Dr. José 
Pedro Bezerra conta com 19 leitos 
clínicos Covid para gestantes, 5 lei-
tos de UTI neonatal Covid e, agora, 
contará com mais 4 leitos na Unida-
de de Terapia Semi-Intensiva. Entre 
setembro de 2020 a março de 2021, 
foram atendidas 2.413 gestantes 
Covid de alto risco. A abertura dos 
novos leitos é extremamente impor-
tante para o tratamento imediato 
da doença tanto na mãe quanto no 
recém-nascido, porque as sequelas 
podem ser devastadoras ou irrever-
síveis. “Temos a consciência de que 
essa é a semente da tão sonhada UTI 
materna do Hospital Santa Catarina, 
referência em alto risco gestacional”, 
afi rmou Aline Bezerra, diretora geral 
do Dr. José Pedro Bezerra.

Além dos 4 leitos Covid na uni-
dade semi-intensiva obstétrica, há 
perspectiva de ampliação da UTI da 
unidade hospitalar. Após a pande-
mia, os leitos poderão ser revertidos 
para outras patologias e disponibili-
zados para o tratamento de gestan-
tes e puérperas, fi cando um legado 
para a população norte-rio-granden-
se. Inicialmente, esse serviço contará 
com um médico intensivista, um en-
fermeiro e dois técnicos de enferma-
gem. “Essa medida contribui para o 
fortalecimento da assistência e apoio 
diagnóstico do complexo obstétrico 
do Hospital Santa Catarina, assim 
como para a população da área de 
abrangência da unidade hospitalar 
estará acobertada com esse serviço 
assegurado”, explicou Aline.

O Hospital Dr. José Pedro Bezerra 
presta assistência direta para a popu-
lação de bairros da Zona Norte.

Hospital Santa 
Catarina inaugura 
leitos Covid 

SAÚDE

GOVERNO DO RN

Quatro leitos Covid foram abertos

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
GESTAMP EÓLICA MACAMBIRA II S.A., CNPJ 15.231.448/0001-93, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Renovação de 
Licença Simplificada da Linha de Transmissão de 34,5 kV de Macambira II, localizada nas Zonas Rurais dos 
Municípios de Lagoa Nova e Bodó/RN. 
 

Marcelo Ferreira Arruda Câmara  
Diretor Presidente 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
JUAREZ ANTÔNIO DE SÁ RABELLO ME, CNPJ: 19.879.482/0001-20, torna público que recebeu do 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – 
IDEMA a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, Nº 2018-126290/TEC/RLO-1083, com prazo de 
validade até 16/04/2027, em favor do EMPREENDIMENTO Projeto de Carcinicultura Marinha, na Fazenda 
Casqueira, com área produtiva de 14,37 ha, Zona Rural, Baia Formosa – RN. 
 

JUAREZ ANTÔNIO DE SÁ RABELLO 
PROPRIETÁRIO 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 
 
MARCO ANTÔNIO REGIS SILVA, inscrito sob o CNPJ no. 25.988.531/0001-65, torna público que RECEBEU 
do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 
com validade até 24/02/2027, em favor da atividade de PANIFICADORA, localizada no SITIO MELANCIAS, Nº 
810, POVOADO MELANCIAS, APODI-RN, CEP: 59.700-000. 
 

MARCO ANTONIO REGIS SILVA 
Representante Legal 

 
CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
AUTO POSTO AYRTON SENNA LTDA inscrito sobre CNPJ: 08.042.763/0001-07 torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão 
da Licença de Operação de n° 2017-112984/TEC/LO-0221, com validade de 14/11/2021 para uma Revenda 
Varejista de Combustíveis Líquidos com capacidade de armazenamento de 60.000l, localizado na Avenida 
Ayrton Senna – Parque dos Eucaliptos – Parnamirim – RN. 
 

Judson de A. Bezerra 
Sócio Proprietário. 

 

 
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

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

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

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

Natal/RN, 20 de abril de 2021. 
 

__________________________________ 
Geraldo Ferreira Filho 
Presidente da SINMED 

Comissão Organizadora do IPEAS. 
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SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

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

 
CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO 

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

Natal/RN, 20 de abril de 2021. 
 

__________________________________ 
Geraldo Ferreira Filho 
Presidente da SINMED 

Comissão Organizadora do IPEAS. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 

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

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

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

Juíza de Direito 
Processo: 0839975-35.2019.8.20.5001 
Exequente: AUTOR: CONDOMINIO YACHT VILLAGE RESIDENCIAL 
Executado: EXECUTADO: JOHN BICKEL 
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O Brasil passou Estados Unidos, 
México e Peru nas últimas 
duas semanas e se tornou o 

país com mais mortes por Covid-19 
do continente americano em relação 
à sua população, apontam dados do 
“Our World in Data”.

O Brasil tem atualmente 1.756 
óbitos por milhão de habitantes e ul-
trapassou o México no dia 7 de abril, 
o Peru no dia 13 e os EUA no dia 14. 
Os 10 países com mais óbitos propor-
cionais das Américas são:

Brasil, com 1.756 mortes a cada 
1 milhão de habitantes; Peru, com 
1.722; EUA, com 1.731; México, com 
1.646; Panamá, com 1.434; Colômbia, 
com 1.342; Chile, com 1.317; Argen-
tina, com 1.310; Bolívia, com 1.083 e 
Equador, com 1.003.

Em termos absolutos, os EUA são 
o país com mais vítimas da Covid-19 
do mundo (567 mil), seguido de Bra-
sil (373 mil) e México (212 mil).

Na semana passada, com a piora 
da pandemia na América do Sul, o 
mundo atingiu a triste marca de 3 
milhões de mortes por Covid-19. A 
situação tem piorado na região prin-
cipalmente devido ao Brasil, e a Amé-
rica do Sul é atualmente a região que 
mais registra mortes causadas pelo 
novo coronavírus no mundo.

Até começo de fevereiro, quando 
registrava cerca de 1 mil mortes por 
dia (um terço do que registra atual-
mente), o Brasil era o 7º do continen-
te em óbitos proporcionais. Além de 
EUA, México e Peru, o país também 
estava atrás de Panamá, Colômbia e 
Argentina.

O país tinha também uma média 
de novas vítimas da Covid-19 em re-
lação à sua população inferior à de 
EUA, México, Peru, Panamá e Colôm-
bia.

Com a escalada de mortes no pa-
ís, que chegou a passar de 4,2 mil em 
um único dia, o Brasil viu a média de 
mortes passar de cerca de 5 vítimas 
do novo coronavírus a cada 1 milhão 
por dia em meados de fevereiro para 
cerca de 13 atualmente.

Agora, além de liderar a triste 
marca nas Américas, o Brasil é tam-
bém o 13º país com mais mortes pro-
porcionais do mundo. 

Brasil é o país das 
Américas com 
mais mortes 

COVID-19

 ERALDO PERES/AP

País passou EUA, México e Peru em abril

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  
 USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

 
                   Alane Daniele da Silva Pessoa, Oficiala do Registro de Imóveis do Ofício Único de Notas de Lagoa Salgada e 
Comarca de Monte Alegre/RN, na forma da lei, etc.... 
                    Faz público, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, 
autuado sob protocolo n° 304 de 16/04/2021, que foi protocolado nesta Serventia em 16/04/2021 o requerimento pelo qual: 
TAMIRIS DE CARVALHO LIRA, brasileira, solteira(declara que não convive em união estável), conforme certidão de 
nascimento do 1º Ofício de Notas de Mauá/SP, lavrada no livro nº A-75, fls. 122, sob termo nº 065098, arquivadas nestas 
notas, professora, natural de Mauá-SP, portadora da Carteira de identidade RG nº 002.692.517 -SSP/RN, expedida em 
12/04/2005, inscrita no CPF/MF nº 074.026.314-51, filha de Luiz Rufino de Lira e Maria Rodrigues de Carvalho Lira(conforme 
Provimento-CNJ nº 61/2017), nascida aos 30 de outubro de 1987 (com 33 anos de idade), residente e domiciliada na Praça 
Monsenhor Paiva, nº 107, Centro, Monte Alegre/RN, CEP: 59182-000, referente a: (01) Um terreno próprio com uma casa 
residêncial, com área de 126,25m² e Perímetro (m): 53,85 m, localizado na Rua Genezio Tomaz, nº 110, centro, cep: 
59.247-000, Lagoa Salgada/RN, conforme Escritura Particular de compra e venda de imóvel contratada em data de 15 de 
maio de 2015 e Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano contratada em data de 14 de 
setembro de 2020 e memorial descritivo e levantamento planimétrico cadastral assinado por Alex Queiroz Dias de Oliveira - 
Engenheiro Civil – CREA: 2109905980 - ART nº: RN 20200379694. DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: MEMORIAL 
DESCRITIVO-PROPRIEDADE:TERRENO-URBANO-PROPRIETÁRIA:TAMIRIS DE CARVALHO LIRA-CPF:074.026.314-
51-MUNICÍPIO:LAGOA SALGADA/RN-COMARCA:MONTE ALEGRE-ÁREA: 126,25 m²-PERÍMETRO:53,85m. 
DESCRIÇÃO. Inicia-se se no marco denominado '0=PP', georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – 
SIRGAS-2000, MC-33°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 226265.900 m e N= 9322675.020 
m dividindo-o com o  JOSEFA HENRIQUE DE LIMA; Daí segue confrontando com JOSEFA HENRIQUE DE LIMA com o 
azimute de 180°07'07" e a distância de 8.08 m até o marco '1' (E=226265.883 m e N=9322666.936 m); Daí segue 
confrontando com JOSEFA HENRIQUE DE LIMA com o azimute de 181°29'20" e a distância de 4.42 m até o marco '2' 
(E=226265.769 m e N=9322662.520 m); Daí segue confrontando com JOSEFA HENRIQUE DE LIMA com o azimute de 
188°41'01" e a distância de 4.22 m até o marco '3' (E=226265.131 m e N=9322658.345 m); Daí segue confrontando com 
JOSEFA HENRIQUE DE LIMA com o azimute de 186°57'37" e a distância de 5.01 m até o marco '4' (E=226264.524 m e 
N=9322653.374 m); Daí segue confrontando com EDIRLAND MENDONÇA DA SILVA com o azimute de 276°49'47" e a 
distância de 5.53 m até o marco '5' (E=226259.033 m e N=9322654.031 m); Daí segue confrontando com MONICA MIGUEL 
DA SILVA com o azimute de   3°18'07" e a distância de 20.93 m até o marco '6' (E=226260.238 m e N=9322674.924 m); Daí 
segue confrontando com RUA GENEZIO TOMAZ com o azimute de  89°01'47" e a distância de 5.66 m até o marco '0=PP' 
(E=226265.900 m e N=9322675.020 m); início de descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com 
uma área superficial de 126,25 m². Cálculo Analítico de Área Azimutes, lados e Coordenadas Geográficas Datum: SIRGAS-
2000-Meridiano Central. As distâncias e perímetro foram calculados no sistema cartesiano geocêntrico, a área no sistema 
geodésico local e os azimutes são geodésicos, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade através da espécie: 
Usucapião Extrajudicial Especial Urbano. Assim, sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e 
titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante o Oficial de 
Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente 
de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida 
a usucapião extrajudicial especial urbana, com o competente registro conforme determina a Lei 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  
 USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

 
                   Alane Daniele da Silva Pessoa, Oficiala do Registro de Imóveis do Ofício Único de Notas de Lagoa Salgada e 
Comarca de Monte Alegre/RN, na forma da lei, etc.... 
                  Faz público, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, 
autuado sob protocolo n° 305 de 16/04/2021, que foi protocolado nesta Serventia em 16/04/2021 o requerimento pelo qual: 
MARIA VALDECY BEZERRA DE OLIVEIRA, brasileira, natural de Januário Cicco/RN, professora aposentada, portadora da 
Carteira Nacional de Habilitação nº06596232895-Detran/RN, onde consta o RG nº001160539 - ITEP/RN, expedida em 
28/02/2020, inscrita no CPF/MF nº 107.442.584-72, filha de João Antônio de Mendonça e Liegens Bezerra de 
Mendonça(conforme Provimento-CNJ nº 61/2017), nascida aos 10 de novembro de 1957 (com 63 anos de idade) e seu 
marido o Sr. FRANCISCO CÍCERO DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Lagoa Salgada/RN, empresário, portador da Carteira 
de Identidade RG nº9.111.779-SSP/SP, expedida em 05/03/1975, inscrito no CPF/MF nº 813.098.998-00, filho de Cícero 
Paulino de Oliveira e Helena Pereira da Silva(conforme Provimento-CNJ nº 61/2017), nascido aos 16 de dezembro de 1954 
(com 66 anos de idade), casados sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento expedida em 
21 de fevereiro de 1979, pelo Cartório Único de Vera Cruz/RN, com assento registrado no Livro nº B – 2 de registro de 
Casamento, sob o nº de ordem 208, às folhas 196, cuja cópia segue arquivada nestas Notas, ambos residentes e domiciliados 
na Fazenda Exu, nº 230, Zona Rural, Lagoa Salgada-RN, CEP: 59.247-000, referente ao imóvel: (01) uma propriedade 
agrícola, com área de 4.7634 (ha) e Perímetro (m): 970.21 m, denominado “SÍTIO EXÚ”, encravado no lugar 
denominado “EXÚ”, localizado no município de Lagoa Salgada-RN, conforme Escritura Particular de Compras e Vendas 
de uma parte de terra com casa de morada, casa de farinha, localizada em Sítio Exú - Município de Lagoa Salgada/RN, 
contratada em data de 07 de fevereiro de 1991 e memorial descritivo e levantamento planimétrico cadastral assinado por 
Alex Queiroz Dias de Oliveira -Engenheiro Civil–CREA: 2109905980RN-ART nºRN20210383694. DESCRIÇÃO DO 
PERÍMETRO: Inicia-se se no marco denominado '0=PP' , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - 
SIRGAS-2000, MC-33°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 225464.130 m e N= 9322328.633 
m dividindo-o com ISABEL DO NASCIMENTO SILVA ; Daí segue confrontando com ISABEL DO NASCIMENTO SILVA  com 
o azimute de 112°02'25" e a distância de 97.99 m até o marco '1' (E=225554.956 m e N=9322291.862 m); Daí segue 
confrontando com ANTONIO SARAIVA DANTAS com o azimute de 116°39'42" e a distância de 64.68 m até o marco '2' 
(E=225612.755 m e N=9322262.841 m); Daí segue confrontando com JOÃO NOGUEIRA  FERNANDES com o azimute de 
123°46'11" e a distância de 50.79 m até o marco '3' (E=225654.974 m e N=9322234.611 m); Daí segue confrontando com 
ESTRADA CARROÇÁVEL com o azimute de 223°59'53" e a distância de 126.56 m até o marco '4' (E=225567.059 m e 
N=9322143.566 m); Daí segue confrontando com ESTRADA CARROÇÁVEL com o azimute de 216°22'37" e a distância de 
43.24 m até o marco '5' (E=225541.414 m e N=9322108.753 m); Daí segue confrontando com ESTRADA CARROÇÁVEL 
com o azimute de 194°43'38" e a distância de 129.72 m até o marco '6' (E=225508.437 m e N=9321983.295 m); Daí segue 
confrontando com ESTRADA CARROÇÁVEL com o azimute de 281°28'20" e a distância de 127.24 m até o marco '7' 
(E=225383.736 m e N=9322008.603 m); Daí segue confrontando com ESTRADA CARROÇÁVEL com o azimute de  
13°40'39" e a distância de 196.06 m até o marco '8' (E=225430.095 m e N=9322199.099 m); Daí segue confrontando com 
ESTRADA CARROÇÁVEL com o azimute de  14°43'18" e a distância de 133.93 m até o marco '0=PP' (E=225464.130 m e 
N=9322328.633 m); início de descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 
4.7634 ha, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade através da espécie: Usucapião Extrajudicial Ordinário. 
Assim, sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em 
relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante o Oficial de Registro de Imóveis, com as razões de sua 
discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-
se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial ordinária, 
com o competente registro conforme determina a Lei           
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA., CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Alteração LA 
Nº 2020-157412/TEC/LA-0051, com prazo de validade até 04/10/2022, em favor do empreendimento Extração 
mineral de Areia com incremento do volume de extração de 20.000,00 m³/mês, em uma área já licenciada de 
13,0 hectares, localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 
9.373.404,00 m N; 789.194,00 m E, no leito do riacho Pajeú, situada na Fazenda São José, Zona Rural, 
Município de Lajes/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação da Licença Simplificada (RLS) para Acesso de 334,53m, ao poço de Extração de Combustível 

Fóssil 7-PML-0044-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença de Instalação e Operação (LIO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de Combustível 

Fóssil, 7-PML-0044-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença Previa para Perfuração (LPper) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-PML-0044-RN, 

localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença Simplificada (RLS) para Acesso de 155,54m, ao poço de Extração de Combustível 

Fóssil 7-PML-0047-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença de Instalação e Operação (LIO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de Combustível 

Fóssil, 7-PML-0047-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença Previa para Perfuração (LPper) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-PML-0047-RN, 

localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença de Instalação e Operação (LIO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de Combustível 

Fóssil, 7-PML-0055-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença Previa para Perfuração (LPper) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-PML-0055-RN, 

localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença Simplificada (RLS) para Acesso de 229,75m, ao poço de Extração de Combustível 

Fóssil 7-PML-0057-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença de Instalação e Operação (LIO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de Combustível 

Fóssil, 7-PML-0057-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença Previa para Perfuração (LPper) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-PML-0057-RN, 

localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença Simplificada (RLS) para Acesso de 185,83m, ao poço de Extração de Combustível 

Fóssil 7-PML-0060-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença de Instalação e Operação (LIO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de Combustível 

Fóssil, 7-PML-0060-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença Previa para Perfuração (LPper) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-PML-0060-RN, 

localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença Simplificada (RLS) para Acesso de 98,56m, ao poço de Extração de Combustível 

Fóssil 7-RE-0054-RN, localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença de Instalação e Operação (LIO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de Combustível 

Fóssil, 7-RE-0054-RN, localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença Previa para Perfuração (LPper) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0054-RN, 

localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença Simplificada (RLS) para Acesso de 181,07m, ao poço de Extração de Combustível 

Fóssil 7-RE-0049-RN, localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença de Instalação e Operação (LIO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de Combustível 

Fóssil, 7-RE-0049-RN, localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença Previa para Perfuração (LPper) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0049-RN, 

localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença Simplificada (RLS) para Acesso de 331,33m, ao poço de Extração de Combustível 

Fóssil 7-RE-0047-RN, localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença de Instalação e Operação (LIO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de Combustível 

Fóssil, 7-RE-0047-RN, localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença Previa para Perfuração (LPper) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0047-RN, 

localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença Simplificada (RLS) para Acesso de 23,63m, ao poço de Extração de Combustível 

Fóssil 7-RE-0055-RN, localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença de Instalação e Operação (LIO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de Combustível 

Fóssil, 7-RE-0055-RN, localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença Previa para Perfuração (LPper) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0055-RN, 

localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 

Harvey David Gardner 
Diretor 
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
GESTAMP EÓLICA AGRESTE S.A., CNPJ 15.231.615/0001-04, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Renovação da 
Licença Simplificada da Linha de Transmissão de 34,5 kV de Cabeço Preto III, localizado na Zona Rural do 
Município de João Câmara/RN. 
 

Marcelo Ferreira Arruda Câmara  
Diretor Presidente 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
GESTAMP EÓLICA AGRESTE S.A., CNPJ 15.231.615/0001-04, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Renovação da 
Licença de Operação do Parque Eólico Cabeço Preto III, localizado na Zona Rural do Município de João 
Câmara/RN. 
 

Marcelo Ferreira Arruda Câmara  
Diretor Presidente 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
GESTAMP EÓLICA ALVORADA S.A., CNPJ 15.231.479/0001-44, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Renovação da 
Licença de Operação do Parque Eólico Cabeço Preto VI, localizado na Zona Rural do Município de João 
Câmara/RN. 
 

Marcelo Ferreira Arruda Câmara  
Diretor Presidente 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
GESTAMP EÓLICA JARDINS S.A., CNPJ 15.231.547/0001-75, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Renovação da Licença 
Simplificada da Linha de Transmissão de 138 kV de Cabeço Preto, localizado na Zona Rural do Município de 
João Câmara/RN. 
 

Marcelo Ferreira Arruda Câmara  
Diretor Presidente 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
GESTAMP EÓLICA JARDINS S.A., CNPJ 15.231.547/0001-75, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Renovação da Licença 
de Operação do Parque Eólico Cabeço Preto V, localizado na Zona Rural do Município de João Câmara/RN. 

 
Marcelo Ferreira Arruda Câmara  

Diretor Presidente 
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