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VEREADORES 
QUEREM 
REGULAR ZONAS 
DE PROTEÇÃO

 Vereador Klaus Araújo (SD) 
quer acelerar regulamentação de 
cinco ZPAs antes da análise 
do Plano Diretor de Natal. Página 3



MPF ACUSA 
PAZUELLO DE 
IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA


EDUCAÇÃO. 7 | Comitê científico 
estadual de enfrentamento da 
pandemia no Rio Grande do 
Norte avalia que ainda não 
há condições para o retorno 

presencial. Pesquisadores 
apontam para a manutenção 
de índices altos na transmissão 
comunitária da doença em 
território potiguar. No início da 

semana, a governadora do RN, 
Fátima Bezerra (PT), destacou 
a importância de se retomar as 
atividades apenas em momento 
oportuno. 

Comitê recomenda 
manter suspensão de 
aulas presenciais no RN

TRABALHADOR TERÁ 10 DIAS PARA CONTESTAR AUXÍLIO EMERGENCIAL NEGADO
BENEFÍCIO. 5 | Potiguares que tentam ser incluídos na nova rodada do auxílio emergencial devem estar atentos. A Dataprev informa que 
cidadão terá dez dias para contestar benefícios negados ou com valor menor que o previsto; saiba o que fazer para contestar dados

NEY DOUGLAS /AGORA RN

NEY DOUGLAS /AGORA RN

SERVIÇO

Quatro parcelas do auxílio (que podem ser de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375 cada uma) estão sendo liberadas pelo governo federal em duas etapas

MPF ACUSA 
PAZUELLO DE 
IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA

Ex-ministro será investigado 
pela omissão no desabastecimento 
de oxigênio para pacientes com 
Covid-19 no Amazonas. Página 4
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DANIELAFREIREDANIELA
MEDO DE QUÊ? 

Ao justi� car o seu voto a 
favor da CPI ampla da Covid19 
no Senado, Styvenson Valentim, 
único da bancada potiguar 
favorável à mudança no escopo 
da Comissão, a� rmou em suas 
redes sociais: “Assinei as duas 
CPIs, quem errou que responda”. 
O parlamentar disse que não 
tem dívida  com político e nem 
cargos em nenhuma esfera de 
poder. “Então não devo nada a 
nenhum. Medo de quê”, disse ele.

CONSEQUÊNCIAS 
A senadora potiguar Zenaide 

Maia vem alertando para um 
possível aumento no numero 
de feminicidios no Brasil caso 
os decretos do presidente Jair 
Bolsonaro � exibilizando as 
regras de porte de armas passem 
pelo congresso nacional. Depois 
de a ministra do STF Rosa Weber 
suspender alguns trechos desses 
decretos, hoje os documentos 
deverão entrar na pauta de 
votação do Senado. A oposição 
tenta derrubar os decretos de 
Bolsonaro e o senador pelo RN 
Jean-Paul Prates, que é líder da 
minoria na Casa, já falou sobre 
a possibilidade de judicialização 
do caso.

COBRANDO 
Durante a sessão desta 

quarta-feira na Assembleia 
Legislativa, o deputado 
Subtenente Eliabe se 
pronunciou sobre os atentados 
que vêm acontecendo contra 
os pro� ssionais da Segurança 
Pública do Rio Grande do 
Norte. Para o parlamentar, os 
fatos exigem do Governo uma 
resposta enérgica e e� caz. 
“Ontem à tarde o Governo do 
Estado divulgou uma nota, 
dizendo que já existe um 
órgão especí� co para apurar 
essas ocorrências contra os 
pro� ssionais da segurança. Mas, 
se existe esse órgão, nós não 
estamos vendo esse trabalho 
acontecer”, criticou. 

 
 É PRECISO 
ANTECIPAR TRAGÉDIAS 

Em seguida, o deputado fez 
um apelo para que o governo 
tome providências, “colocando 
o departamento para funcionar, 
de fato e de direito, e não 
apenas quando alguma tragédia 
acontece”.

ESCOLHA DE REITOR 
A Comissão de Educação, Ciência 

e Tecnologia, Desenvolvimento 
Socioeconômico, Meio Ambiente 
e Turismo da Assembleia aprovou 
por unanimidade o Projeto de Lei 
251/2020, de iniciativa do Governo do 
Estado, que dispõe sobre o processo 
de escolha e nomeação do Reitor e 
do vice-Reitor da UERN. Pelo Projeto, 
que foi relatado pela deputada 
Isolda Dantas, os respectivos cargos 
serão nomeados pela governadora 
do Estado para um mandato de 
quatro anos, após eleição direta 
uninominal, com voto secreto 
e paritário, conforme processo 
eleitoral conduzido pelo Conselho 
Universitário (Consuni).

CASUISMO FLAGRANTE 
O ministro Ricardo 

Lewandowski, do Supremo Tribunal 
Federal, criticou nesta quarta-feira a 
possibilidade de o plenário da Corte, 
e não a Segunda Turma, analisar a 
decisão do ministro Edson Fachin de 
anular todas as condenações do ex-
presidente Lula na Lava Jato. “Minha 
estranheza é que, dos milhares de 
habeas corpus que a Primeira e a 
Segunda Turmas julgam o ano todo, 
por que justamente o caso do ex-
presidente é submetido ao plenário? 
Será que o processo tem nome e 
não tem apenas capa? Isso causa 
estranheza”, a� rmou.

NOS MINISTÉRIOS 
Esta quarta-feira foi dia de movimen-
tação intensa de políticos potiguares 
em Brasília. Prefeitos de diversas 
cidades do Estado e deputados 
estaduais e federais se reuniram com 
ministros, incluindo os do Rio Grande 
do Norte Fábio Faria e Rogério Ma-
rinho, para discutirem as demandas 
do RN. O deputado Hermano Morais 
foi um dos potiguares a percorrer os 
corredores mais importantes de Bra-
sília. Ele se reuniu com o ministro do 
Desenvolvimento Regional, Rogério 
Marinho, e com o de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque para discutir 
os entraves que estão impedindo o 
crescimento das energias eólica e 
solar aqui no estado.

O ‘MIMIMI’ NO BRASIL 
O cenário é devastador e nem de longe 
parece com o “mimimi” do presidente 
Jair Bolsonaro. Agora, deputados estão 
discutindo o drama dos 45 mil órfãos 
da Covid-19. O tema está  sendo alvo 
de debate na Comissão de Externa 
para o Enfrentamento da Pandemia da 
Câmara dos Deputados.

O ministro Potiguar das Comunicações Fábio Faria participou de audiência com a primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro. Em pauta, a implementação da 
interpretação em libras em todos os vídeos produzidos pelo Governo Federal

RÁPIDAS

>>Já mudou de lado? O senador Jorge Kajuru 
(Cidadania-GO) a� rmou hoje, em participação no 
UOL, que o presidente Jair Bolsonaro corre risco 
de impeachment se a CPI da Covid-19 “for séria e 
independente”. Na visão dele, o governante “cometeu 
vários erros”, agiu com “desrespeito à imprensa” e 
pode ser responsabilizado por parte das mortes na 
pandemia”.

>> Deu na editoria de Economia do UOL: Se o 
presidente Jair Bolsonaro assinar o Orçamento do 
governo para 2021 como foi aprovado pelo Congresso, 

o risco de impeachment vai entrar de� nitivamente no 
radar do mercado. Apenas a possibilidade do processo 
de impedimento - mesmo que ele não vá adiante - já 
é su� ciente para que os investidores � quem mais 
descon� ados com relação ao Brasil. A consequência 
disso é a valorizagção do dólar em relação ao real e 
in� ação mais alta. É o que dizem economistas de 
instituições � nanceiras.

>>Ameaçado por Bolsonaro, Randolfe é indicado 
para integrar CPI da Covid-19 O senador foi escolhido 
por seu bloco parlamentar para ser um dos 11 membros 

TRANSPARÊNCIA 
Falando na Assembleia, ontem uma proposta 

inusitada foi levantada pela deputada Cristiane Dantas. Ela 
propôs que se torne obrigatório que as reuniões realizadas 
pelo Comitê Cientí� co Estadual sejam transmitidas por 
meio de canais televisivos ou pela Internet para dar mais 
transparência às determinações encaminhadas pelo grupo 
ao Governo do Estado e que se transforma nos decretos 
que combatem a pandemia.

COM A PALAVRA... 
“Os empresários da área do turismo e suas entidades já 

se pronunciaram sobre essa  a� rmação do embaixador que 
representa o governo Bolsonaro na França?”. A pergunta 
foi feita pelo secretário de Gestão e Metas do RN Fernando 
Mineiro, com base na declaração do embaixador brasileiro 
na França, Luís Fernando Serra, que a� rmou que “a nossa 
economia não depende do Turismo” ao comentar sobre o 
cancelamento de voos do Brasil para a França.



3Política|  Quinta-feira, 15 de abril de 2021

O deputado federal Walter Al-
ves (MDB-RN) usou as redes 
sociais para anunciar que 

as águas da transposição do rio São 
Francisco devem chegar ao Rio Gran-
de do Norte até o fim deste ano. Além 
disso, está em curso a licitação para 
construção do Ramal do Apodi, e as 
obras devem iniciar ainda em 2021.

As informações são do Ministério 
do Desenvolvimento Regional e fo-
ram divulgadas através de vídeo pos-
tado pelo deputado nas redes sociais. 

“Estive reunido com o ministro 
Rogério Marinho, e trago uma boa 
notícia para o Rio Grande do Norte. 
Até o final do ano, serão inaugura-
das as obras de transposição do São 
Francisco. E está em fase de licitação, 
as obras do Ramal do Apodi”, disse 
Walter Alves.

Ainda segundo o deputado, o 
Ramal do Apodi é de fundamental 
importância para a região Oeste po-
tiguar. “Além da perenização de água, 
o ramal vai trazer a segurança hídrica 

para a região Oeste, somada a oferta 
da barragem de Santa Cruz, com seus 
quase 600 milhões de metros cúbicos 
de água construída no governo Gari-
baldi Filho”, completou Walter.

O Ramal do Apodi é o trecho final 

do Eixo Norte do Projeto São Fran-
cisco. A obra está orçada em R$ 1,77 
bilhão e vai beneficiar cerca de 750 
mil pessoas em quase 50 municípios 
do Rio Grande do Norte, Ceará e Pa-
raíba.

NATAL | Vereador Klaus Araújo (SD), vice-presidente da Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente e 
Habitação da Câmara de Natal, quer acelerar regulamentação de cinco Zonas de Proteção Ambiental (ZPA)

A Comissão de Planejamento 
Urbano, Meio Ambiente e Ha-
bitação da Câmara Municipal 

de Natal decidiu na terça-feira 13 co-
meçar a debater a regulamentação das 
Zonas de Proteção Ambiental (ZPAs) 
da capital potiguar. A análise, segundo 
os integrantes do colegiado, é ponto 
fundamental para a votação do Plano 
Diretor da cidade.

“O novo Plano Diretor terá um pa-
pel fundamental para o crescimento e 
desenvolvimento da cidade em todos 
os aspectos, não apenas na questão de 
construçao. Muita gente ainda acredi-
ta que só atinge a questão imobiliária, 
e não é isso, é o desenvolvimento, é o 
plano da cidade para os proximos 10 
anos e, infelizmente, estamos muito 
atrasados”, diz vereador Klaus Araújo 
(SD), vice-presidente da Comissão.

Ele destaca a importância de 
adiantar as discussões sobre as zonas 
de proteção antes da apreciação do 
Plano Diretor. “É planejar a cidade para 
os próximos dez anos. Precisamos nos 
antecipar e as ZPA’s são primordiais 
para que a votação aconteça”, pontuou.

Natal tem 10 zonas de proteção 
criadas, mas apenas cinco delas estão 
devidamente regulamentadas. Estas 
áreas necessitam de uma legislação 
que estabeleça regras para o preser-
vação do espaço patrimônio natural, 
paisagístico e histórico. “As ZPAs são 
primordiais para que o plano diretor 
aconteça, não tem como votar sem 

as ZPAs serem definidas, precisamos 
discutir as que faltam primeiro, para 
quando o plano diretor chegar aqui, 
votarmos por completo. A cidade do 
Natal exige isso dos vereadores e a Câ-
mara Municipal de Natal não podem se 

esquivar de tal responsabilidade.” disse 
Klaus Araújo, Vereador e Vice-presi-
dente da Comissão.

Klaus ressaltou que a Câmara têm 
que tomar as tomar “as rédeas do de-
senvolvimento da cidade do Natal”. 
Segundo ele, aprovação de leis que mo-
dernizem a cidade, garantindo segu-
rança jurídica e um ambiente propício 
para o emprendedorismo, mais ações 
para geração de renda e de emprego 
serão feitas em Natal. “Quanto mais 
aprovarmos projetos que faça o em-
preendedor ficar aqui, gerar emprego 
e renda, nós o faremos. A Comissão 
terá um papel fundamental para esse 
desenvolvimento que Natal”, concluiu.

Vereador Klaus Araújo (SD), vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara

Vereadores querem regular ZPAs 
antes de votar Plano Diretor de Natal

ELPÍDIO JR

DIVULGAÇÃO

Deputado Walter Alves e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho

Walter Alves diz que obra no Ramal 
do Apodi vai beneficiar  50 municípios

RECURSOS HÍDRICOS

10
é o número de Zonas de Proteção 

Ambientais em Natal

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 
 
J. DANTAS MINERACAO EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 36.849.965/0001-09, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada – LS para operação da Indústria de Beneficiamento de Minério de Metais Preciosos, 
localizada no DT PO Mufumbal, nº 372, Zona Rural, CEP 59.374-000, situada no município de Carnaúba 
dos Dantas - RN. 
 

Joabel Dantas 
Proprietário 

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
A J A T COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA com CNPJ n° 41.005.224/0001-73, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Renovação da Licença Simplificada (RLS) N° 2019-132592/TEC/RLS-0032, com validade até 01/03/2027, 
referente ao Projeto de Policultivo de camarão e peixe. Localizado na Fazenda San Diego, Zona Rural, 
Maxaranguape/RN, em uma área produtiva total de 5,776 há no Município de Maxaranguape/RN. 
 

JOSE AUGUSTO RODRIGUES NETO 
Representante Legal 

 
 
 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
LOURIVAL CASSIMIRO DA COSTA, CPF: 077.081.574-04, torna público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA 
a  RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA, Nº 2020-156371/TEC/RLS-0351, com prazo de validade 
até  16/12/2026, em favor do EMPREENDIMENTO  Projeto de Carcinicultura Marinha, no Povoado 
Genipapeiro, com área produtiva de 1,56 ha, Zona Rural, Nísia Floresta – RN. 
 

LOURIVAL CASSIMIRO DA COSTA 
PROPRIETÁRIO 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO (LA) 

 
A Mineração Nordeste Brasil Ltda., CNPJ 21.590.037/0003-59 torna público que recebeu ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte/IDEMA, a Licença de Alteração, Nº 2020-155775/TEC/LA-
0040, com prazo de validade até 28/05/2021, para pesquisa e extração de minérios (cobre e scheelita), de um 
volume de 185 m3/mês, numa área incremental de 20,19 ha, na localidade Sítio Diniz, zona rural, Município de 
Serra Negra do Norte/RN. 
 

Aroldo Soraggi de Carvalho 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO 
 

A JML AUTO POSTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ 40.796.146/0005-33, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Renovação da Licença de Operação – RLO, N°: 2016-095706/TEC/LO-0017, para a Atividade de 
Comercio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, com capacidade de armazenamento de 45m³, 
localizado na Av. 27 de outubro, n° 438, Santa Luzia, CEP.: 59.520-000, Santana do Matos/RN, . 

 
Igor Ribeiro Jácome 
Sócio Administrador 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 35.298.827/0003-70, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a licença prévia 
para um posto de revenda de combustíveis líquidos, localizado na AV. Natal, 6600, rodovia BR 101, 
loteamento jardins dos ipês, Quadra 36, 37, 38 e 39, Taborda, São José de Mipibu/RN, CEP: 59.162-000. 
 

DORIAN BEZERRA DE SOUZA MORAIS 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

 



OMinistério Público Federal  
(MPF) entro com uma ação de 
improbidade administrativa 

contra o ex-ministro da Saúde, Edu-
ardo Pazuello, e o secretário estadual 
de Saúde do Amazonas, Marcellus 
Campelo, pela omissão dos agentes 
públicos entre dezembro de 2020 e ja-
neiro de 2021, período em que houve 
desabastecimento no fornecimento 
de oxigênio para pacientes com co-
vid-19 e o aumento de casos e mortes 
em decorrência da doença, na segun-
da onda da pandemia no estado.

Entre os erros administrativos 
que teriam sido cometidos pela pasta 
e pela secretaria estadual, o MPF cita 
o atraso e lentidão do Ministério da 
Saúde no envio de equipe para diag-
nosticar a nova onda de covid-19 no 
Amazonas; omissão no monitora-
mento da demanda de oxigênio me-
dicinal e na adoção de medidas para 

evitar seu desabastecimento; pres-
são para utilização de “tratamento 
precoce” para covid (o que não tem 

comprovação científica); demora 
para transferir pacientes sem leitos e 
ausência de medidas de estímulo ao 
isolamento social.

Na ação, o MPF pede que a Justiça 
Federal do Amazonas condene os en-
volvidos por improbidade adminis-
trativa, conforme previsto no artigo 
11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92, 
às medidas definidas no artigo 12, in-
ciso III da mesma lei. 

A ação de improbidade adminis-
trativa aguarda análise da 9ª Vara 
Federal no Amazonas. A ação, apre-
sentada ontem, inclui ainda três se-
cretários do Ministério da Saúde e o 
coordenador do Comitê de Crise do 
Amazonas, Francisco Ferreira Máxi-
mo Filho.

A Secretaria de Estadual de Saú-
de do Amazonas e Ministério da Saú-
de ainda não se pronunciaram sobre 
a ação.
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DEFINIÇÃO| Ministros decidiram que o Senado tem de instalar a CPI, mas cabe à própria Casa definir como 
devem ser executados os trabalhos do grupo, se presencialmente, por videoconferência ou modelo híbrido

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu nesta quarta-fei-
ra 14 confirmar a decisão do 

ministro Luís Roberto Barroso, que 
abriu uma crise com o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) ao mandar o 
Senado instalar uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) para apurar 
a gestão da pandemia pelo governo 
federal. 

Por 10 a 1, os ministros decidiram 
que o Senado tem de instalar a CPI, 
mas ressaltaram que cabe à própria 
Casa definir como devem ser executa-
dos os trabalhos do grupo, se presen-
cialmente, por videoconferência ou 
modelo híbrido.

O julgamento durou cerca de uma 
hora. “O procedimento a ser seguido 
pela CPI deverá ser definido pelo pró-
prio Senado Federal, de acordo com as 
regras que vem adotando para funcio-
namento dos trabalhos durante a pan-
demia”, frisou Barroso. “Deixo claro, no 
entanto, que não cabe ao Senado defi-
nir se vai instalar a CPI ou quando vai 
funcionar, mas sim como irá proceder. 
Por exemplo, se por videoconferência, 
de modo presencial, semipresencial 
ou fazendo uma combinação de todas 
essas possibilidades.”

A decisão de Barroso, assinada 
na última quinta-feira, enfureceu o 
presidente Jair Bolsonaro, que atacou 
o ministro, acusando-o de “militância 
política” e “politicalha” por ter determi-
nado a abertura da comissão. “A CPI da 
Covid” tem potencial para desgastar 
ainda mais a imagem do Planalto em 
um momento de agravamento da pan-

demia, queda de popularidade do che-
fe do Executivo, piora dos indicadores 
econômicos e risco de recessão.

A decisão de Barroso atendeu a 
um pedido formulado pelos senado-
res Alessandro Vieira (Cidadania-SE) 
e Jorge Kajuru (Cidadania-GO), que 
acionaram o tribunal alegado inércia 
do presidente do Senado, Rodrigo Pa-
checo (DEM-MG), em abrir a investi-
gação. Quando a liminar foi concedida, 
o requerimento pela abertura da CPI 
da Covid estava na gaveta de Pacheco 
havia mais de dois meses.

Em uma rápida leitura de voto, 
Barroso frisou que “decisões políticas 
devem ser tomadas por quem tem 
voto”, mas ressaltou que o caso em 
discussão girava em torno de respeito 
à Constituição. “Nesse mandado de 

segurança, o que está em jogo não são 
decisões políticas, mas o cumprimen-
to da Constituição. O que se discute é 
o direito de minorias políticas parla-
mentares fiscalizarem o Poder público, 
diante de uma pandemia que já con-
sumiu 360 mil vidas apenas no Brasil 
com perspectiva de chegar à dolorosa 
cifra, ao recorde negativo, de 500 mil 
mortos“, disse Barroso.  “CPI não tem 
apenas o papel de investigar, no senti-
do de apurar coisas erradas, elas têm 
também o papel de fazer diagnósticos 
dos problemas e apontar soluções. 
Aliás, nesse momento brasileiro, esse 
papel construtivo e propositivo é o 
mais necessário. CPIs fazem parte do 
cenário democrático brasileiro desde 
o início da vigência da Constituição, 
aliás, desde antes”, concluiu.

Por 10 a 1, os ministros do Supremo Tribunal  decidiram que o Senado tem de instalar a CPI

Por 10 a 1, STF confirma decisão 
que mandou abrir CPI da Covid

PR

STF

Ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello

MPF acusa Pazuello e secretário do 
AM de improbidade administrativa

RETOMADA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 11ª Vara Cível da Comarca de 
Natal Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250.  EDITAL DE 
CITAÇÃO - Prazo de 20 (vinte) dias. A Excelentíssima Senhora Doutora INGRID RANIELE FARIAS 
SANDES, Juíza de Direito da 11ª Vara Cível desta Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. FAZ 
SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo presente 
fica CITADA a pessoa de HAMILTON GAMA CASTRO, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem 
como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da AÇÃO ORDINÁRIA, sob nº 
0116800-28.2013.8.20.0001, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 
HAMILTON GAMA CASTRO, em tramitação por este Juízo, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
apresentar a defesa que tiver, ciente de que não o fazendo dentro do prazo legal, presumir-se-ão 
aceitos por verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial. Em caso de revelia, será 
nomeado curador especial. Tudo de conformidade com a petição inicial. Dado e Passado nesta Cidade 
de Natal, aos 29 de março de 2021. Eu, Flávio Praxedes da Silva, Técnico Judiciário, digitei e conferi e 
subscrevi. 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 225, incisos II e V, do Código de Processo Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do 
Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam,  utilizando os códigos 
20092113475096700000057948775 e 21030309142686300000063191091, sendo considerada vista 
pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação.. NATAL/RN, 29 
de março de 2021. INGRID RANIELE FARIAS SANDES. Juíza de Direito. 

AGORA RN – 14 E 15/04/2021 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

ANRI PROTÁSIO DE LIMA, CPF: n° 202.243.624-53, torna Público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA à 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA, de N° 2020-156499/TEC/RLS-0356, com validade de 
08/04/2027, de um empreendimento de carcinicultura, localizado no Município de São Gonçalo do Amarante – 
RN. 
 

ANRI PROTÁSIO DE LIMA 
Proprietário 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA – LP 

 
PARQUE EÓLICO BRAÇO DOS VENTOS I LTDA, CNPJ nº 20.149.864/0001-87, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
Prévia – LP nº 2020-157321/TEC/LP-0128 para implantação de Parque Eólico, localizado na Fazenda Vai 
Quem Quer, Zona Rural, no Município de São Bento do Norte/RN, 5959000-0.  
 

Julio Fantin Ribeiro 
Requerente 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA – LP 

 
PARQUE EÓLICO BRAÇO DOS VENTOS II LTDA, CNPJ nº 20.149.876/0001-01, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
Prévia – LP nº 2020-157341/TEC/LP-0129 para implantação de Parque Eólico, localizado na Fazenda Vai 
Quem Quer, Zona Rural, no Município de São Bento do Norte/RN, 5959000-0. 
 

Julio Fantin Ribeiro 
Requerente 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA – LP 

 
PARQUE EÓLICO BRAÇO DOS VENTOS III LTDA, CNPJ nº 20.149.890/0001-05, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
Prévia – LP nº 2020-157342/TEC/LP-0133 para implantação de Parque Eólico, localizado na Fazenda Vai 
Quem Quer, Zona Rural, no Município de São Bento do Norte/RN e Parazinho/RN, 5959000-0. 
 

Julio Fantin Ribeiro 
Requerente 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA – LP 

 
PARQUE EÓLICO BRAÇO DOS VENTOS IV LTDA, CNPJ nº 25.188.155/0001-24, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
Prévia – LP nº 2020-157319/TEC/LP-0134 para implantação de Parque Eólico, localizado na Fazenda Dois 
Irmãos, Zona Rural, no Município de Parazinho/RN, 5958600-0. 
 

Julio Fantin Ribeiro 
Requerente 

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO 
 

CALCÁRIO IMAP-AGRO-MINERAÇÃO LTDA, CNPJ: 08.388.092/0001-30, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de 
Licença de Operação - LO, Nº 2020-155689/TEC/RLO-1348 com validade em 09/04/2027 para extração 
mineral de CALCÁRIO em uma área de 10,00 ha, volume mensal de 1.000,00 m³/mês. Localizado na Fazenda 
Modelo no distrito de Queimadas, Zona Rural, João Câmara/RN. 
 

CALCÁRIO IMAP-AGRO-MINERAÇÃO LTDA  
Requerente/Proprietário 

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO 
 

CALCÁRIO IMAP-AGRO-MINERAÇÃO LTDA, CNPJ: 08.388.092/0001-30, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de 
Licença de Operação - LO, 2020-155694/TEC/RLO-1381 com validade em 09/04/2027 para extração mineral 
de CALCÁRIO DOLOMÍTICO em uma área de 24,82 ha, volume mensal de 1.900,00 m³/mês. Localizado na 
Fazenda Modelo no distrito de Queimadas, Zona Rural, João Câmara/RN. 
 

CALCÁRIO IMAP-AGRO-MINERAÇÃO LTDA  
Requerente/Proprietário 
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AUXÍLIO EMERGENCIAL
DO GOVERNO FEDERAL
NASCIDOS DE JANEIRO A ABRIL  JÁ RECEBERAM

HOJE É A VEZ DE QUEM

USE O SEU DINHEIRO
COM O CAIXA Tem

NASCEU EM MAIO

Para quem é do Bolsa Família, nada muda:
o pagamento começa dia 16/04.

ACESSE AUXILIO.CAIXA.GOV.BR
OU LIGUE 111.DÚVIDAS?

TONY WINSTON/MS

O ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga , afirmou nesta 
quarta-feira 14 que o governo 

antecipará o recebimento de doses da 
vacina da Pfizer contra a Covid-19 até 
o mês de junho, totalizando 15,5 mi-
lhões de doses do imunizante.

“Trago para o senhores uma boa 
notícia: a antecipação de doses da va-
cina da Pfizer, fruto de ação direta do 
presidente da República, Jair Bolsona-
ro, com o principal executivo da Pfizer, 
que resulta em 15,5 milhões da Pfizer 
já no mês de abril, maio junho “, disse 
o ministro, em entrevista após a 2ª reu-
nião do comitê para o enfrentamento 
da pandemia.

“Ou seja, conseguimos antecipar, 
no calendário anterior previsto, das 
100 milhões de doses, 2 milhões de 
doses da vacina da Pfizer que vai forta-
lecer nosso calendário de vacinação.”

Anteriormente, o governo federal 

tinha estimado que receberia até 13,5 
milhões de doses do imunizante da 
Pfizer até junho.

O ministro afirmou que também 
foram discutidas na reunião planejada 
para ampliar uma oferta de insumos 

que fazem parte do chamado kit de 
intubação para pacientes com o novo 
coronavírus.

Ministério vai antecipar 
chegada da vacina Pfizer
IMUNIZAÇÃO | Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga , afirmou que o governo antecipará o recebimento de doses da vacina da Pfizer contra a 
Covid-19 até o mês de junho, totalizando 15,5 milhões de doses do imunizante. Pasta também vai ampliar repasses do kit intubação aos estados

As 15,5 milhões de doses da vacina da Pfizer serão distribuídas a partir de maio, disse o ministro Marcelo Queiroga

PANDEMIA

A governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima Be-
zerra (PT), anunciou na ma-
nhã desta quarta-feira 14 nas 
redes sociais a chegada de um 
novo lote de vacinas contra a 
Covid-19. Segundo a gestora 
estadual, serão ao todo 89,4 
mil doses, sendo 36,4 mil doses 
da Coronavac e 53 mil, da vaci-
na de Oxford/Astrazeneca.

Ainda de acordo com Fá-
tima, serão 54.752 doses des-
tinadas para primeira dose e 
26.470, para segunda dose. A 
previsão de chegada é para 
amanhã. “Seguimos acompa-
nhando”, escreveu a governa-
dora.

FÁTIMA ANUNCIA 
CHEGADA DE NOVO 
LOTE COM 89,4 MIL 
DOSES DE VACINAS

JOSÉ ALDENIR  

Os trabalhadores que tentam 
ser incluídos na nova rodada 
do auxílio emergencial devem 

estar atentos. Segundo o Ministério da 
Cidadania, a Dataprev, estatal respon-
sável pelas informações cadastradas 
no programa, continua a processar as 
bases de dados. Assim que novas listas 
de beneficiários forem divulgadas, o ci-
dadão terá dez dias para contestar be-
nefícios negados ou com valor menor 
que o previsto.

A consulta deve ser feita diaria-
mente na página desenvolvida pela 
Dataprev dentro do site do Ministério 
da Cidadania. O trabalhador deverá 
digitar nome completo, nome da mãe, 
CPF, data de nascimento e conferir se 
um novo lote de beneficiários foi libe-
rado.

Só está elegível para receber a 
nova rodada do auxílio emergencial 
quem recebia o auxílio de R$ 600 ou a 
extensão de R$ 300 em dezembro do 
ano passado e cumpre os critérios de 
elegibilidade da medida provisória que 
instituiu a nova fase do programa. Caso 
o benefício não tenha sido liberado ou 
tenha sido liberado em valor abaixo do 
previsto, o trabalhador poderá fazer a 
contestação.

Nesta rodada, o auxílio emergen-
cial varia de R$ 150 a R$ 375, depen-
dendo da situação do beneficiário. 
Diferentemente do ano passado, em 
que até duas pessoas da mesma família 
recebiam as parcelas, agora apenas um 

membro receberá o benefício.
O lote mais recente do auxílio 

emergencial, que incluiu 236 mil pes-
soas, foi liberado pelo Ministério da 
Cidadania na última segunda-feira 12. 
Quem discordou do processamento de 
dados poderá contestar o resultado até 
22 de abril.

A contestação é feita no mesmo 
site da consulta, bastando ao usuário 
clicar no botão “Solicitar contestação”. 
O próprio sistema só aceitará critérios 
passíveis de reavaliação, como infor-
mações erradas ou desatualizadas. 
Não será possível fazer um novo pedi-
do, porque a base de dados usada é a de 
quem pediu o auxílio emergencial até o 
início de julho do ano passado.

Após o pedido de contestação, 
a Dataprev analisará as novas infor-
mações fornecidas pelo trabalhador. 
Como a reavaliação não tem prazo, o 
beneficiário deverá acessar o site dia-
riamente.

As quatro parcelas do auxílio 
emergencial 2021 (que podem ser de 
R$ 150, R$ 250 ou R$ 375 cada uma) 
estão sendo liberadas pelo governo 
federal em duas etapas. Na primeira, 
o dinheiro é depositado em poupança 
digital no aplicativo Caixa Tem e fica 
disponível somente para pagamento 
de contas e para compras com cartão 
virtual. Saques e transferências são 
permitidos apenas na segunda etapa, 
o que demora cerca de um mês após o 
depósito.

Trabalhador terá dez dias para 
contestar auxílio negado

SERVIÇO
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Alguns desvios da norma culta en-
tram em nossos ouvidos como música. 
E, como tal, passamos a repeti-los, seja 
por não temos conhecimento sobre o 
tema, seja por nos contentarmos com 
tudo aquilo que nos dizem. De qualquer 
forma, a exposição dessas falhas grama-
ticais revela uma face nossa que nem 
sempre é a que desejamos, principal-
mente na rede social.

Para início de conversa, se usamos 
dois verbos, devemos fi car atentos à 
regência deles, pois, caso sejam diferen-
tes, devemos empregar complementos 
diferentes. Vejamos o exemplo: “Conhe-
ci e gostei de Ana”. O verbo “conhecer” 
não requer preposição: quem conhece 

conhece alguém ou alguma coisa. Mas 
o verbo “gostar” pede a preposição “de”: 
quem gosta gosta de alguém ou de 
alguma coisa. Ora, colocando-se apenas 
um objeto regido pela preposição “de” 
após os dois verbos, temos a impressão 
de que essa preposição é requerida por 
ambos, quando, na verdade, apenas o 
segundo a exige.
Dessa forma, do ponto de vista 
gramatical, apresentam defeito de 
construção frases como: “Vi e me 
apaixonei por Natal”; “Quero e preciso 
de mais tempo”. Para solucionar o 
problema, deve-se repetir o objeto após 
cada verbo, respeitando-lhe a regência: 
Conheci Ana e gostei dela; Vi Natal e me 

apaixonei por ela; Quero mais tempo e 
preciso disso.

Caso interessante é o das redun-
dâncias ou pleonasmos viciosos. As pa-
lavras, assim como as pessoas, podem 
andar mal-acompanhadas. Por isso, 
todo cuidado é pouco, pois a linha que 
separa a frase correta da redundância é 
tênue. Os casos a seguir revelam aquela 
máxima: “Dize-me com quem andas, 
que te direi quem és”: “ganhar grátis”, 
“acabamento fi nal”, “monopólio exclusi-
vo”, “surpresa inesperada”, “lançamento 
do novo”, “panorama geral”, “habitat 
natural”, “criar novos”, “conviver juntos”, 
“elo de ligação”, “erário público”, “goteira 
no teto”, “labaredas de fogo”, “manter o 

mesmo”,  “pequenos detalhes”, “todos 
foram unânimes”. Todos esses exemplos 
transmitem uma ideia de quem as usa, 
do mesmo modo de “subir para cima” 
ou “descer para baixo”.
Quando se trata de texto, o que abunda 
prejudica. É o caso de advérbios, que ge-
ralmente sobram em frases como “Eu, 
particularmente, não acredito na ino-
cência do réu”.  A palavra “particular-
mente” não acrescenta nada à oração. 
Não se deve empregá-la. Isso vale para o 
“pessoalmente”: “Eu, pessoalmente, não 
confi o em você”.  Drummond ensinava 
que escrever é economizar palavras. 
“Escrever é cortar”. Todos dão o mesmo 
recado: respeite a paciência do leitor/

ouvinte. Quanto menos palavras gastar-
mos para transmitir uma ideia, melhor. 

Cabe dizer, também, que, vez por 
outra, alguns veículos da imprensa “es-
corregam” nos caracteres, não só com 
erros de troca de palavras (“benvindo”, 
em vez de “bem-vindo”), mas também 
causando redundância (“lançamento 
do novo programa”). Em outros casos, a 
situação é mais grave porque “a vítima 
fi cou ‘sobre’ a mira das armas” e “a 
‘faixa etária’ dos preços da gasolina é 
essa”. Neste caso, os preços da gasolina 
passaram a ter idade; no outro, mesmo 
que a vítima fosse equilibrista, não 
conseguiria fi car “em cima da” mira das 
armas.

OS DESVIOS DA NORMA CULTA DA LÍNGUA PORTUGUESA

Prof. João Maria de Lima  |  profjoaom@gmail.com

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

O amor é um não sei o quê, que vem de 
não sei onde e que acaba não sei como”. 

MADELEINE SCUDÉRY
“

A violência ceifou nos últimos 
dez anos a vida de pelo menos 
103.149 crianças e adolescen-

tes entre o nascimento e 19 anos. 
Números analisados pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP), com 
apoio da equipe da 360° CI, revelam 
que, entre 2010 e agosto de 2020, 
cerca de duas mil vítimas fatais de 
agressão tinham menos de 4 anos de 
idade, média de 200 crianças seme-
lhantes ao caso de Henry por ano.

O assunto ganhou maior atenção 
com a divulgação, em rede nacional, 
dos desdobramentos da investiga-
ção sobre a morte do menino Henry 
Borel, 4 anos, vítima de violência in-
trafamiliar gravíssima que o levou à 
morte. A violência infantil é um tema 
que preocupa a SBP, segundo espe-
cialistas consultados, em especial, 
durante o atual curso da pandemia 
da Covid-19. O isolamento social, 
medida essencial para conter a pan-
demia do novo coronavírus”, resul-
tou em aumento da exposição das 
crianças a uma “maior incidência 
de violência doméstica”, o que, con-
sequentemente, elevou também os 
casos letais.

Segundo o presidente do Depar-
tamento Científi co de Segurança da 
SBP, Marco Gama, o estresse cau-
sado pela pandemia aumentou a 
probabilidade de as crianças serem 
vítimas de violência, além de causar 
prejuízos do ponto de vista da saúde 
física e mental. No entanto, disse ele, 
independentemente da pandemia, 
os casos de violência contra crianças 
e adolescentes sempre existiram. A 
SBP acrescenta que, só em março 
de 2020, foi registrado, no Brasil, um 
aumento de 17% no número de liga-
ções notifi cando a violência contra a 
mulher.

Violência já matou 
100 mil crianças 
 e adolescentes

BRASIL
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HORÓSCOPO

Siga a intuição e descubra novidades. Você poderá 
se surpreender com informações que chegarão 
de uma amizade recente. A entrada num grupo 
infl uente ampliará opções de negócios ou facilitará as 
mudanças que você deseja na carreira.

Um projeto pessoal que parecia distante, ganhará 
viabilidade. Você poderá planejar uma viagem com 
antecedência, dar continuidade aos estudos, passar 
numa prova ou resolver assuntos jurídicos. Futuro com 
cenário positivo dará trégua às angústias. 

Decisões fi nanceiras e caminhos de evolução da 
carreira fi carão mais claros hoje. Fique de olho nas 
oportunidades e impulsione novo empreendimento. 
Crenças e fi losofi as poderão mudar. Encerre um longo 
ciclo com saldo positivo e confi ança no futuro. 

A partir de hoje, Vênus na área afetiva atrairá novos 
relacionamentos. Você também encontrará maneiras 
diferentes de se relacionar e de aumentar a satisfação 
na vida íntima. Clima romântico no amor. Expresse os 
sentimentos e espere por surpresa gostosa.

Sintonia forte com a força interior trará observação 
profunda dos relacionamentos. Máscaras sociais 
poderão cair. Saiba em quem confi ar ou não. 
Mudanças na equipe aumentarão responsabilidades 
e demandas. Encontre tempo também para relaxar.

O cotidiano fi cará mais agradável com nova atividade 
e harmonia nos relacionamentos de trabalho. Bom 
momento para iniciar um projeto em parceria, apostar 
em ideias criativas e por novos planos em prática. O 
prazer estará nas pequenas coisas feitas com carinho.

Câncer (21/06 - 22/07)
Passo importante na carreira. Aproveite oportunidade 
para se destacar e fortalecer a posição profi ssional. 
Iniciativas darão certo. Na dúvida siga a intuição e o bom 
senso. Mudanças na maneira de se relacionar.

Comece uma fase de mais prazer. A partir de hoje, Vênus 
em harmonia com seu signo atrairá o amor. Você poderá 
se envolver com uma paixão virtual e descobrir maneiras 
diferentes de amar. Numa relação já estabelecida, será 
hora de criar planos a dois, brincar mais e reinventar.

Cuide da reputação e ganhe popularidade no ambiente 
profi ssional. Conexões internacionais abrirão portas 
na carreira. Circule nas redes, oriente, informe e some 
forças com amigos na luta pelo bem comum. Ações 
solidárias em defesa de causas sociais.

A casa fi cará mais bonita e confortável, com a inspiração 
de Vênus, a partir de hoje. Crie um ambiente agradável 
e amoroso na vida familiar e no amor. Se estiver só, um 
antigo relacionamento poderá retornar nestes tempos. 
Finalize uma reforma, ou mude móveis de lugar. 

O dia trará maior exposição profi ssional e aumento 
de poder. Ganhe prestígio e atraia oportunidades de 
expansão. Proposta de trabalho extra poderá vir de 
longe. Espere por notícias animadoras, emoções fortes 
e clima mágico no amor.

Vênus adocicará as palavras, a partir de hoje. Espere 
por trocas agradáveis, conversas carinhosas e 
receptividade nas interações. Bom também para 
aprender com as relações e renovar conceitos. Irmãos 
estarão mais próximos. 

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

CRUZADAS

PRECAUÇÃO | Comitê científico estadual de enfrentamento da pandemia no RN avalia que não há condições 
para o retorno presencial. Indicadores apontam para alta na transmissão comunitária da Covid-19 no estado

O comitê científi co da Secretaria 
Estadual de Saúde Pública (Se-
sap) recomendou ao Governo 

do Estado que as atividades presen-
ciais nas escolas públicas e privadas do 
Rio Grande do Norte sigam suspensas.

“O comitê entende que ainda não 
temos condições para o retorno pre-
sencial. Os indicadores da epidemia no 
Estado indicam alta transmissão co-
munitária [do coronavírus]”, disse Ma-
rise Reis, professora da UFRN, médica 
infectologista e membro do comitê.

A discussão sobre o retorno acon-
teceu na noite da terça-feira 13. O en-
contro discutiu o assunto após a ação 
civil requerida pelo Ministério Público 
do Estado (MPRN). O órgão pediu à 
Justiça que a Secretaria de Estado da 
Educação, da Cultura e do Lazer (SE-
EC) autorize o retorno dos alunos às 
salas de aula nas escolas das redes pú-
blica e estadual.

Na segunda-feira 12, a governadora 
Fátima Bezerra (PT) destacou a im-
portância de retomar as atividades em 
sala de aula em momento oportuno. 
“ A educação é um passaporte para a 
cidadania como Paulo Freire nos ensi-
nou. Mas o comitê científi co diz neste 
momento que não é recomendado o 
retorno às aulas presenciais e, por is-
so, estamos discutindo nesta jornada 
o ensino remoto para que possamos 

chegar ao maior número de alunos”.
O Ministério Público do Rio Gran-

de do Norte ajuizou uma Ação Civil 
Pública (ACP) para que o Governo do 
Estado seja obrigado a permitir o re-
torno das aulas presenciais em todas 
as instituições de ensino públicas e 
privadas, em quaisquer das etapas da 
Educação Básica. Esse retorno deve 
ser de forma híbrida, gradual, segura e 
facultativa. O Sindicato dos Trabalha-
dores em  Educação (Sinte) também 
entrou com ação judicial, mas para 
impedir retomada. 

CONSULTORIA PARA MUNICÍPIOS
O Sebrae no Rio Grande do Norte 

fi rmou uma parceria com a Federação 
dos Municípios do Rio Grande do Nor-
te (Femurn) e o Sesi para atender 1 mil 
escolas da rede municipal de ensino 
em todo o estado. A parceria conta 
com o apoio da União dos Dirigentes 
Municipais de Educação (UNDIME-
-RN) na articulação com as Secretarias 
Municipais de Educação.

O programa de Bioprevenção 
Reinicie, executado com sucesso em 
escolas particulares que já retomaram 
suas atividades presenciais e de forma 
híbrida, terá início na rede pública de 
ensino a partir do preenchimento de 
formulário específi co, seguido da assi-
natura do Termo de Adesão e a apro-
vação do cronograma de execução da 
consultoria.  O programa é composto 
por quatro etapas com duração de três 
semanas, sendo a primeira de forma 
presencial, na qual é elaborado um 
diagnóstico da situação da escola. A 
segunda etapa ocorrerá em dois en-
contros, via online, nos quais são reali-
zados o plano de ação e a capacitação 
do pessoal da instituição de ensino e a 
terceira etapa será em encontro pre-
sencial, no qual é feita a verifi cação e 
o plano de prevenção. O ciclo fi nal cul-
mina com a entrega do certifi cado e o 
Selo de Bioprevenção à escola. 

Governadora Fátima Bezerra (PT) destacou a importância da retomada das atividades em sala de aula apenas em momento oportuno

Comitê científico do RN indica que 
não há condições para volta às aulas

NEY DOUGLAS / AGORA RN

As atividades presencias na 
educação [no Rio Grande 
do Norte] vão retornar 
quando as condições 
epidemiológicas avalizadas 
pelo comitê científico 
permitirem”

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA DO RN

As solicitações médicas de exa-
me RT-PCR, para diagnóstico 
de covid-19, que atendam às 

condições da cobertura obrigatória de-
vem ser autorizadas de forma imediata 
pelas operadoras de planos de saúde. 
A determinação é da Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar (ANS), que 
informou que, desde 1° de abril, come-

çou a vigorar a alteração da Diretriz de 
Utilização (DUT). O objetivo é agilizar 
a realização dos exames.  

Antes da mudança, os planos de 
saúde podiam demorar até três dias 
úteis para garantir o atendimento ao 
pedido de exame, que é considerado o 
mais efi caz para confi rmar de infecção 
pelo novo coronavírus. 

Planos devem autorizar
RT-PCR de forma imediata

COVID-19
EBC

 Objetivo é agilizar a realização dos exames



8 Cidades Quinta-feira, 15 de abril de 2021  |

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Duzentas e vinte e quatro famí-
lias natalenses terão a opor-
tunidade de ter uma qualida-

de de vida melhor a partir do dia 30 
deste mês. Elas receberão da Prefei-
tura de Natal as chaves das 224 uni-
dades finais do condomínio Village 
de Prata, que fica no bairro Planalto, 
na Zona Oeste. O processo de vistoria 
foi iniciado nesta quarta-feira 14 no 
condomínio.

De acordo com a Secretaria Mu-
nicipal de Habitação, Regularização 
Fundiária e Projetos Estruturantes 
(Seharpe), o residencial Severino de 
Souza Marinho é o último dos oito 
empreendimentos do Village de Pra-
ta, somando um total Total de 1.792 
unidades habitacionais, que foram 
construídas numa parceria do Muni-
cípio com o Governo Federal.

A vistoria dos imóveis, que come-
çam nesta quarta, é feita com a pre-

sença dos beneficiários. Entre os dias 
23 e 28, está programada a assinatura 
dos contratos. Dia 30, será realizada a 

entrega das chaves com as presenças 
previstas do prefeito Álvaro Dias, do 
ministro do Desenvolvimento Regio-

nal, Rogério Marinho, e do secretário 
nacional de Habitação, Alfredo San-
tos. “Essas famílias em breve se jun-
tarão a tantas outras que já residem 
no Village, e terão um lugar digno 
para morar e criar seus filhos com 
a qualidade de vida que merecem”, 
afirma o prefeito Álvaro Dias.

O Village de Prata é o principal 
projeto habitacional em execução na 
cidade, tendo atendido já cidadãos 
de assentamentos como Camboim 
(Bom Pastor), remanescentes das an-
tigas favelas do Fio e Alemão, aqueles 
que estão em área de risco da Chesf 
(Bom Pastor), Assentamento 8 de 
março (Planalto), famílias que esta-
vam ocupando o terreno da Estação 
de Tratamento de Esgotos (ETE), no 
Guarapes, pessoas do Maruim, Jacó, 
famílias que ocupavam uma área 
na ZPA-4 (Guarapes) e Mãe Luíza, 
entre outros. “Nesse momento de 

pandemia, entregar moradia para 
essas pessoas se torna ainda mais 
importante. Estaremos, na realidade, 
entregando dignidade para elas, uma 
nova vida, chances novas”, aponta o 
secretário titular da Seharpe, José Va-
nildo da Silva.

Além de dar moradia digna a es-
sas pessoas, a Seharpe, em parceria 
com outras secretarias municipais, 
realiza um trabalho de apoio à comu-
nidade que conta com ações sociais 
para formação profissional, lazer, 
orientação aos síndicos e reflexão 
sobre o fato de morar em um condo-
mínio. De acordo com José Vanildo, a 
Secretaria realizou um trabalho com 
agilidade e muito zelo para que as 
famílias pudessem ter acesso às mo-
radias o quanto antes. “A moradia de 
qualidade é um direito de todos e es-
tamos trabalhando para bater metas 
audaciosas de entregas”, encerrou.

Seharpe faz vistoria nas moradias 
do condomínio Village de Prata
MORADIA | Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes iniciou a análise em 224 unidades finais do condomínio Village de Prata, que fica no 
bairro Planalto, na Zona Oeste de Natal. Os apartamentos serão distribuídos para famílias retiradas de assentamentos, zonas de risco e de áreas proteção ambiental da cidade

Titular da Seharpe, José Vanildo, diz que as chaves dos apartamentos serão entregues dia 30 
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