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Governo do RN 
antecipa benefícios 
de aposentados

Setor produtivo quer 
mais tempo para 
pagar impostos

General Girão recebe 
alta da UTI e vai para 
isolamento

Giselda Trigueiro 
vai receber dez 
respiradores novos

Natal estuda 
verticalizar 
cemitérios públicos

RN cobra apoio do 
governo federal no 
combate à pandemia

Todos os pensionistas e inativos 
da administração indireta serão os 
primeiros a receber, nesta quinta

Subiu de 272 para 478 o número de 
casos suspeitos de Covid-19 no Rio 
Grande do Norte. A maioria está em 
Natal, onde há 200 casos notificados. Em 
seguida, vêm Mossoró, com 90 casos.

Entre os casos já confirmados (14), 9 
estão em Natal, 4 estão em Parnamirim 
e 1 está em Mossoró. A cidade de 
Parnamirim tem ainda outros 2 casos 
“prováveis”. 52 casos foram descartados.

No Brasil todo, o número de mortes 
decorrentes do novo coronavírus subiu 
para 46. Além disso, 2.201 pessoas já 
foram testadas com o vírus. Houve 
acréscimo de 310 novos casos em um dia.

Para superintendente do Sebrae, 
governo e prefeituras estão 
demorando a socorrer empresas

Deputado federal estava internado 
em hospital particular de Brasília 
por precaução e passa bem

Hoje, segundo a Secretaria de 
Saúde, há 164 respiradores nos 
hospitais públicos do RN

Proposta é instalar “gavetários” 
no Cemitério do Bom Pastor, 
aproveitando melhor os espaços

Secretário de Finanças, Aldemir 
Freire (foto), afirmou que “sozinhos 
os estados não dão conta”
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No RN, 64 municípios têm
casos suspeitos de coronavírus

Pandemia 03
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CHAMA ACESA

ATÉ 2021
Em decisão inédita, provocada pela 
pandemia do novo coronavírus, Comitê Olímpico 
Internacional decide adiar os Jogos Olímpicos de 
Tóquio, que seriam realizados entre julho e agosto 
deste ano. Maior celebração mundial do esporte 
ficará para o ano que vem. Pág. 8

José Aldenir - Agora RN

Atriz grega Xanthi Georgiou durante
acendimento da tocha olímpica na

Grécia no último dia 12 de março



O Governo do Rio Grande 
do Norte informou que iniciará 
o pagamento dos salários dos 
servidores do mês de março já 
nesta quinta-feira (26), anteci-
pando em até cinco dias a úl-
tima parcela da folha salarial 
deste mês para aposentados e 
pensionistas. A intenção é evi-
tar aglomeração nas agências 
bancárias.

Todos os pensionistas e 
inativos da administração in-
direta serão os primeiros a rece-
ber, com depósito dos salários nesta quinta-feira (26). Na sexta 
(27) é a vez dos inativos da administração direta, além dos 
alunos soldados da Polícia Militar.

Os ativos das administrações direta e indireta receberão 
normalmente de acordo com o calendário de pagamentos es-
tipulado no início do ano, com salários depositados nesta ter-
ça-feira (31). Os R$ 111 milhões do restante da folha corres-
pondem aos 70% restantes dos servidores que recebem acima 
de R$ 4 mil (valor bruto) e o valor integral aos funcionários 
lotados em órgãos com recursos próprios.

Quem ganha abaixo deste valor já recebeu seu salário inte-
gral no último dia 14, além do adiantamento, também, de 30% 
a quem recebe acima desse valor e a integralidade do salário 
para a categoria da Segurança Pública.

A Prefeitura de Macaíba, na Grande Natal, suspendeu 
o atendimento ao público externo em todas as secretarias 
municipais. A medida, que entrou em vigor na segunda-feira 
(23), vale pelo menos até o dia 6 de abril. A suspensão é em 
conformidade com o Decreto nº 1.919/2020, que prevê medi-
das temporárias de prevenção ao contágio do coronavírus (Co-
vid-19), no âmbito do Executivo Municipal. Neste período, o 
atendimento será realizado por meio eletrônico ou telefônico.

O atendimento ao público está mantido, porém, para a 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA); as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS); o Pronto Atendimento Odontológico (P.A); 
o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e o Centro 
de Saúde Luiz Antônio Fonseca (Posto da Maré). Durante o 
período da suspensão, também fi ca mantida a realização das 
sessões de licitação.
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Dizem que a desconfi ança e o 
questionamento excessivos 
fazem mal ao moral de uma 

nação na medida em que tiram do 
país o poder e a decisão para agir.

No entanto, é exatamente isso 
que acontece com o Brasil em 
relação ao presidente da República 
nessa angustiante luta contra o novo 
coronavírus.

As idas e vindas de Bolsonaro, 
ora indicando que a pandemia não 
passa de histeria, ora promovendo 
shows circenses de máscara para 
anunciar medidas, sem ao menos 
amadurecê-las, sugerindo uma 
ligação direta com os prefeitos, 
passando sobre a autoridade dos 
governadores, criaram carapaças 
de dúvidas que resultaram no que 
se vê atualmente.

Agora, é o próprio ministro 
da Saúde quem adverte estados e 
municípios para a possibilidade 
de estarem pesando a mão em 
decisões como a quarentena ao 
tirarem de circulação trabalhadores 
que precisariam estar ativos neste 
momento e que não estão.

Disse ele nesta terça-feira que 
as restrições impostas nos estados, 
como fechamento de comércios, 

são “péssimas” para o setor de 
saúde. E, surpreendentemente, em 
seguida, diz que não irá pedir aos 
governadores para afrouxarem 
as medidas, mas alerta para a 
necessidade de modulá-las, de fazer 
ajustes.

“Tem médicos fechando 
consultórios. Daqui a pouco estou 
lá cuidando de um vírus, mas cadê 
o pré-natal? Cadê o cara que está 
fazendo a quimioterapia? Não dá 
para chegar e dizer o que é essencial. 
Se precisar de um mecânico para 
consertar uma ambulância, ele é o 
mais essencial naquele momento”, 
disse Mandetta ao sair do Palácio 
do Planalto, após conferência com 
governadores do Centro-Oeste e 
Sudeste, informa o jornal O Estado 
de S.Paulo. 

Nesta quarta-feira, acontece uma 

nova videoconferência do governo, 
desta vez com os governadores do 
Centro Sul, entre eles desafetos 
declarados de Bolsonaro, como João 
Dória de São Paulo e Wilson Witzel 
do Rio.

A impressão é que, mais do 
que atrapalhado e atrapalhando 
com suas intromissões indevidas, 
o presidente tumultua o processo 
ao subverter os ritos republicanos 
de tomar decisões com base num 
processo de consultas, que agora 
é feito mal e porcamente por 
vídeo conferência, por força da 
necessidade.  

Há uma crise instalada e 
medidas sérias a serem tomadas. 
Muitas, por certo, deverão ser 
cuidadosamente dosadas para que 
o remédio, em falta ou excesso, não 
mate o paciente. Isso não é tarefa 
para um homem só.

Especialmente quando ele 
delega tudo o que o aborrece, 
assina medidas sem ler, volta atrás 
seguidamente em decisões tomadas 
e olha com desconfi ança tudo o que 
o cerca, forçando os auxiliares mais 
próximos a dosar suas próprias 
ações e a buscar uma postura 
leniente para não o desagradar.

Cadê o maestro?
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NOTAS & INFORMES
TRANSPARÊNCIA I

A Rede Sustentabilidade 
apresentou ontem ao Supremo 
Tribunal Federal uma ação direta 
de inconstitucionalidade contra 
a medida provisória editada pelo 
governo Bolsonaro que suspende 
prazos de respostas de pedidos via 
Lei de Acesso à Informação (LAI).

TRANSPARÊNCIA II
A lei hoje prevê o cumprimento 

da solicitação em até 20 dias, 
prorrogáveis por mais 12, mas a 
alteração, que já está em vigor, 
possibilita que o órgão descumpra o 
período máximo alegando que seus 
servidores trabalham de casa ou 
estão em quarentena.

LENIÊNCIA I
Holding que controla a JBS, dos 

irmãos Joesley e Wesley Batista, a 
J&F recusou proposta de antecipar 
R$ 11,4 bilhões em pagamentos 
acertados no seu acordo de leniência. 
A sugestão foi feita pelo MPF 
(Ministério Público Federal) na 
última sexta (20), com o propósito 
de que a maior parte dos recursos 
(R$ 7,5 bilhões) seja destinada ao 
enfrentamento ao novo coronavírus.

LENIÊNCIA II
Segundo a Procuradoria da 

República no Distrito Federal, 
em reunião por videoconferência, 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
afi rmou ontem que estuda a criação de um “rito 
sumário” para a análise de medidas provisórias 

(MPs) enviadas pelo presidente Jair Bolsonaro durante 
a pandemia do coronavírus. Diferentemente de um 
projeto de lei normal, as medidas provisórias entram em 
vigência assim que são publicadas no “Diário Ofi cial da 
União”. Mas têm validade de até 120 dias se, antes, disso, 
o Congresso não apreciar. Segundo Maia, o eventual 
rito sumário está sendo discutido com o vice-presidente 
do Senado, Antonio Anastasia (PSD-MG), e com os 
secretários-gerais das mesas diretoras das duas casas.

Rito sumário

representantes do grupo 
empresarial não concordaram com 
a antecipação, alegando questões 
fi nanceiras.

REDUÇÃO DA GASOLINA
A Petrobras anunciou nesta 

terça-feira (24) novo corte no preço da 
gasolina, em resposta à redução das 
cotações internacionais do petróleo em 
meio à pandemia do novo coronavírus. 
Desta vez, a queda será de 15%. O preço 
do diesel não será alterado. É o oitavo 
corte no preço da gasolina em 2020 — o 
terceiro em um período de doze dias.

PSDB EM JUCURUTU
O bacharel em Direito Iogo 

Queiroz, de 33 anos, será o nome do 
PSDB para disputar a Prefeitura de 
Jucurutu. O presidente do partido 
em Jucurutu, advogado Julinho 
Queiroz, anunciou a fi liação. Iogo é 
fi lho do ex-prefeito Júnior Queiroz.

CONTA DE ENERGIA
A Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel) decidiu nesta 
terça-feira (24) suspender os cortes 
no fornecimento de energia elétrica 
motivados por falta de pagamento 
dos consumidores. A medida vale 
por 90 dias, pode ser alterada e 
foi adotada em razão da crise na 
economia provocada pela pandemia 
do novo coronavírus.

Governo antecipa folha de 
aposentados e pensionistas

Prefeitura suspende 
atendimento presencial

Benefícios

Macaíba

Governo quer evitar aglomerações

Rayane Mainara  Governo do RN
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O secretário de Planejamento e 
Finanças do Governo do Rio Gran-
de do Norte, Aldemir Freire, de-
fendeu nesta terça-feira (14) que o 
governo federal apoie as gestões es-
taduais na crise desencadeada pela 
pandemia do novo coronavírus. “As 
redes estaduais serão as mais es-
tressadas. Sozinhos, os estados não 
dão conta de toda a demanda que 
vai vir. Você precisa de suporte da 
União”, disse o secretário, em en-
trevista à Rádio Agora FM (97,9).

“Nesse momento, nós acredita-
mos que é hora de o Governo Fede-
ral agir nesse suporte à economia. 
O Governo Federal tem muito mais 
que os estados para fazer isso. Os 
estados já vão estar sobrecarrega-
dos para fazer isso. A União tem 
capacidade de ampliar seus défi cits 
por si mesma”, complementou.

Aldemir Freire explicou que 
haverá uma desaceleração brusca e 
acentuada da economia do País por 
conta da paralisação de serviços. 
“Por enquanto, as indústrias ainda 
estão funcionando, mas você tem 
setores importantes da economia 
parando. Naturalmente haverá um 
choque de oferta. Em um primeiro 
momento, a economia como um to-
do desaba. Ela desacelera signifi ca-

tivamente”, afi rmou ele, registran-
do, ainda, a necessidade de apoio às 
famílias com menos renda.

O secretário de Finanças do RN 
observou, ainda, outros impactos 
causados pela diminuição ou para-
lisação do faturamento das empre-
sas. “Em um cenário de incertezas, 
você não sai fazendo compras. Tu-
do isso leva a economia a uma que-
da. Necessariamente, as receitas 
públicas também cairão. A arreca-
dação de impostos dos estados, do 
município, da União, vai cair nesse 
cenário. Cairão em um cenário em 
que você tem justamente um au-
mento da necessidade de recursos 
para a saúde. É uma equação que é 
difícil de ser resolvida. Os estados e 
municípios não tem condições sozi-
nhos de equacionar esse problema, 
porque você tem de um lado a ne-
cessidade de recursos para a saúde 
e, do outro, um período de retração 
de receita”, explicou o secretário.

“E se o estado não arrecadar, 
como vão pagar servidores? Como é 
que vai pagar fornecedores? Como 
é que vai suportar o aumento de 
gastos com saúde?”, questionou ele.

PACOTE DE AJUDA
Na última segunda-feira 

(23), o presidente Jair Bolsonaro 
anunciou em sua conta ofi cial do 
Twitter um pacote de ajuda para 
Estados e municípios, com acesso 
a novos empréstimos, suspensão 
de dívidas e transferências adi-
cionais de recursos. Segundo o 
presidente, o plano envolve R$ 
85,8 bilhões em recursos, embora 
a soma das ações publicadas em 
rede social resulte no total de R$ 
88,2 bilhões.

Entre as medidas, estão trans-

ferência para a saúde (R$ 8 bi), re-
composição FPE e FPM (R$ 16 bi), 
Orçamento Assistencial Social (R$ 
2 bi), suspensão das dívidas dos 
Estados com a União (R$ 12,6 bi), 
renegociação com bancos (R$ 9,6 
bi) e operações com facilitação de 
créditos (R$ 40 bi).

PLANO DE CORONAVÍRUS NO RN
O secretário Aldemir Freire 

contou que uma das providências 
do governo estadual no combate ao 

coronavírus foi o aumento de dota-
ção orçamentária para a saúde. Fo-
ram remanejados R$ 40 milhões, 
que servirão para a aquisição de 
equipamentos de proteção indivi-
dual (EPI), ampliação da quantida-
de de leitos de UTI e para a compra 
de equipamentos de diagnóstico e 
de laboratório. 

“Nós enfrentamos um proble-
ma de oferta. Apesar de tentarmos 
comprar e termos os recursos, já 
há uma indisponibilidade de EPIs, 
de equipamentos de diagnóstico, 
de leitos, de respiradores. A difi -
culdade de você adquirir isso no 
mercado, não é só no Brasil, mas no 
mundo inteiro, porque todo mundo 
está correndo atrás desses equipa-
mentos”, explicou.

“Não é hora de desistir, é hora 
de muita atenção. É hora de a po-
pulação ouvir as recomendações 
que está recebendo. Que a gente 
evite o máximo o aumento do con-
tágio para que protejamos aqueles 
grupos (de risco), sobretudo os ido-
sos, que são os mais vulneráveis 
ao vírus. Que a gente se prepare. 
O Governo do Estado está fazendo 
tudo que está ao seu alcance nesse 
momento tão difícil”, encerrou o 
secretário.

Secretário Estadual de Planejamento e Finanças do RN, o economista Aldemir Freire

Secretário de Finanças do RN cobra apoio 
federal: “Sozinhos, estados não dão conta”
Economista Aldemir Freire, secretário de Planejamento e Finanças do RN, fala sobre ações do governo estadual para 
enfrentar a pandemia do novo coronavírus e cobra mais apoio da União: “As redes estaduais serão as mais estressadas”

Entrevista

José Aldenir / Agora RN

O prefeito de São Gonçalo 
do Amarante, Paulo Emídio 
de Medeiros, anunciou a an-
tecipação do pagamento dos 
salários dos servidores para 
esta sexta-feira (27). Serão in-
jetados mais de R$ 8 milhões 
na economia local.

O prefeito disse que o pa-
gamento é uma forma de dar 
mais segurança fi nanceira 
aos funcionários e comercian-
tes da cidade, devido aos efei-
tos da pandemia da Covid-19. 

“Vamos antecipar o paga-
mento do pessoal da saúde, 
que está aí na batalha, dos 
guardas municipais, dos pro-
fessores e a todos os nossos 
servidores”, disse o prefeito.

Prefeitura 
antecipa salários 
dos servidores 
para sexta (27)

São Gonçalo

O número de mortes decorren-
tes do novo coronavírus no Brasil 
subiu para 46 nesta terça-feira 
(24), ante 34 óbitos decorrentes da 
doença registrados na véspera. De 
acordo com o Ministério da Saúde, 
houve um crescimento de 1.891 pa-
ra 2.201 pessoas testadas com o ví-
rus de um dia para o outro, soman-
do 310 novos casos no período. O 
índice de letalidade está em 2,1%.

De acordo com levantamento 
do Ministério da Saúde, São Paulo 
concentra a maior parte dos casos 
(810), seguida por Rio de Janeiro 
(305), Ceará (182), Distrito Federal 
(160), Minas Gerais (130), Santa 
Catarina (107), Rio Grande do Sul 
(98), Bahia (76), Paraná (65), Ama-
zonas (47), Pernambuco (42), Espí-
rito Santo (33). Os demais estados 
apresentam menos de 30 casos ca-
da até o momento.

No estado do Rio de Janeiro, 
duas mortes de idosos pelo novo co-
ronavírus foram confi rmadas entre 

segunda e terça. Agora são seis os 
mortos pela doença no estado. As 
vítimas mais recentes são uma mu-
lher de 71 anos e um homem de 74 
anos, ambos moradores da capital. 
Três das seis vítimas moravam no 

município do Rio, portanto.
Os outros três óbitos foram 

registrados em Miguel Pereira, 
Niterói e Petrópolis. Segundo a 
secretaria de Saúde, todas as víti-
mas eram idosas e apresentavam 
doenças preexistentes, integrando 
por isso o grupo de risco para a Co-
vid-19.

RIO GRANDE DO NORTE
No Rio Grande do Norte, subiu 

de 272 para 478 o número de casos 
suspeitos de Covid-19. A informa-
ção consta no mais recente boletim 
epidemiológico da Secretaria Es-
tadual de Saúde Pública (Sesap), 
divulgado nesta terça-feira (24). O 
Estado continua com 14 casos con-
fi rmados.

Dos 478 casos suspeitos, 24 são 
de pessoas que moram fora do Rio 
Grande do Norte, mas que foram 
atendidos no Estado. O restante 
está espalhado em 64 municípios 
potiguares. A maioria está em Na-

tal, onde há 200 casos notifi cados 
até o momento. Em seguida, vêm 
Mossoró, com 90 casos suspeitos, e 
Parnamirim, com 29 registros.

O número de casos suspeitos 
registrados nesta terça-feira repre-
senta um aumento de 75% com re-
lação ao dado de segunda-feira (23), 
quando havia 272 casos suspeitos. 
Além deles, havia 10 outros casos 
de pessoas que moram fora do Rio 
Grande do Norte, mas que foram 
atendidas aqui - o que elevaria o 
total para 282.

Entre os casos já confi rmados 
(14), 9 estão em Natal, 4 estão em 
Parnamirim e 1 está em Mossoró. 
A cidade de Parnamirim tem ainda 
outros 2 casos “prováveis”, que são 
pessoas que tiveram contato com 
pacientes que testaram positivo pa-
ra Covid-19 anteriormente.

Além disso, são 52 casos descar-
tados em todo o Rio Grande do Nor-
te – pessoas que testaram negativo 
para a doença.

São 2,2 mil infectados no País todo

RN tem 478 casos suspeitos de coronavírus
Covid-19

Marcello Casal Júnior / Agência Brasil



A vereadora Nina Souza 
(PDT), vice-presidente da Câmara 
Municipal de Natal, defendeu que 
o poder público disponibilize para 
comerciantes da capital potiguar 
“linhas de auxílio e subsídio” para 
evitar que donos de estabelecimen-
tos decretem falência por causa da 
pandemia do novo coronavírus.

“Vamos lutar a favor de me-
didas que possam assegurar via-
bilidade aos comércios e empre-
endedores e evitar demissões em 
massa. Além da saúde, a econo-
mia local pode entrar em colapso”, 
escreveu a parlamentar, em uma 
rede social.

A vereadora ressaltou que a 
pandemia do novo coronavírus – 
que já infectou ao menos 14 pesso-
as no Rio Grande do Norte, segun-
do o último boletim da Secretaria 
Estadual de Saúde Pública – levou 
ao fechamento do comércio como 
medida preventiva e que, sem 
faturamento, empresas podem 
demitir.

“A pandemia do coronavírus 
criou um vácuo na economia, com 
impactos fi nanceiros negativos. 
Não podemos deixar que a crise, 
que surgiu com o isolamento do-
miciliar e as restrições de funcio-
namento para atividades comer-
ciais, gere demissões em massa”, 
afi rmou a vereadora.

Nesta terça-feira (24), a Agên-

cia de Fomento do Rio Grande do 
Norte (AGN) anunciou que vai 
estender aos microempreendedo-
res com fi nanciamentos ativos na 
instituição uma pausa por até 90 
dias do pagamento das parcelas.

Antes, a instituição já havia 
anunciado a ampliação também 
para até três meses da carência 
para o início do pagamento de no-
vos fi nanciamentos que forem con-
tratados até 30 de abril deste ano.

Além disso, as linhas de fi -
nanciamento voltadas para em-
preendedores formais e informais 
das áreas do comércio, indústria e 
serviços, assim como as operações 
voltadas à cultura, artesanato e 
agricultura familiar estão ope-
rando normalmente. Informações 
podem ser consultadas pelo tele-
fones 99914-7837 e 99426-0579.
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O superintendente do Sebrae 
no Rio Grande do Norte, Zeca 
Melo, defendeu nesta terça-feira 
(24) que o Governo do Estado 
e as prefeituras adiem em 120 
dias os prazos para pagamento 
de impostos. De acordo com ele, 
a medida precisa ser adotada 
“imediatamente”, sob o risco de 
as empresas sucumbirem devido 
à suspensão das atividades do 
setor produtivo provocada pela 
pandemia do novo coronavírus.

“Além da questão sanitária, 
existe a previsão de um cenário 
muito difícil para os próximos 
tempos. Quanto mais demorar 
isso, pior. Tivemos no governo 
Michel Temer uma greve dos 
caminhoneiros. Por conta dela, 
atrasamos a recuperação do nos-
so PIB. Imagine o que vai aconte-
cer com uma coisa tão mais forte 
e tão signifi cativa. Estou apreen-
sivo com o novo momento”, afi r-

mou Zeca, em entrevista à Rádio 
Agora FM (97,9).

Instituições que representam 
o setor produtivo divulgaram 
uma carta aberta nesta terça-fei-
ra solicitando aos prefeitos dos 
167 municípios do Rio grande 
do Norte a prorrogação do prazo 
para vencimento do Imposto So-
bre Serviço (ISS), que é recolhido 
dos empreendedores pelos muni-
cípios, em virtude dos efeitos da 
pandemia.

O documento é assinado pe-
lo Sebrae e pelas federações do 
Comércio (Fecomércio), das In-
dústrias (Fiern) e da Agricultu-
ra (Faern) e pela Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas 
(FCDL) e pela Federação das 
Associações Comerciais do RN 
(Facern).

De acordo com o superinten-
dente do Sebrae – entidade que 
dá suporte às micro e pequenas 

empresas no País –, o governo 
estadual e as prefeituras poti-
guares estão demorando a adotar 
medidas de socorro às empresas. 
Ele afi rma que as gestões locais 

deveriam seguir o exemplo do 
governo federal, que anunciou na 
semana passada duas ações para 
as micro e pequenas empresas.

No plano federal, uma das 
medidas trata do adiamento do 
recolhimento do imposto do Sim-
ples Nacional, pelo período de 
três meses, o que vai correspon-
der a uma renúncia temporária 
de R$ 22,2 bilhões da União.

Outra meddia será a liberação 
de R$ 5 bilhões pelo Programa 
de Geração de Renda (Proger), 
mantido com recursos do Fun-
do de Amparo ao Trabalhador 
(FAT). A quantia será repassada 
aos bancos públicos para que eles 
concedam empréstimos voltados 
a capital de giro das micro e pe-
quenas empresas.

Zeca Melo defendeu que me-
dida semelhante seja adotada 
no Rio Grande do Norte, princi-
palmente no que diz respeito ao 

ISS – no caso dos municípios – e 
ao ICMS – que é cobrado pelos 
estados. Ele também defendeu 
que as autoridades articulem 
junto aos bancos federais (Ban-
co do Nordeste, Banco do Brasil 
e Caixa Econômica Federal) o 
acesso dos microempreendedores 
potiguares às linhas de crédito 
anunciada pelo governo federal.

“Temos que superar esses 
obstáculos. Precisamos ser mais 
céleres nisso. São 180 mil CNPJs 
no Estado”, afi rmou.

O superintendente do Sebrae 
requisitou, ainda, que os órgãos 
municipais e estaduais, incluindo 
Corpo de Bombeiros, estendam 
por pelo menos 90 dias a valida-
de das licenças de operação dos 
empreendimentos (ambientais e 
sanitárias). Os documentos são 
necessários para que as empre-
sas acessem crédito junto aos 
bancos.

Superintendente do Sebrae, Zeca Melo

Vereadora de Natal Nina Souza (PDT)

Sebrae defende adiamento de impostos
De acordo com o superintendente do Sebrae – entidade que dá suporte às micro e pequenas empresas no País –,
Zeca Melo, governo estadual e as prefeituras potiguares estão demorando a adotar medidas de socorro às empresas

Socorro às empresas

José Aldenir / Agora RN

Elpídio Júnior  CMN

O deputado federal Gene-
ral Girão (PSL-RN) recebeu 
alta na manhã desta terça-
-feira (24) do hospital parti-
cular de Brasília onde estava 
internado desde o último do-
mingo (22). A informação foi 
confi rmada pela assessoria 
do parlamentar, que tem 64 
anos.

Diagnosticado na semana 
passad com Covid-19, a infec-
ção causada pelo novo corona-
vírus, Girão estava internado 
na Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) do Hospital Santa 
Lúcia por precaução, já que se 
submeteu, no ano passado, a 
uma cirurgia cardíaca.

Segundo boletim médico 
divulgado nesta segunda-fei-
ra (23), o deputado apresen-
tava “respiração espontânea 
e confortável” e não tinha 
febre.

Em nota nesta terça-feira, 
a assessoria do parlamentar 
informou que ele está “cli-
nicamente bem” e que não 
apresenta sintomas relevan-
tes da Covid-19. Girão, con-
tudo, continuará em regime 
de isolamento, seguindo as 
orientações médicas.

General Girão
deixa a UTI,
mas continuará
em isolamento

Melhora

“Economia local pode entrar 
em colapso”, afirma vereadora

Auxílio
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Você pode
instalar energia
solar na sua
casa ou na
sua empresa.

Você vai ZERAR
O CONSUMO
da sua conta
de energia
e ainda pagar
tudo parcelado.

O valor das
parcelas mensais
SERÁ IGUAL
OU ATÉ MENOR
do que o valor
da sua conta
de energia.

Você paga a
instalação com
a PRÓPRIA
ECONOMIA
que vai ter na
sua conta de luz.

Diga adeus à conta
de energia em
quatro passos.
Instale o sistema Megga Solar na sua casa ou empresa.
Acesse agora mesmo meggasolar.com.br
e solicite orçamento gratuito.

A empresa de energia solar
que mais cresce no BrasilEmpresa

Cadastrada
Empresa
Filiada meggasolar.com.br 84 3217 - 7155

O ministro Marco Aurélio 
Mello, do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), decidiu nesta terça-feira 
(24) que governadores e prefeitos 
têm poderes para restringir a lo-
comoção em estados e municípios. 
Diante da pandemia por coronaví-
rus, eles podem baixar medidas de 
validade temporária sobre isola-
mento, quarentena e restrição de 
locomoção por portos, aeroportos e 
rodovias. Segundo a decisão, essas 
medidas também podem ser to-
madas pelo governo federal.

A decisão foi tomada em uma 
ação do PDT que questionou a 
medida provisória editada pelo 
presidente Jair Bolsonaro estabe-
lecendo que somente as agências 

reguladoras federais poderiam 
editar restrições à locomoção. 
Marco Aurélio esclareceu que o 
texto da MP não impede estados e 
prefeitura de atuar. “A disciplina 
decorrente da Medida Provisória 
nº 926/2020 não afasta a toma-
da de providências normativas e 
administrativas pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios”, 
escreveu o ministro.

A norma foi considerada uma 
forma de conter a atuação dos go-
vernadores na gestão da crise do 
coronavírus. No meio político, a 
MP foi vista como uma resposta 
aos governadores de São Paulo, 
João Doria, e do Rio de Janeiro, 
Wilson Witzel, de restringir a loco-

moção nos estados.
Na ação, o PDT argumentou 

que a Constituição Federal es-
tabelece que saúde é atribuição 
comum da União, dos estados e 
dos municípios. Portanto, seria 
inconstitucional concentrar na 
União a atuação para conter o co-
ronavírus. Marco Aurélio concor-
dou e elogiou a edição da medida.

“Vê-se que a medida, ante qua-
dro revelador de urgência e neces-
sidade de disciplina, foi editada 
com a fi nalidade de mitigar-se a 
crise internacional que chegou ao 
Brasil. Há de ter-se a visão volta-
da ao coletivo, ou seja, à saúde pú-
blica, mostrando-se interessados 
todos os cidadãos”, afi rmou.Ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello tomou decisão ontem

Ministro do STF libera governadores
e prefeitos para restringir locomoção
Decisão de Marco Aurélio Mello foi tomada em uma ação do PDT que questionou a medida provisória editada pelo 
presidente Jair Bolsonaro estabelecendo que somente as agências federais poderiam editar restrições à locomoção

Decisão

Nelson Júnior  STF
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A Secretaria de Serviços Urba-
nos de Natal (Semsur) estuda ver-
ticalizar os túmulos do cemitério 
do Bom Pastor, na zona Oeste da 
capital, como forma de comportar 
um eventual aumento de mortes 
causadas pela covid-19, a doença 
causada pelo novo coronavírus.

O projeto faz parte dos estudos 
de execuções de projetos para a 
ampliação do número de vagas. A 
proposta é de que sejam construí-
dos “gavetários” para comportar 
a demanda. A técnica permite o 
melhor aproveitamento de espaços 
em sepultamentos, já que, nas es-
truturas verticalizadas, os túmulos 
são dispostos uns sobre os outros.

Além disso, a Semsur suspen-
deu o acesso aos oito cemitérios 
públicos de Natal por causa da 
pandemia de Covid-19, a infecção 
causada pelo novo coronavírus. A 
partir de agora, e por tempo inde-
terminado, só podem entrar nesses 
locais pessoas que necessitem se-
pultar familiares. Estão suspensas, 
portanto, as visitações aos túmulos 
já existentes.

Para evitar aglomerações, os 
eventuais sepultamentos só pode-

rão ser acompanhados por, no má-
ximo, dez pessoas. “Como protocolo 
de segurança, os sepultamentos 
deverão ocorrer de forma ágil e 
com a maior praticidade possível. 

E, em caso de óbito por Covid-19, 
o mesmo será realizado com a urna 
lacrada”, complementa a portaria, 
assinada pelo secretário da Sem-
sur, Irapoã Nóbrega.

Natal possui atualmente oito 
cemitérios públicos cujos nomes  
aos bairros fazem referência aos 
bairros onde cada equipamento es-
tá instalado.

A partir de agora, em caso de óbito por Covid-19, o sepultamento será com a urna lacrada nos cemitério públicas de Natal

Semsur estuda verticalizar cemitério 
para comportar demanda da covid-19
Proposta é instalar “gavetários” no Cemitério do Bom Pastor, na zona Oeste, aproveitando melhor
os espaços para sepultamentos,  já que, neste formato, túmulos são dispostos uns sobre os outros

Planejamento

José Aldenir/AgoraRN

O prefeito do município de São 
José de Mipibu, Arlindo Dantas, 
anunciou nesta segunda-feira (23), 
a suspensão de despesas com o tra-
dicional “São João em São José”. A 
medida visa conter despesas para 
garantir a manutenção dos servi-
ços de saúde.

A Prefeitura Municipal de São 
José de Mipibu reduziu o funciona-
mento das 8h às 12h, com a fl exi-
bilização para rodízio de servidores 
mediante entendimentos com os 
chefes imediatos de cada setor.

 Até o momento a cidade da Re-
gião Metropolitana de Natal tem 
quatro casos suspeitos de covid-19, 
segundo a Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap). 

De acordo com o secretário de 
Saúde do município, Jefferson Oli-
veira, a rede de saúde municipal 
vai continuar funcionando de ma-
neira integrada e que a população 
precisa fi car atenta às informações 
que serão repassadas pela Secreta-

ria Municipal de Saúde, evitando 
ser infl uenciada por notícias falsas 
que a todo o momento circulam em 
redes sociais e grupos de conversas.

A coordenadora de Atenção 
Básica do Município, Francislene 

Ribeiro, reforça que as informações 
devem chegar à população com 
clareza e rapidez, orientando a 
todos sobre os sintomas do corona-
vírus, uma vez que outros vetores 
causadores da gripe continuam 

presentes. Com boa informação 
os usuários do sistema de saúde 
saberão diferenciar uma doença 
da outra e assim não buscar Uni-
dade Básicas de Saúde (UBS) ao 
primeiro sintoma de uma simples 
gripe. “Ir até uma Unidade Bási-
ca de Saúde sem sentir febre ou 
difi culdade para respirar, apenas 
com leves sintomas de uma gripe 
pode ser evitado nesse momento. 
Nesses casos, o isolamento em casa 
é a melhor medida a ser adotada”, 
destacou a coordenadora.

 O assessor de Comunicação 
Social do município, Daltro Eme-
renciano, adiantou que a orienta-
ção do prefeito Arlindo Dantas é 
no sentido de que a população seja 
informada sobre as políticas de 
combate ao coronavírus por meio 
de um balanço das ações que se-
rá apresentado pelo secretário de 
Saúde Jefferson Oliveira, em pro-
nunciamento semanal transmitido 
pela 87.9 – FM Olho Dágua.

Recursos com a festa junina serão utilizados para equipar unidades de saúde

São José de Mipibu suspende despesas com  
festa junina, e recursos vão para área de saúde

Medida

Reprodução / Pref. de SJM

A Defensoria Pública do 
Estado do Rio Grande do 
Norte (DPE) expediu reco-
mendação administrativa 
às operadoras de planos 
privados de assistência à 
saúde que atuam no Estado, 
bem como às operadoras de 
autogestão, para garantir 
a cobertura assistencial de 
seus usuários em meio a 
pandemia do coronavírus. 

A recomendação será 
publicada no Diário Ofi cial 
desta quarta-feira (25) e 
tem por fi nalidade garantir 
a manutenção ininterrupta 
da cobertura, sejam os pla-
nos individuais ou coletivos, 
sobretudo para as pessoas 
inseridas em grupos de risco 
em relação ao Covid-19.

 Em todo o Brasil, clien-
tes de planos de saúde rela-
tam recusas e difi culdades 
na marcação de exames pa-
ra diagnóstico do novo coro-
navírus. Redes credenciadas 
não estariam oferecendo o 
exame pelo plano, apenas de 
forma particular, com possi-
bilidade de reembolso, mes-
mo após a Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar 
(ANS) determinar a obriga-
toriedade da cobertura por 
parte de convênios. 

O documento assinala 
que, nesse período excepcio-
nal, as operadoras utilizem 
meios menos gravosos de 
coação para a cobrança de 
dívidas, possibilitando, por 
exemplo, o parcelamento 
e não suspendendo as co-
berturas assistenciais. A 
medida garante a defesa 
dos direitos para quem es-
tá nos grupos de riscos da 
covid-19 - indivíduos com 
comorbidades (doenças de 
base) e pessoas com mais de 
70 anos. O texto é assinado 
pelos Núcleos de Tutelas 
Coletivas, de Atendimento à 
Pessoa Idosa e de Defesa do 
Consumidor da Defensoria 
Pública do Estado.

Defensoria 
recomenda que 
planos de saúde 
parcelem dívidas 

Assistência

Defensoria Pública do Estado

José Aldenir/AgoraRN
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CASA GRANDE MINERAÇÃO LDTA, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável – IDEMA a Licença de Instalação, com prazo de validade até 
24/03/2024, para extração mineral de Feldspato e Quartzo em uma área de 4,43 hectares, na locali-
dade Sítio Carnaúba, zona rural, Carnaúba dos Dantas – RN. A área do empreendimento encontra-se 
inserida no processo DNPM: 848.633/2011

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio
Diretor

PUBLICAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

CERAMICA VITORIA LTDA-ME CNPJ: 07.603.371/0001-60, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação de Licença Simplifi cada – RLS 2014-074209/tec/ls-0139 para Industria de Ceramica para 
produção de telhas, localizada na Rod BR 304, Km 120 nº 1193, Itajá-RN

CERAMICA VITORIA LTDA-ME 
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA   DE OPERAÇÃO

ENEAS & SILVA COMBUSTÍVEIS LTDA inscrito sobre CNPJ: 18.368.486/0001-80 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 nº 2019-133719/TEC/LO-0095 para uma Revenda 
de Combustíveis Líquidos com capacidade de armazenamentos de 30m³ localizado na Rua Clemen-
tino Monteiro 47  Centro – Serra Negra do Norte   - RN 

Manuel Messias Enéas da silva
Sócio-Proprietário.

PEDIDO LICENÇA PRÉVIA

PORTO ENERGIA EÓLICA S/A, 33.101.141/0001-50, torna público que esta requerendo do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LP (Licença 
Prévia) para licenciamento do COMPLEXO EÓLICO PORTO DO MANGUE, localizado no município 
de Porto do Mangue/RN.

Porto Energia Eólica S/A

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Voltalia Energia do Brasil LTDA., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está requerendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença Prévia - LP, para o Complexo Fotovoltaico Serra do Mel (290,061 mw), composta por UFV 
Serra do Mel I e UFV Serra do Mel II, localizada na Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

S & A AUTO POSTO LTDA inscrito sobre CNPJ 10.641.461/0001-05 torna público que requer do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renova-
ção da Licença de Operação para um Posto de abastecimento de Combustíveis Líquidos com capacida-
de de 45m³ de armazenamento localizado no Sítio Boa vista 03 – Zona Rural – Tenente Laurentino - RN

VALDENOR OTÁCILIO DA SILVA ARAÚjO
Sócio Proprietário.

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

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 

aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 
012/2020, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REGISTRO DE 
PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 17/04/2020 às 09h00min, através do endereço eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos 
sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspubli-
cas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min 
às 17h00min. 

Macaíba/RN, 24/03/2020. 
Pregoeira/PMM.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

F RAMOS ALVES EIRELI inscrito sobre CNPJ 33.737.014/0001-41 torna público que requer do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Reno-
vação da Licença de Operação para um Posto de abastecimento de Combustíveis Líquidos com capa-
cidade de 45m³ de armazenamento localizado na Rua Joaquim Gregório 662 – Penedo – Caicó - RN

FRANCISCO RAMOS ALVES 
Sócio Proprietário.

LICENÇA AMBIENTAL

ANDREO ZAMENHOF DE MACEDO ALVES inscrito no CPF: 009.514.064-69 torna público, conforme a 
resolução do CONAMA Nº. 237/97, que requereu à SEMURB em 21/02/2020, através do Processo Admi-
nistrativo Nº. 20200177743, a Licença de Instalação para o funcionamento de um edifício não residencial 
com área construída de 279,87m² em um terreno de 360 m², situado na Rua Raimundo Chaves, 1574 - 
Candelária, fi cando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COMARCA DE NATAL JUÍZO DE DIREITO DA 21ª 

VARA CÍVEL Fórum Des. Miguel Seabra Fagundes Rua Dr. Lauro Pinto, 315, 6º andar, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP 
59064-250, tel. 3616-9555 

EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo 30 dias) 
Processo: 0809394- 37.2019.8.20.5001  -   Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL(7)ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA 
Réu: METRO QUADRADO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (3) CITANDOS: RÉUs: METRO 
QUADRADO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e MAR ABERTO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA, em lugar incerto e não sabido, na forma do Art.259, I ,CPC. FINALIDADE: Responder a ação no prazo de quinze (15) 
dias a contar da fluência do prazo do edital, sob pena de revelia . OBJETO: Apartamento nº 101 do Condomínio Curva do 
Vento Residence, situado na Av. Praia de Ponta Negra, 9179, Ponta Negra, Natal/RN, CEP: 59.094-100, matriculado sob o 
nº 29.544 e o consequente cancelamento do respectivo registro imobiliário de hipoteca (R-7), feito na matrícula do citado 
imóvel, junto ao 7º Ofício de Notas da Comarca de Natal/RN ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado 
revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC/2015). DADO E PASSADO 
nesta Comarca de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, aos 03/03/2020. Eu, PATRICIA MANGABEIRA SANTOS 
E SILVA, Auxiliar Técnica, digitei e assino por ordem do MM. Juiz de Direito da 21ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN 

 
Natal, 3 de março de 2020. 

PATRICIA MANGABEIRA SANTOS E SILVA -  Auxiliar Técnica 

 

 

Diretor Presidente

AVISO AOS ACIONISTAS:

FLÁVIO MORAIS

Comunicamos aos Srs. Acionistas que se acham à disposição, na sede desta Empresa, à Av. 
Capitão-Mor  Gouveia, 3005, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, 
atualizada pela lei 10.303, de 31/11/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019.

Natal, 23 de março de 2020

TERMO DE CONJUNTO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019

01 - ADJUDICO Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma da Praça da 
Saudade no município de Jardim do Seridó/RN. YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME- CNPJ: 
22.317.871/0001-76, saiu vencedora no item: 1; totalizando o valor de R$ 220.010,20 (duzentos e 
vinte mil, dez reais e vinte centavos). 2 - HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus 
efeitos legais, o julgamento da Comissão  Permanente de Licitação   - CPL, referente a licitação 
Tomada de Preços nº 009/2019 com início 08 de novembro de 2019, realizada em 27 de novembro de 
2019 (quarta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 
com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de 
maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra 
mencionada, em favor da empresa relacionada anteriormente: 03. DETERMINO que sejam adotadas 
as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

Prefeito Municipal

Jardim do Seridó/RN, 23 de março de 2020.
José Amazan Silva

A Secretaria Estadual de Saú-
de Pública (Sesap) determinou 
nesta terça-feira (24) que unidades 
hospitalares das redes privada e 
fi lantrópica de atendimento no Rio 
Grande do Norte tenham planos 
de contingência para pacientes 
acometidos com covid-19, a doença 
causada pelo novo coronavírus.

Segundo a Sesap, as unidades 
privadas e fi lantrópicas não podem 
recusar atendimento para pacien-
tes com a nova doença. Também 
está proibida a transferência para 
os hospitais de referência da rede 
pública

A medida está em uma porta-
ria publicada nesta terça-feira no 
Diário Ofi cial do Estado (DOE). De 
acordo com a Sesap, a medida visa 
impedir superlotação das unidades 

públicas de saúde destinadas ao 
atendimento dos casos de covid-19.

Ainda de acordo com a Sesap, 
a ocorrência da pandemia causada 
pelo novo coronavírus faz surgir a 
necessidade de aprimorar os ser-
viços de assistência em saúde. Se-
gundo dados do Cadastro Nacional 
dos Estabelecimentos de Saúde do 
Brasil (CNES), do Ministério da 
Saúde, o Rio Grande do Norte tem 
36 hospitais com capacidade de in-
ternação.  

A portaria diz que a transfe-
rência de pacientes para a rede 
pública ocorrerá apenas em casos 
excepcionais, com a devida justifi -
cativa médico assistencial. A trans-
ferência deverá ser regulada pelas 
Centrais de Regulação do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Hospitais privados não podem 
recusar pacientes com covid-19
Medida do Governo do Estado também obriga 
que rede privada crie plano de contigência 

Determinação 

O Hospital Giselda Tri-
gueiro, em Natal - referência 
da rede pública em doenças 
infectocontagiosas e toxicoló-
gicas do Rio Grande do Nor-
te - será o primeiro a receber 
respiradores novos no apoio 
ao trabalho da UTI, tendo em 
vista o aumento da demanda 
provocada pela pandemia do 
novo coronavírus.

São 10 novos equipamen-
tos que se somarão aos 20 
existentes que, segundo Mau-
rício Landwoigt de Oliveira, 
gerente de projetos e obras da 
Secretaria Estadual de Saú-
de (Sesap), têm previsão de 
entrega já segunda-feira, 30.

Hoje, segundo ele, são há 
164 respiradores espalhados 
pelos hospitais públicos do Es-
tado, como o Walfredo Gurgel, 
João Machado, Rui Pereira, 
Hospital da PM (Natal) e Hos-
pital Regional Monsenhor An-
tônio Barros (São José do Mi-
pibu). Com isso, eles passam 
para 174 diante de uma expec-
tativa crescente na demanda.

“Estamos trabalhando 
para duplicar ou até triplicar 
essa quantidade, mas para 
isso é preciso que a sociedade 
se alie ao governo estadual 
nessa luta”, acrescentou.

Nesta segunda-feira, 
com o apoio da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Natal 
(CDL), 14 respiradores tive-
ram suas manutenções con-
cluídas. Parte deles estavam 
parados em unidades e outros 
ainda dentro das caixas e que 
precisaram passar por revi-
são para entrar em funciona-
mento. Maurício Landwoigt 
de Oliveira lembrou que o 
custo de um leito de UTI é de 
R$ 2,8 mil por dia.

“Até o momento, só o CDL 
se prontifi cou a nos ajudar, 
mas venho recebendo liga-
ções de entidades e empresas 
como a seccional da OAB, 
Sinduscon, Crea e Cosern, 
mas nada ainda foi resolvido 
até o momento, com exceção 
da Cosern”, afi rmou.

Giselda Trigueiro 
vai receber 10 
respiradores 
novos 

Ajuda

Hospital passa a ter 20 máquinas

José Aldenir/AgoraRN
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Os Jogos Olímpicos de Tóquio 
2020, até então programados pa-
ra o dia 24 de julho, serão adiados 
por um ano. A defi nição aconteceu 
após reunião nesta terça-feira (24), 
entre representantes do governo 
japonês, do Comitê Organizador e 
membros do COI.

A decisão vinha sendo adiada 
por semanas, até os representantes 
legais se dobraram aos pedidos da 
comunidade esportiva internacio-
nal para parar a preparação em 
função da pandemia do novo coro-
navírus.

As Olimpíadas, portanto, deve-
rão ser realizadas em 2021. Mesmo 
assim, o nome ofi cial do evento 
será “Tóquio 2020”, de acordo com 
o governadora de Tóquio, Yuriko 
Koike.

O Comitê Olímpico do Canadá 
havia publicado uma carta na se-
gunda-feira (23) na qual informou 

que ia boicotar os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos se eles fossem reali-

zados em 2020.
Austrália, Noruega e Grã-Bre-

tanha pressionaram o COI e amea-
çaram não participar dos Jogos.

Em uma pesquisa divulgada 
pelo “The New York Times” indicou 
que 78% são favoráveis a um adia-
mento. Quatro mil atletas de todos 
os continentes haviam respondido. 
O grupo é favorável ao adiamento.

As medidas de contenção do 
coronavírus, que em muitos países 
incluem a proibição de viagens, 
interromperam os jogos elimina-
tórios para as Olimpíadas. Muitos 
dos atletas não podem sair de casa 
por causa das medidas de isola-
mentos impostas.

Ainda assim, até o domingo 
(22), o COI tinha dito que só toma-
ria uma decisão em quatro sema-
nas.

Governadora de Tóquio, Yuriko Koike, anunciou adiamento nesta terça-feira (24)

Jogos Olímpicos de Tóquio são 
adiados para o próximo ano
Olimpíadas deverão ser realizadas em 2021, com datas ainda não confirmadas, mas, mesmo 
assim, o nome oficial do evento será “Tóquio 2020”, de acordo com o governadora de Tóquio

Efeito coronavírus

APA /EFE

A Secretaria Especial do 
Esporte do Ministério da Ci-
dadania garantiu que os pro-
gramas Bolsa Atleta e Bolsa 
Pódio não serão afetados.

A Secretaria Especial do 
Esporte também afi rmou que 
nenhuma verba do Esporte 
será realocada para o Minis-
tério da Saúde ou qualquer 
outra área do governo federal 
para ajudar no combate à 
covid-19, o que poderia acon-
tecer durante a vigência do 
estado de calamidade públi-
ca, aprovado recentemente 
pelo Congresso a pedido do 
presidente Jair Bolsonaro. O 
decreto que instituiu o estado 
de calamidade se estende até 
31 de dezembro deste ano.

No fi nal de 2019, o go-
verno federal divulgou o in-
vestimento total de R$ 84,2 
milhões no Bolsa Atleta em 
2020, contemplando 6 248 
atletas.

Governo 
Federal garante 
manutenção do 
Bolsa Atleta

Recursos


