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AGN amplia limite 
de financiamento 
para empresários

Sobem mortes 
por problemas 
respiratórios no RN

Parnamirim terá 
hospital provisório 
com 44 leitos

ALRN vota decretos 
de calamidade em 
mais 12 municípios

Estado confirma 
mais uma morte
e total chega a 18

Valor que antes era de até R$ 6 
mil poderá chegar até R$ 12 mil, 
a depender da capacidade de 
pagamento do contratante

Levantamento feito a partir do 
registro de óbito nos cartórios do 
Rio Grande do Norte mostra uma 
elevação de 15% no mês de março

Unidade está sendo estruturada 
para atender pacientes que 
tenham Covid-19, mas que 
apresentem sintomas leves

Apesar de serem municipais, 
decretos precisam ser aprovados 
para que as prefeituras possam 
extrapolar gastos, caso necessário

Em todo o País, foram registrados 
1.261 novos casos de Covid-19. 
Letalidade subiu e está em 5,7%. 
No RN, são 399 casos confirmados
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Moraes Moreira, 
fundador dos 
Novos Baianos, 
morre aos 72 anos Polícia Civil do RN recebe 37 novas viaturas

Um quarto dos 
mortos está fora 
dos grupos de 
risco no Brasil

Morte repercutiu na internet, 
com dezenas de mensagens do 
Brasil e do exterior

Proporção de pessoas abaixo 
dos 60 anos que morreram é 5 
vezes maior que a da Espanha

Infarto 10

Segurança 05

Covid-19 06

Ricardo Borges / Folhapress Edilson Dantas / O Globo

Elisa Elsie / Governo do RN

Juiz derruba decreto que proibia 
abrir supermercados no domingo

Decisão 04

Com a decisão, supermercados não precisarão seguir norma de fechar nos domingos e feriados e não funcionar na semana
das 19h às 6h; como também as empresas de transporte público passam a poder circular normalmente entre as 20h e as 5h

Foram entregues nesta segunda-feira 37 caminhonetes modelo 
Mitsubishi L200 Triton, adquiridas com investimento de R$ 6 milhões
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Nada se compara ao novo 
coronavírus na história 
recente das pandemias. E 

o Brasil não dispõe de armamento 
em quantidade e qualidade para 
enfrentar esse inimigo épico.

Com um sistema de saúde 
doente há muitos anos, seria um 
duelo menos desigual se pelo menos 
estivéssemos prontos para realizar 
testes em massa – o que é muito 
aquém de ser uma verdade.

Então, neste momento, 
podemos estar nadando em meio 
a um oceano de tubarões sem nos 
aperceber do perigo.

Em meio ao despreparo 
histórico, com milhões de pessoas 
vivendo sem saneamento básico, 
acuada pela violência urbana e pelo 
desemprego, com uma economia 
reagindo com o vigor de um voo de 
galinha, eis que somos colhidos por 
um novo vírus da família corona, 
descoberto ainda no começo dos 
anos de 1960.

Se, durante a chamada gripe 
espanhola (1918), a falta de 
preparo científi co da época permitiu 
que milhares de pessoas morressem 
no Brasil e milhões no mundo, a 
curta duração da pandemia foi 
mais dura nas cidades à beira mar, 

onde desembarcavam navios.
Diferentemente do novo 

coronavírus, que veio a bordo de 
aviões.

Presente das camadas mais 
abastadas, que gentilmente o 
legaram para a grande maioria 
pobre da população, onde a 
transmissão sustentada, a exemplo 
do que já acontece nos EUA, 
promete ser especialmente dura 
entre as populações negras, onde 
permanecem indeléveis os traços da 
desigualdade social.

Na América, os hispanos 
também passaram a integrar uma 
parcela substancial de casos por 
razões óbvias. Sem condições de 
permanecer em isolamento social, 
os pobres precisam sair para 
garantir o pão de cada dia.

Por isso, não é fácil manter 

isolamentos sociais, nem aqui e 
nem em nenhum outro país do 
mundo, exceto se for um desses 
raros recantos de igualdade entre 
as classes, como países nórdicos ou 
uma Alemanha, onde a pandemia 
foi encarada como um problema 
seríssimos desde a primeira hora – 
e a testagem de casos foi massiva.

No Brasil essa luta ainda 
tem um ponto contrário e inédito 
– virou campo de batalha entre 
um presidente da República 
negacionista da pandemia e o 
conjunto quase completo dos 
governadores dos estados, colocados 
como inimigos de um fantasioso 
teatro de operações, onde ânimos 
exacerbados em nada ajudam o 
esforço de guerra.

Com batalhas virtuais sendo 
travadas no plano internet e 
pessoas estimuladas todos os dias 
pelo presidente a irem às ruas, 
passamos não só a ampliar riscos 
palpáveis, como nos colocamos 
deitados no meio de uma rodovia 
repleta de carros.

Ao contrário da gripe 
espanhola, tivemos a primazia de 
acompanhar o que acontece em 
outros países em tempo real.

Depois não se alegue ignorância.   

Negação da realidade 

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES
PRISÃO

A Polícia Rodoviária Federal 
prendeu ontem dois motoristas de 
ônibus em São Gonçalo do Amarante 
que descumpriam medidas previstas 
em decretos estaduais para conter 
o avanço do coronavírus. Um 
dos veículos abordados estava 
transportando 15 pessoas em pé 
e um outro transitava com o ar-
condicionado ligado e com os vidros 
fechados, o que é proibido por decreto 
estadual. Os dois vão responder 
por crime previsto no artigo 268 do 
Código Penal, que prevê detenção de 
um mês a um ano e multa.

VACINAÇÃO
O Rio Grande do Norte alcançou 

um resultado satisfatório na primeira 
etapa da vacinação contra a infl uenza, 
ocupando, na manhã desta segunda-
feira (13), o primeiro lugar no Nordeste 
e o terceiro lugar no Brasil, com índice 
de 50,12% de cobertura vacinal. Mesmo 
com o encerramento da primeira etapa, 
os idosos e profi ssionais de saúde podem 
tomar a vacina.

INDO EMBORA I
O Ministério Público Federal 

(MPF) do Pará apresentou recurso ao 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF-1) contra o governo federal após 
o presidente Jair Bolsonaro declarar 
que o coronavírus “está indo embora”. 
A afirmação foi dita em live com líderes 

Uma pesquisa feita pela consultoria Quaest mostra que 
o prefeito de Natal, Álvaro Dias, foi o que mais ganhou 
popularidade nas redes sociais desde que começou a 

crise do coronavírus, entre os prefeitos de todas as capitais 
brasileiras. De acordo com o levantamento, publicado ontem 
no jornal Valor Econômico, a variação no prestígio foi de 
116,7%, muito mais do que o segundo lugar - o prefeito de 
Campo Grande (MS), Marquinhos Trad, que teve alta de 
65,1%. Defensor das medidas de isolamento social, Álvaro 
Dias tem respondido rápido à crise. Desde que a pandemia 
avançou sobre a capital potiguar, o prefeito já adotou 
uma série de ações, como restrições no funcionamento do 
transporte público, montagem de um hospital de campanha 
(que deve começar a receber pacientes até o fi m desta 
semana) e suspensão das aulas com envio para as famílias 
dos alunos de alimentos, em substituição à merenda.

Popularidade em alta

religiosos no domingo de Páscoa, mas 
não é embasada em nenhum dado ou 
análise científica.

INDO EMBORA II
No recurso, o MPF alega que 

mesmo com as diversas ações 
movidas na Justiça, Bolsonaro 
continua a desrespeitar os protocolos 
de saúde e prevenção ao coronavírus. 
Na última quinta, 9, o presidente 
foi a uma padaria em Brasília, onde 
cumprimentou apoiadores e causou 
aglomerações. No fi m de semana, 

o presidente voltou a defender a 
fl exibilização do isolamento social 
e visitou o fi lho e uma farmácia, 
descumprindo pedidos de isolamento.

NOVA MARGEM I
O governo prevê enviar ainda 

esta semana o projeto de lei que 
ampliará a margem do empréstimo 
consignado para segurados do INSS. 
A intenção é aumentar de 30% para 
35% a fatia do benefício que pode 
ser comprometida com a parcela de 
fi nanciamentos.

Em tempos de coronavírus, urge que nós pensemos sobre 
outras crises que possam vir num futuro breve. Lembro que 
não agiram assim os políticos em 2012/13/14, quando decidi-
ram investir em estádios de futebol em vez de hospitais ou 
escolas. Não podemos cometer os mesmos erros do passado.

Em relação à segurança hídrica, precisamos discutir so-
bre o tema e montar um planejamento para nos contrapor-
mos a outras crises no abastecimento de água. O semiárido 
brasileiro é uma região delimitada por três critérios técnicos: 
precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 milí-
metros; índice de aridez de até 0,5 (relação entre precipita-
ções e a evapotranspiração potencial); e risco de seca maior 
que 60%. Ocupa 12% do território nacional e é a área semiá-
rida mais povoada do mundo.

O Rio Grande do Norte tem 147 municípios inseridos no 
semiárido, ou 93,93 % do seu território, sendo um dos esta-
dos que mais tem sido afetado pela seca. Em consequência 
da reduzida capacidade de retenção de água na maioria des-
sa área, grande parte da população é altamente dependente 
da captação da água de chuva e de seu armazenamento, uma 
vez que os rios são intermitentes.

Neste ano, porém, as previsões são alvissareiras. De acor-
do com o mais recente Boletim de Situação Volumétrica do Rio 
Grande do Norte, as reservas hídricas estaduais já ultrapas-
sam 30% da capacidade total. Nos 47 reservatórios monitora-
dos com capacidade superior a 5 milhões de metros cúbicos, as 
reservas hídricas superfi ciais totais do Estado chegam a mais 
de 1,3 milhões de m³, o que corresponde a 30,56% da capaci-
dade total de armazenamento nos açudes monitorados. Ainda 
segundo o referido Boletim, sete dos reservatórios monitora-
dos já sangraram nesta quadra invernosa.

Todavia, é notório que o atual ciclo de chuvas será suce-
dido por um período de secas, ensejando obras de segurança 
hídrica que devem ser concluídas o quanto antes. Nesse con-
texto, vale destacar a Barragem de Oiticica, cujos estudos 
de viabilidade remontam a 1950. Essa obra foi iniciada em 
2013 e já deveria estar concluída, benefi ciando com abaste-
cimento uma população da ordem de 330 mil pessoas, em 17 
municípios.

O momento é de execução e planejamento do amanhã. 
Todas as obras planejadas precisam ganhar celeridade, evi-
tando a repetição de “ações emergenciais” contra a seca, que 
se prolongam por mais de quatro séculos, sem que o País e o 
RN encontrem soluções defi nitivas. Precisamos de água em 
quantidade e qualidade necessárias para o consumo humano 
e para as atividades agropastoris adequadas às característi-
cas da região, de modo a garantir a sustentabilidade como 
plataforma fundamental para o desenvolvimento.

O RN tem jeito, mas precisa ter políticos responsáveis 
com essa realidade, e com um planejamento de longo prazo.

“A maioria das pessoas não planeja fracassar. Fracassa 
por não saber planejar” (John L. Beckley)

ARTIGO
General Girão  ►  Deputado federal (PSL-RN)

Segurança hídrica no RN
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O Ministério da Saúde divul-
gou nesta segunda-feira (13) que 
chegou a 1.328 o número de mortes 
provocadas pela Covid-19, infecc-
ção causada pelo novo coronavírus. 
Segundo o mais recente boletim 
epidemiológico, foram 105 mortes 
de domingo para segunda.

Além disso, foram registrados 
1.261 novos casos de Covid-19. A 
letalidade subiu e está em 5,7%, ou 
seja, de cada 100 casos confi rmados 
até agora, cinco pessoas morreram. 
Já são 23.430 pessoas contamina-
das pelo novo coronavírus.

O estado de São Paulo continua 
sendo o mais afetado, com 8.895 
casos e 608 mortes, seguido por 
Rio de Janeiro (3.231 e 188 óbitos), 
Ceará (1.800 e 91) e Amazonas 
(1.275 e 71). Esses estados têm 
sido diariamente alertadas sobre o 
crescimento dos casos e os riscos de 
fl exibilização da quarentena.

Ontem, as autoridades da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) 

pediram que países intencionados 
em afrouxar o isolamento social o 
façam de maneira lenta e cuidado-
sa. A instituição listou critérios que 
os países devem seguir ao adotar 

essa medida, sob o risco de verem a 
pandemia avançar novamente.

No Rio Grande do Norte, o 
número de mortes causadas pe-
la Covid-19 subiu para 18 nesta 

sgeunda-feira. As mortes confi rma-
das mais recentemente foram a de 
uma mulher que morava em Lagoa 
de Pedras, na região Agreste Poti-
guar, e a de um homem em Natal.

Com idade entre 55 e 60 anos, 
ela era cardiopata e tinha histórico 
de asma, segundo informou a Se-
cretaria de Saúde do munuicípio.

De acordo com o secretário 
Alberto de Carvalho, a mulher 
apresentou sintomas da Covid-19 
no fi m de semana passado e foi 
levada de Lagoa de Pedras para a 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) de Paranamirim. Diante da 
gravidade da situação, a pacien-
te foi transferida para o Hospital 
Giselda Trigueiro, em Natal, onde 
permaneceu internada.

No outro caso, o paciente tinha 
71 anos, era cardiopata e hiperten-
so e começou a ter sintomas no dia 
4. Segundo a Prefeitura do Natal, 
ele foi internado no dia 8 e morreu 
no dia 9. O resultado do exame pa-

ra Covid-19 saiu ontem.
Segundo o boletim epidemioló-

gico divulgado pela Secretaria Es-
tadual de Saúde Pública (Sesap) 
ontem, são 12 mortes em investi-
gação para Covid-19 no RN.

A Sesap também divulgou que 
subiu para 339 o número de casos 
confi rmados da doença no Estado. 
Além disso, há 2.698 casos suspei-
tos e 1.573 pacientes já tiveram o 
exame com resultado negativo.

Existem, ainda, 110 pacientes in-
ternados, dos quais 24 já têm o diag-
nóstico confirmado para o novo coro-
navírus. Desses, 17 estão em UTI.

Mortes no RN:
Mossoró:  ........................................ 6
Natal: ............................................. 5
Tenente Ananias: ......................... 2
São Gonçalo do Amarante:  ......... 1
Taipu:  ............................................ 1
Apodi:  ............................................ 1
Cerro Corá:  ................................... 1
Lagoa de Pedras:  ......................... 1

Secretário de Saúde do Estado, Cipriano Maia, durante coletiva nesta segunda-feira

Brasil registra 105 novas mortes por 
Covid-19, e total é de 1.328; RN tem 18
Em todo o País, foram registrados 1.261 novos casos de Covid-19. Letalidade subiu e está em 5,7%, ou seja, de cada
100 casos confirmados até agora, cinco pessoas morreram. Já são 23.430 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus

Atualização

Elisa Elsie / Governo do RN

Depois de ofi cializar a decla-
ração de calamidade pública em 
29 municípios do Rio Grande do 
Norte a pedido das prefeituras, 
a Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte debate em mais 
uma sessão remota nesta terça-
-feira (14) novos ofícios de decre-
tação de calamidade pública, por 
causa da crise provocada pelo novo 
coronavírus, em pelo menos mais 
12 municípios do Estado.

Santo Antônio, Lagoa Salgada, 
Areia Branca, Taboleiro Grande, 
Pedro Velho, Pureza, Fernando 
Pedrosa, Mossoró, Cruzeta, Itajá, 
Assu e Nísia Floresta são os muni-
cípios cujos encaminhamentos fo-
ram processados pela Casa até o fi -
nal da manhã desta segunda-feira 
(13), após a apreciação dos decretos 
de 29 municípios que foram apro-
vados, por unanimidade no Plená-
rio da Casa, na sessão passada.

Os decretos têm como base as 
Leis Orgânicas dos Municípios 
e em consideração ao Estado de 
Emergência em Saúde Pública 
(ESPIN), decretado pelo Ministério 
da Saúde, em virtude da dissemi-
nação global da infecção humana 

pelo novo coronavírus e a decla-
ração da condição de transmissão 
pandêmica anunciada pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS).

Os documentos também levam 
em consideração que a crise provo-
cada pela na saúde pública, impõe 
o estabelecimento das medidas de 
enfrentamento da pandemia.

Apesar de serem municipais, os 
decretos de calamidade precisam 
ser aprovados pela Assembleia para 
que as prefeituras possam extrapo-
lar gastos, caso necessário.

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, afi rmou que, se todos 
os bancos públicos e privados com-
pusessem um fundo emergencial, 
isso sinalizaria um “ótimo apoio” 
do sistema fi nanceiro ao combate à 
crise do coronavírus. Segundo ele, 
a sociedade entende que os bancos 
nunca participam dos momentos de 
crise no País e que sempre querem 
ter lucro e resultados positivos em 
todas as situações. Maia participou 
de uma live com o presidente da Fe-
braban, Isac Sidney, nesta segun-
da-feira (13).

“É importante que os bancos 
tenham transparência e mostrem 
para a sociedade o que estão fa-
zendo e que podem colaborar 
muito, tantos os públicos quanto 
os privados. Temos uma crise de 
liquidez em muitos setores , como 
os hospitais médios e pequenos, 
as empresas aéreas e de transpor-
te urbano, por exemplo. O setor 
bancário pode e deve ter um papel 
fundamental e devem colaborar de 
forma mais ativa”, afi rmou Rodri-
go Maia.

Maia propôs novamente uma 
abertura de linha de crédito para 

garantir a solvência de hospitais de 
médio e pequeno porte, já que todo o 
sistema de saúde vai ser impactado 
pela crise. Ele destacou que gran-
des redes têm recursos e hospitais 
públicos, como a Santas Casas, têm 
linhas de fi nanciamento.

“Seria importante que o siste-
ma fi nanceiro tivesse uma linha de 
crédito para esses hospitais, porque 
está tudo parado, esperando a che-
gada dos pacientes com coronaví-
rus, mas eles têm que ter condição 
de pagar salários”, propôs Maia.

Casa votará projetos em sessão remota Presidente da Câmara, Rodrigo Maia

Assembleia vota calamidade 
em mais 12 municípios hoje

Maia sugere aos bancos que 
façam um fundo emergencial

Coronavírus Pandemia

Eduardo Maia / ALRN Cleia Viana / Câmara dos Deputados

A deputada estadual Cris-
tiane Dantas (Solidariedade) 
apresentou dois requerimen-
tos com o objetivo de auxiliar 
duas parcelas da população 
que tiveram suas rotinas al-
teradas diante da pandemia 
do coronavírus: os estudantes 
da rede estadual e os proprie-
tários de veículos. 

A parlamentar pede que o 
Governo do Estado distribua 
alimentos da merenda esco-
lar aos alunos matriculados 
na rede estadual de ensino 
e prorrogue o vencimento do 
IPVA 2020, por um período 
de 180 dias.

“Isso inclui os alunos da 
rede estadual que estão no 
ensino médio. Solicitei o cum-
primento de imediato da lei 
federal n° 13.987/2020 para 
garantir o alimento na mesa 
dos alunos, já que os recursos 
são repassados pela União”, 
aponta Cristiane Dantas.

Cristiane solicita 
alimentos para 
alunos da rede 
estadual

Educação
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O juiz Luiz Alberto Dantas 
Filho, da 5ª Vara da Fazenda 
Pública de Natal, deferiu nesta 
segunda-feira (13) uma ação po-
pular movida pelo procurador da 
República Kleber Martins e de-
terminou a suspensão de parte do 
decreto publicado pelo Governo do 
Rio Grande do Norte na semana 
passada que endureceu regras so-
bre o funcionamento do comércio e 
horários de circulação do transpor-
te público.

O magistrado utilizou os ar-
gumentos também expostos pelo 
desembargador Amilcar Maia, em 
decisão favorável impetrada pelo 
hipermercado Carrefour, apon-
tando inconstitucionalidades no 
decreto.

“Assim sendo, entendo que 
devo proceder na mesma linha de 
pensamento adotada na decisão 
proferida no mandado de seguran-
ça referenciado, acrescentando a 
presença do segundo requisito, o 

periculum in mora, considerando 
que desde o dia 10 passado já es-
tá valendo parte dos dispositivos 
ora questionados, e que o restan-
te entrará em vigor amanhã, dia 
14/04, justifi cando a premência na 
concessão da providência suscitada 
na preambular da presente ação”, 
afi rmou o juiz Luiz Alberto Dantas.

Dessa forma, os supermerca-
dos não seguirão a norma de fe-
char nos domingos e feriados e não 
funcionar na semana das 19h às 
6h; como também as empresas de 
transporte público passam a poder 
circular normalmente entre as 20h 
e as 5h, e também nos sábados e 
domingos.

“A governadora Fátima Bezer-
ra não percebeu que, ao restringir o 
horário de supermercados ou mes-
mo do transporte coletivo, acabou 
gerando um efeito contrário, de 
maior procura, ocasionando aglo-
merações que antes não existiam. 
Quando um supermercado dimi-

nui seu horário de funcionamento, 
por exemplo, é natural causar uma 
corrida de mais pessoas aos super-
mercados. O mesmo acontece com 
os ônibus. Quando a frota é redu-
zida, as pessoas vão correr para 
os poucos veículos que restaram, 
causando superlotação”, reforçou o 
advogado Arsênio Pimentel, defen-

sor da ação popular.
“Impedir que restaurantes, 

bares, mercados, mercearias, su-
permercados, lojas de materiais e 
congêneres funcionem no período 
noturno e/ou nos dias de domingo 
e feriados não reduz, senão ape-
nas no plano puramente teórico, 
apriorístico, o risco de transmissão 

e contágio do novo coronavírus”, 
escreveu o advogado na ação.

Antes mesmo da decisão da 
Justiça, contudo, o decreto da go-
vernadora Fátima Bezerra já não 
foi cumprido no feriadão nas prin-
cipais cidades do Estado. Nos qua-
tro maiores municípios potiguares 
(Natal, Mossoró, Parnamirim e 
São Gonçalo do Amarante), os pre-
feitos editaram decretos permitin-
do a abertura dos supermercados 
na sexta-feira Santa e no domingo 
de Páscoa.

Em nota, a Prefeitura do Natal 
disse que o decreto estadual não 
tinha validade porque a Constitui-
ção reserva aos municípios a auto-
ridade para regulamentar o horá-
rio de funcionamento do comércio.

“De acordo com o que precei-
tua o artigo 30 da Constituição 
Federal, compete aos municípios 
brasileiros disciplinar os assuntos 
de interesse local”, afi rmou a pre-
feitura da capital potiguar.

No RN, supermercados poderão funcionar após as 19h e aos domingos e feriados

Juiz do RN suspende decreto que proibia 
abertura de supermercado aos domingos
Dessa forma, os supermercados não seguirão a norma de fechar nos domingos e feriados e não funcionar na semana
das 19h às 6h; como também as empresas de transporte público passam a poder circular normalmente entre as 20h e as 5h

Decisão

Tânia Rêgo / Agência Brasil

Em meio à crise econômica 
provocada pela pandemia do novo 
coronavírus, a Agência de Fomen-
to do Rio Grande do Norte decidiu 
ampliar a margem de fi nanciamen-
to para microempreendedores indi-
viduais (MEIs) com negócios ativos 
no Estado. O valor que antes era de 
até R$ 6 mil poderá chegar até R$ 
12 mil, a depender da capacidade 
de pagamento do contratante.

O novo limite estará disponível 
por 90 dias a partir desta segunda-
-feira (13) e valerá para fi nancia-
mentos contratados até o dia 13 de 
julho de 2020. Os juros variam en-
tre 1,5% e 1,7% ao mês. O diferen-
cial nas contratações junto a AGN 
é que, caso o contratante mantenha 
o pagamento das parcelas em dia, 
os juros são subsidiados, ou seja, 
as mensalidades do fi nanciamento 
passam a não ter juros. Além da 
carência de 90 dias, o prazo para 
quitação é de 24 meses.

Para contratar o fi nanciamento, 
o interessado passa por um processo 
de análise de crédito e, se aprovado, 
recebe os recursos contratados por 

meio de operação fi nanceira de 
crédito para investir de forma sus-
tentável em seu empreendimento. 
O comércio é o setor com o maior 
número de contratações de crédito, 
sendo o ramo de alimentos, comér-
cio varejista e prestadores de servi-
ços entre os principais.

A decisão de ampliar o limite e 
as demais medidas de contingência 
em apoio aos empreendedores e à 

economia partiram da diretoria 
executiva da AGN-RN após iden-
tifi car as necessidades do setor 
produtivo através do diálogo per-
manente.

Para obter informações sobre o 
programa Microcrédito, o empre-
endedor pode entrar em contato 
de segunda a sexta, das 8h às 16h, 
através do telefone 3232-6106 ou 
no 99607-1360 (WhatsApp).

Valor poderá chegar a R$ 12 mil, a depender da capacidade de pagamento

AGN amplia financiamento para 
microempreendedores individuais

Crédito

AGN  Divulgação

A Receita Federal recebeu 
até esta segunda-feira (13) 
10.324.134 declarações de 
Imposto de Renda da Pessoa 
Física. A expectativa é que 32 
milhões de contribuintes en-
treguem declaração neste ano.

Devido à pandemia de Co-
vid-19, a Receita prorrogou o 
prazo fi nal de entrega para o 
dia 30 de junho de 2020.

O cronograma de paga-
mento das restituições do 
Imposto de Renda Pessoa Fí-
sica foi mantido, contudo. Já 
aqueles que têm que pagar o 
imposto, o prazo do pagamen-
to da primeira cota ou da cota 
única do Imposto de Renda foi 
adiado para junho.

O órgão revogou também a 
exigência de que a declaração 
seja entregue com o número do 
recibo da declaração anterior, 
para evitar que contribuintes 
tenham que se deslocar a uma 
unidade da Receita.

A crise gerada pela pan-
demia de coronavírus já 
afetou a renda de metade 
dos brasileiros, segundo 
pesquisa do Instituto Lo-
comotiva. Entre os que já 
sentiram os impactos no 
orçamento familiar, 52% 
têm 50 anos ou mais, 48% 
possuem ensino superior 
completo e 38% moram na 
Região Sudeste.

A pesquisa ouviu, por 
telefone, 935 pessoas com 16 
anos ou mais em 72 cidades 
do país.

Segundo o levantamento, 
16% dos trabalhadores foram 
dispensados temporariamen-
te e 57% afi rmaram que suas 
empresas ou negócios não 
estão funcionando durante 
a quarentena. O índice dos 
que continuam trabalhando 
normalmente é 37% e 47% 
declararam estar trabalhan-
do em casa.

Receita já 
recebeu mais de 
10 milhões de 
declarações

Metade dos 
brasileiros teve 
renda afetada 
pela pandemia

Imposto de RendaPesquisa
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O ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Ricardo Lewan-
dowski negou nesta segunda-feira 
(13) recurso da União na ação que 
questiona o Programa Emergen-
cial de Manutenção de Emprego 
e Renda, mas esclareceu que os 
acordos individuais fi rmados entre 
empregadores e empregados têm 
validade imediata.

Lewandowski é relator de uma 
ação que questionou no STF a me-
dida provisória editada pelo gover-
no federal que permite a suspensão 
dos contratos e a redução do salário 
e da jornada durante a pandemia 
do novo coronavírus.

Pela decisão de Lewandowski, 
contudo, os sindicatos precisam ser 
comunicados dos acordos e pode-
rão defl agrar negociação coletiva. 
Nesse caso, o empregado poderá 
aderir a esse acordo coletivo poste-
riormente.

Se o sindicato consultado não se 
manifestar em até dez dias, a nego-

ciação individual seguirá valendo.
A MP foi editada em razão do 

cenário de crise na economia, pro-
vocada pelo avanço da pandemia 
do novo coronavírus. O governo 
argumenta que a MP permitirá a 

manutenção dos postos de empre-
go.  O governo já recebeu quase 290 
mil registros de acordos individu-
ais desde o início da semana passa-
da, quando entrou no ar o site para 
fazer a comunicação da negociação.

A decisão do ministro é liminar 
(provisória) e ainda precisará ser 
analisada de forma defi nitiva pelos 
demais ministros do STF em jul-
gamento marcado para a próxima 
quinta-feira (16).

Na sexta-feira (10), a Advo-
cacia-Geral da União (AGU) en-
trou com um recurso no STF pa-
ra afastar a decisão do ministro. 
No entendimento do governo, a 
liminar concedida por Lewan-
dowski provoca insegurança ju-
rídica, pode “trazer risco para as 
relações de emprego” e causar 
demissões.

No Twitter, o ministro da AGU, 
André Mendonça, afi rmou que a 
resposta de Lewandowski “traz 
segurança jurídica à matéria e 
garante o direito do trabalhador, 
o emprego e a sobrevivência de 
milhares de empresas”. “Vitória do 
país! Garantida mais essa impor-
tante política pública do governo @
jairbolsonaro!”, escreveu.

Ricardo Lewandowski decidiu que sindicatos devem ser comunicados sobre acordos

Ministro diz que acordos entre patrões
e empregados têm validade imediata
Governo federal já recebeu quase 290 mil registros de acordos individuais desde o início da semana 
passada, quando entrou no ar o site para fazer a comunicação da negociação sobre jornada e salários

Supremo

 Carlos Moura / STF

A Prefeitura de Parnamirim, 
na Grande Natal, está implantan-
do um hospital de campanha no es-
paço físico do Centro Especializado 
em Reabilitação (CER), no bairro 
Vida Nova. A unidade está sendo 
estruturada para atender pacien-
tes que tenham Covid-19, mas que 
apresentem só sintomas leves.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde, o hospital de 
campanha de Parnamirim contará 
com uma equipe composta por 8 
médicos internistas, 2 infectolo-
gistas, 2 plantonistas a cada 12 
horas e 2 enfermeiros por turno. 10 
técnicos de enfermagem a cada 12 
horas, 2 fi sioterapeutas, 2 funcio-
nários de limpeza e duas secretá-
rias também atuarão na unidade, 
além de profi ssionais com serviços 
de assistência social, psicologia, 
bioquímicos, recepcionistas, enfer-
meiros e técnicos.

A unidade vai receber 44 leitos 
de internação, inicialmente pa-
ra dar apoio aos pacientes com o 
quadro de Covid-19, com sintomas 
leves. Dois leitos darão suporte 
aos pacientes que necessitarem de 
estabilização antes de serem enca-

minhados para outro hospital de 
maior porte. Quando for necessário 
suporte respiratório, os pacientes 
serão encaminhados para a Unida-
de de Pronto Atendimento (UPA) 
de Nova Esperança.

A secretária de Saúde de Par-
namirim, Terezinha Rêgo, falou so-
bre a importância da implantação 
do hospital de campanha no CER. 
“Esta é mais uma das medidas 

que a Prefeitura de Parnamirim 
tomou visando prevenir os casos de 
Covid-19 que possam acontecer e 
dar um suporte à rede de saúde. O 
hospital de campanha é uma peça 
fundamental no enfrentamento ao 
coronavírus”, disse a secretária.

O Centro Especializado em Re-
abilitação está localizado na Rua 
Novo Oriente, no bairro Vida Nova, 
em Parnamirim.

Estrutura está sendo implantada no Centro Especializado em Reabilitação (CER)

Parnamirim monta hospital de 
campanha para enfrentar Covid-19

Saúde

Ana Amaral / Prefeitura de Parnamirim

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
questionou nesta segunda-
-feira (13) a necessidade de 
destinar os recursos do fundo 
partidário e do fundo elei-
toral no enfrentamento da 
Covid-19. Os recursos para os 
partidos em 2020, ano de elei-
ções municipais, somam R$ 3 
bilhões no Orçamento.

Em sessão do Senado, 
Alcolumbre citou um levanta-
mento apontando que as me-
didas anunciadas pelo gover-
no para reduzir os impactos 
da pandemia atingiram R$ 
568,6 bilhões até o momento, 
ou seja, 7,8% do Produto In-
terno Bruto (PIB). O cálculo é 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV) e foi publicado pelo jor-
nal Valor Econômico.

No argumento do par-
lamentar, o valor do fundo 
eleitoral não seria tão neces-
sário nesse cenário. “Será que 
esses R$ 2 bilhões do fi nan-
ciamento da democracia são 
fundamentais para o combate 
ao coronavírus?”, perguntou.

Alcolumbre 
questiona uso de 
fundo partidário

Na saúde

Sesed entrega 37 novas 
viaturas para a Polícia Civil

Segurança

A Secretaria Estadual de 
Segurança Pública e Defesa 
Social (Sesed) entregou nesta 
segunda-feira (13) 37 novas 
viaturas para a Polícia Civil. A 
aquisição é parte de um convê-
nio com a Secretaria Nacional 
de Segurança Pública (Senasp) 
do Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública, que possui um 
valor total de R$ 12 milhões.

 Foram entregues 37 cami-
nhonetes modelo Mitsubishi 
L200 Triton, adquiridas a par-
tir de um investimento de R$ 6 
milhões, com o objetivo de es-
truturar as unidades da Polícia 
Civil.

Para o Secretário-chefe do 
Gabinete Civil, Raimundo Al-
ves Júnior, os novos veículos 
irão fortalecer ainda mais a se-
gurança pública do Rio Grande 
do Norte. “Essas novas viatu-
ras, fruto do convênio com o Mi-
nistério da Justiça, vão ajudar a 
fortalecer ainda mais o trabalho 
que o Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Seguran-
ça, vem desenvolvendo no Rio 
Grande do Norte. Vale destacar 

que delegacias do interior tam-
bém serão contempladas. Com 
isso, a segurança nessas cidades 
estará reforçada”, afi rmou.

 O secretário da Segurança 
do RN, coronel Francisco Araú-
jo, ressaltou o comprometimen-
to da Senasp com o trabalho 
realizado pela Sesed.

“A Senasp demonstra, em 
cada convênio assinado com a 
Sesed, que tem reconhecido o 
que tem sido realizado aqui no 
Rio Grande do Norte”, disse o 
secretário de Segurança.

Investimento foi de R$ 6 milhões

Elisa Elsie / Governo do RN
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Olha o que o ministro do STF Ricardo Lewandowski fez: apro-
veitando-se de sua liminar, sindicatos estão chantageando 
empregadores com a cobrança de “taxa” para homologar 

acordos de suspensão temporária de contratos de trabalho. A ação 
criminosa é denunciada por empresas e entidades como a Asso-
ciação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alashop). A pelegada ex-
plora empresas asfi xiadas na crise do Covid19. Cobram R$500 por 
contrato e no mínimo até R$2.500 por empresa.  A picaretagem foi 
facilitada pela decisão de Lewandowski de condicionar os acordos à 
chancela dos sindicatos. Sindicatos cobram tão caro pelo “carimbo” 
que acabam por inviabilizar os acordos que deveriam servir para 
proteger empresas e empregados. “A cobrança é abusiva... e só pio-
ra o problema do desemprego”, alerta Nabil Sahyoun, presidente da 
Associação de Lojistas de Shopping. Um sindicato de empregados 
de empresas de eventos é um dos que cobram R$2.500 a título de 
“taxa de acordo”. Ninguém foi preso. Ainda.

Sindicatos chantageiam para 
suspender contratos

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto
Cláudio
Humberto

MT MANDOU BEM
O Mato Grosso saiu na frente 

e tornou obrigatório o uso de 
máscara em ambientes públicos 
e privados. A obrigatoriedade 
na República Tcheca, desde o 
início, virou “case” de sucesso no 
enfrentamento do Covid19.

MISTÉRIO DO CORAÇÃO
Cardiologista muito admirado 

em São Paulo, Nabil Ghorayeb, 
percebeu o mesmo de vários 
outros colegas País afora: a crise 
do coronavirus reduziu em 50% 
os pacientes que se queixam de 
problemas no coração.

CONFRONTO DE LEGADOS
Dois legados se enfrentarão 

nas urnas, este ano, no Recife. De 
um lado, Marília Arraes (PT), neta 
de Miguel Arraes, sem corrupção 
na biografi a. De outro, João 
Campos (PSB), fi lho de Eduardo 
Campos, cujo espólio sofreu 
bloqueio de R$258 milhões por 

ordem da Lava Jato.

NOSSO BOLSO EM PAZ
O número de viagens de 

servidores do governo federal 
refl ete efeitos do coronavírus. O 
total em 2020 é de quase 88 mil 
viagens, mas signifi cam uma 
queda de 86% em relação ao 
mesmo período em 2019.

ESSES EUROPEUS...
A imprensa portuguesa 

divulgou levantamento indicando 
que os médicos são os profi ssionais 
de nível superior mais mal pagos 
na Europa, cujos países em sua 
maioria não têm SUS e adotam a 
“medicina socializada”.

FALTOU PEQUENO DETALHE
A Câmara de João Pessoa (PB) 

decidiu cortar suas despesas para 
ajudar no combate ao coronavírus. 
Os vereadores decidiram que o 
dinheiro terá “uso exclusivo para 
respiradores”. Faltou defi nir o valor.

Generais são citados para 
confirmar fantasias 

Jornalistas sem fontes, em Brasília, sempre atribuem “aos 
generais” suas fantasias, sem confi rmá-las com fatos. A última é que 
o ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde) “perdeu o apoio” dos 
generais para fi car no cargo. Nunca houve esse apoio. Tampouco foi 
necessário “aval” militar para qualquer ministro. Militares batem 
continência, reverenciam a hierarquia, obedecem ao superior. E o 
chefe de todos é Jair Bolsonaro. Só debiloides supõem militares com 
Mandetta contrariando o presidente.

BEM AO CONTRÁRIO
Desde o início, generais 

que Bolsonaro respeita 
e ouve, como o ministro 
Augusto Heleno (GSI), 
apoiam sem hesitações a 
demissão de Mandetta. 

OLHO EM 2022
Os generais Ramos 

(Governo) e Braga Netto 

(Casa Civil), de olhar mais 
político, apenas tentam 
poupar Bolsonaro da crise e 
de outro adversário. 

MILITARES NÃO OPINAM
A cobertura juvenil ignora 

que generais só dão opiniões 
se solicitados, e Bolsonaro 
nunca pede: considera-os todos 
inexperientes em política.

O presidente Jair Bolsonaro 
tem o direito de decidir sobre o 
“momento oportuno” para maior ou 
menor distanciamento social no en-
frentamento do novo coronavírus. 
A opinião é do procurador-geral da 
República, Augusto Aras.

Em parecer ao qual o jornal 
O Estado de S. Paulo teve acesso, 
Aras afi rma que, como o mundo 
passa por uma “crise sem prece-
dentes”, repleta de “incertezas”, 
não é possível avaliar hoje, com 
precisão, se a estratégia de limitar 
a circulação de pessoas tem efi cácia 
para impedir o avanço da Covid-19, 
causada pelo novo coronavírus.

Alegando preocupação com os 
efeitos da quarentena sobre o PIB e 
o emprego, Bolsonaro tem travado 
um cabo de guerra com governado-
res de todo o País, desde março. Na 
semana passada, em reunião com o 
ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, ele chegou a dizer que a 
economia vai para o “beleléu”, nes-
te ano, por causa da pandemia.

“As incertezas que cercam o en-
frentamento, por todos os países, da 
epidemia de covid-19 não permitem 
um juízo seguro quanto ao acerto 
ou desacerto de maior ou menor 
medida de isolamento social, certo 

que dependem de diversos cenários 
não só faticamente instáveis, mas 
geografi camente distintos, tendo 
em conta a dimensão continental do 
Brasil”, escreveu Aras.

Para o procurador-geral da Re-
pública, cabe ao Executivo defi nir 
qual o grau mais adequado de iso-
lamento social, levando em conta 
tanto o sistema de saúde quanto a 
economia.

O parecer da Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR) deve ser 
encaminhado ao Supremo Tribu-

nal Federal (STF) nos próximos 
dias. A Corte vem dando sinais, 
porém, de que não vai dar aval a 
medidas que contrariem recomen-
dações da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), que defende limitar 
a circulação de pessoas para impe-
dir a propagação do vírus. No mês 
passado, o ministro Luís Roberto 
Barroso proibiu que o governo fe-
deral veicule qualquer campanha 
na linha “O Brasil não pode parar” 
que sugira que a população retorne 
ao trabalho.

No Brasil, um quarto dos mor-
tos por Covid-19 desde o primeiro 
registro da doença no País não faz 
parte dos chamados grupos de risco 
— ou seja, 25% das vítimas fatais 
são pessoas com menos de 60 anos 
e sem comorbidades que agravam 
os sintomas. Esse número disparou 
nos últimos 15 dias, segundo le-
vantamento do jornal O Globo feito 
com base em dados no Ministério 
da Saúde.

Até o dia 27 de março, apenas 
11% dos óbitos foram vistos entre 
pessoas com menos de 60 anos, e 
somente 15% das vítimas fatais 
não apresentavam comorbidades. 
Agora, porém, esses índices au-
mentaram — 25% das mortes ocor-
rem entre pessoas com menos de 
60 anos, e 26% dos óbitos foram em 
pacientes sem registro de doenças 
preexistentes, como diabetes, car-
diopatias e pneumopatias.

O País, então, segue um padrão 

diferente de nações como a Espa-
nha, a segunda com maior núme-
ro de óbitos — cerca de 166 mil, 
atrás apenas dos EUA. No Brasil, 
a proporção de pessoas abaixo dos 
60 anos de idade que morreram 
pela Covid-19 é mais de cinco vezes 
maior que a registrada na Espa-
nha (4,6%).

Com base na premissa de que 
a doença é mais perigosa para ido-
sos e pessoas com comorbidades, 

empresários e políticos, entre eles 
o presidente Jair Bolsonaro, vêm 
defendendo a estratégia conhecida 
como isolamento vertical, na qual 
apenas as pessoas consideradas 
dentro de um grupo de risco seriam 
submetidas ao isolamento social. O 
Ministério da Saúde, no entanto, 
vem defendendo que ainda não é 
hora de relaxar as medidas de iso-
lamento para todos os que podem 
fi car em casa.

Uma das explicações para a 
mudança de perfi l dos mortos no 
Brasil está no fator socioeconômico, 
segundo especialistas. Professor do 
Departamento de Epidemiologia 
da USP, Eliseu Alves Waldman 
afi rma que o coronavírus está 
chegando na periferia das gran-
des cidades, onde a população é 
“socialmente mais vulnerável”. An-
tes, tinha atingido apenas setores 
da elite, com acesso a um melhor 
atendimento de saúde.

Bolsonaro e o PGR, Augusto Aras. Ao fundo, ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança)

Brasil tem mais de 1 mil mortes

PGR opina que Bolsonaro pode 
sim decidir sobre isolamento

No Brasil, um quarto dos mortos 
está fora dos grupos de risco

Aras afirma que, como o mundo passa por uma “crise sem precedentes”, 
não é possível avaliar se limitar a circulação de pessoas tem eficácia

Justiça

Covid-19

José Cruz / Agência Brasil

Edilson Dantas / O Globo
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A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao IDEMA: 
 
Renovação de Licença de Operação para: 01(um) poço: 3-JD-0015-RN, Localizado no Campo de Produção de JANDUÍ, 
situado no Município de Assú, no estado do Rio Grande do Norte. 
Renovação de Licença de Operação para: 01 (um) poço: 7-FJ-0002-RN, Localizado no Campo de Produção de FAZENDA 
JUNCO, situado no Município de Upanema, no estado do Rio Grande do Norte. 
Renovação de Licença de Operação para: 01 (uma) linha de surgência do poço: 7-FJ-0002-RN, Localizado no Campo de 
Produção de FAZENDA JUNCO, situado no Município de Upanema, no estado do Rio Grande do Norte. 
Renovação de Licença de Operação para: 01 (uma) linha de surgência do poço:  7-BAL-0052-RN, Localizado no Campo 
de Produção de BAIXA DO ALGODÃO, situado no Município de Governador Dix-Sept Rosado, no estado do Rio Grande do 
Norte. 
Renovação de Licença Simplificada:01 (um) acesso ao poço: 7-LPX-0018-RN-A, com 522,57 metros extensão, Localizado 
no Campo de Produção de LESTE DE POÇO XAVIER, situado no Município de Felipe Guerra, no estado do Rio Grande do 
Norte. 
Renovação de Licença de Operação para: 01 (uma) linha de surgência do poço: 1-SAB-0001-RN, Localizado no Campo de 
Produção de SABIÁ, situado no Município de Assú, no estado do Rio Grande do Norte. 
Renovação de Licença de Operação para: 01 (uma) linha de surgência do poço: 7-BR-0053-RN, Localizado no Campo de 
Produção de BREJINHO, situado no Município de Upanema, no estado do Rio Grande do Norte. 
Renovação de Licença Simplificada para: 01 (um) acesso ao poço: 7-BR-0053-RN, com 303,35 metros de extensão, 
Localizado no Campo de Produção de BREJINHO, situado no Município de Upanema, no estado do Rio Grande do Norte. 
Renovação de Licença de Operação para: 01 (uma) Estação Coletora Central de Três Marias, 07 (sete) tanques de 
transferências e 01 (um) Manifold de produção, Localizado no Campo de Produção de TRÊS MARIAS, situado no Município 
de Governador Dix-Sept Rosado, no estado do Rio Grande do Norte. 
Renovação de Licença Simplificada para: 01 (um) acesso ao poço: 3-BJZ-0003-RN, com 919,33 metros extensão, 
Localizado no Campo de Produção de BAIXA DO JUAZEIRO, situado no Município de Upanema, no estado do Rio Grande 
do Norte. 
Renovação de Licença de Operação para: 01 (um) poço: 7BAL-0060A-RN, Localizado no Campo de Produção de BAIXA 
DO ALGODÃO, situado no Município de Governador Dix-Sept Rosado, no estado do Rio Grande do Norte. 
Renovação de Licença de Operação para: 01 (uma) linha de surgência do poço: 7-BAL-0060A–RN, Localizado no Campo 
de Produção de BAIXA DO ALGODÃO, situado no Município de Governador Dix-Sept Rosado, no estado do Rio Grande do 
Norte. 
Renovação de Licença de Operação para: 01 (um) poço: 7-BAL-0052-RN, Localizado no Campo de Produção de BAIXA 
DO ALGODÃO, situado no Município de Governador Dix-Sept Rosado, no estado do Rio Grande do Norte. 
Renovação de Licença Simplificada para: 01 (um) Acesso ao poço: 7-BAL-0052-RN, com 267,90 metros de extensão, 
Localizado no Campo de Produção de BAIXA DO ALGODÃO, situado no Município de Governador Dix-Sept Rosado, no 
estado do Rio Grande do Norte. 
Renovação de Licença de Operação para: 01 (um) poço: 7-FMQ-0030-RN, Localizado no Campo de Produção de 
FAZENDA MALAQUIAS, situado no Município de Governador Dix-Sept Rosado, no estado do Rio Grande do Norte. 
Renovação de Licença de Operação para: 01 (um) poço petrolífero de código 7-BE-0013-RN, Localizado no Campo de 
Produção de BOA ESPERANÇA, situado no Município de Felipe Guerra, no estado do Rio Grande do Norte. 
Renovação de Licença Simplificada para: 01 (um) acesso ao poço: 8-FMQ-0043-RN-A, com 546,94 metros de extensão, 
Localizado no Campo de Produção de FAZENDA MALAQUIAS, situado no Município de Governador Dix-Sept Rosado, no 
estado do Rio Grande do Norte. 
Renovação de Licença Simplificada para: 01 (um) acesso ao poço: 9-LV-0048-RN: medindo 103,70 m de extensão, 
Localizado no Campo de Produção de LIVRAMENTO, situado no Município de Caraúbas, no estado do Rio Grande do Norte. 
Renovação de Licença de Operação para: 01 (uma) linha de surgência do poço: 7-LPX-0020-RN-A, Localizado no Campo 
de Produção de LESTE DE POÇO XAVIER, situado no Município de Felipe Guerra, no estado do Rio Grande do Norte. 
 

Welliton Gomes Chaves Gerente Administrativo / Financeiro 
 

 

1º LEILÃO: 28/04/2020  - 11:10h       -        2º LEILÃO: 29/04/2020  - 11:10h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ONLINE

EDITAL DE LEILÃO  
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Ofi cial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor fi duciário 
abaixo qualifi cado, ou sua Preposta registrada na JUCEMG, Cássia Maria de Melo Pessoa, CPF: 746.127.276-49, 
RG: MG-2.089.239, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚ-
BLICO de modo Presencial e/ou Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Um 
terreno foreiro municipal, situado na Praia de Genipabu, Extremoz/RN, contendo os seguintes limites e confronta-
ções: Norte - com Rua de Acesso com 33,00m; Sul – com José Roberto Alves Cavalcante, com 30,00m; Leste – com 
terra de Marinha, com 29,50m e ao Oeste – com Rua de Acesso, com 17,50m. Totalizando uma área de 736,14m² 
de superfície. Conforme R.6-2.186 em data de 01/02/2017, referente a certidão de característica e habite-se, proces-
so nº 041/2017, expedidos pela Prefeitura Municipal de Extremoz/RN, em data de 25/01/2017, contendo um imóvel 
residencial situado na Rua Beira mar, nº 100, situado em Genipabu, Extremoz/RN, com as seguintes características: 
casa de alvenaria rebocada e pintada com dois pavimentos, piso e cimento queimado, esquadra em madeira, portas 
internas e externas almofadadas, cobertura em madeira e telha tipo japonesa, Laje pré-moldada plana, revestimento 
interno e externo reboco, pavimento térreo; 01 sala, 01 lavabo, 02 suítes, 01 varanda, mais um quarto acompanhado 
de WC. Pavimento superior com 02 suítes sendo uma master, caixa d’água com capacidade para 2.000 litros, as 
instalações elétricas e hidro sanitárias em funcionamento, totalizando uma área construída de 350,92m². Conforme 
AV.9 em 19/05/2017, referente ao Memorial Descritivo da Poligonal e Levantamento Topográfi co Planímetro (locali-
zação de área), datados de 08/05/2017, e Declaração de Legalidade de Projeto, expedido pela Prefeitura Municipal 
de Extremoz/RN, de 19/05/2017, através de processo nº 025/2016, ART Obra/Serviço nº RN20170123995, passando 
o imóvel da presente matrícula de nº 2.186 a ter os seguintes limites e dimensões a seguir: NORTE – com rua de 
acesso com 32,55m; SUL - com o Sr. José Roberto Alves Cavalcante, com 30,30m; LESTE – com terras de Marinha, 
com 35,86m, e ao OESTE – com rua Projetada, com 23,86m; perfazendo assim uma área total de 906,50m² de su-
perfície. Imóvel objeto da Matrícula nº 2.186 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Extremoz/RN. Obs.: 
Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 
9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 28/04/2020, às 11:10 horas, e 2º Leilão dia 29/04/2020, às 11:10 
horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG. 
DEVEDORES FIDUCIANTES:.ASSAGORO JK INCORPORAÇÕES – EIRELI, sediada na Rua Vereador Ricardo 
Afonso de Lima, 203 B, casa 02 – Condomínio Genipabu Resort II – Genipabu – Extremoz/RN – Cep: 59575-000, 
inscrita no CNPJ: 19.918.675/0001-82, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, em 
14/01/2015, sob o NIRE: 24600016366, conforme 2ª Alteração do Ato Constitutivo de 01/04/2016 registrado em 
11/04/2016, sob o nº 24337519 na Junta Comercial do Rio Grande do Norte e neste ato representado pelo seu sócio 
João Paulo Assagoro Kadota, brasileiro, solteiro, nascido em 01/01/1989, empresário, RG: 46.031.180 – SSP/SP, 
CPF: 401.722.618-30, residente e domiciliado na Rua Cananéia, 737, Casa B, Vila Prudente, São Paulo/SP, Cep: 
03132-040. COOBRIGADO/AVALISTA: JOÃO PAULO ASSAGORO KADOTA, brasileiro, solteiro, nascido em 
01/01/1989, empresário, RG: 46.031.180 – SSP/SP, CPF: 401.722.618-30, residente e domiciliado na Rua Cananéia, 
737, Casa B, Vila Prudente, São Paulo/SP, Cep: 03132-040.   CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 
00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no 
valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depó-
sito via TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do sinal dado. Após a 
compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES:1º Leilão: R$ 
871.607,31  (oitocentos setenta um mil, seiscentos sete reais, trinta um centavos) 2º leilão: R$ 376.500,00 
(trezentos setenta seis mil, quinhentos reais),   calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 
3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do 
leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao arrematante, o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor de 5% 
(cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) 
devedor(es) fi duciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fi duciante(s) será(ão) comunica-
do(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de prefe-
rência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no 
parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017.Os interessados em participar do leilão de 
modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.francoleiloes.com.br e se habilitar acessando a opção “Habilite-
-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, juntamente com os documentos de identifi -
cação, inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fi du-
ciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no pri-
meiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interes-
se no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: O arrematante será responsável 
pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) 
imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, 
sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enuncia-
tivas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou 
de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o 
término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso neces-
sária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos 
internos, estado de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente 
analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do 
imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, 
registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive en-
cargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação são de responsabilidade exclusiva do arrematante. 
A concretização da Arrematação será exclusivamente via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da 
propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de Compra e Venda.  Prazo de Até 90 dias da for-
malização da arrematação.  O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de 
seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso ao 
fi nal da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrematado, distribuída antes ou depois da arrematação, seja invalidada a 
consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do 
vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da ação, sendo devolvido o 
valor recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente despendidos pelo arre-
matante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária. A mera existência de ação 
judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da 
arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, corres-
pondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente vencedor por meio 
de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do lance, para efetuar o 
pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, 
conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no prazo 
de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, confi gurará desistência ou arrependimento por parte do(a) 
arrematante, fi cando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por cento), 
sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do 
lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá o ( a) Leiloeiro(a) 
emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o 
caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do 
imóvel por meio do presente leilão, fi cará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições estipu-
ladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leilo-
eiro Ofi cial. Maiores informações: (31)3360-4030 ou pelo email: contato@francoleiloes.com.br.  

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue
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TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. – TAESA
CNPJ/MF 07.859.971/0001-30

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica - TAESA, CNPJ 07.859.971/0001-30, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA 
a Renovação da Licença Simplificada nº 2014-072326/TEC/LS-0062 para o Seccionamento da Linha de 
Transmissão LT 230 KV Paraíso - Açu II, de propriedade da empresa TAESA, tendo a função de interligar 
a Subestação Lagoa Nova II, de propriedade da empresa CHESF, com extensão de 5,65 Km e galpão com 
420 m2 com objetivo de armazenar peças sobressalentes. Marco Antônio Resende Faria - Diretor Técnico.

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

CEARA-MIRIM AGROINDUSTRIAL S/A, CNPJ: 20.809.373/0001-15, Torna público que está 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Renovação da Licença de Operação, Nº 2018-128661/TEC/RLO-1218 com prazo de validade 
até 22/03/2026 referente Projeto de agricultura do cultivo de cana-de-açúcar em uma área de 850 
ha, sendo 650 ha de agricultura não irrigada e 200 ha de agricultura irrigada,, Localizado na Fazenda 
Limoeiro, Zona Rural, Município de Taipu/RN.

Everardo Ferreira Telles
Diretor Presidente

Pedido de Regularização da Licença de Operação-RLO

Glenda Comercio de Derivados de Petróleo ,CNPJ: 03.524.050/0001-66,torna Publico que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte –IDEMA,  Regularização da licença de operação-RLO  para Transportes de carga Perigosa, 
localizado na Rua Manoel Gonçalves ,nº13 ,CEP:59.670-000, BR 110,Bairro: Zona Urbana, cidade 
:Upanema-RN

Lusinácia Figueiredo Macedo
Gestora Ambiental

HANNA CAMARÕES LTDA.
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

HANNA CAMARÕES LTDA., CNPJ: 03.060.955/0001-22, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da 
Licença de Operação – RLO, para Atividade de apoio à aqüicultura em água salgada e salobra, 
Localizada na Fazenda Ilha do Meio, Zona Rural, Pendências/RN.

Frederico Wilians Romano
Gerente Administrativo/Financeiro

PEDIDO DE LICENÇA  REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -  LRO

MICARLO TOMAZ DE OLIVEIRA, CPF: 022.970.544-83, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença Regularização de Operação - LRO para a Fabricação de farinha 
de mandioca e derivados, localizada no Sítio Pitombeira, n° 126, Zona Rural, Vera Cruz, 
CEP 59.184-000.

MICARLO TOMAZ DE OLIVEIRA
EMPRESÁRIO

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PETRONIO HEMETERIO DE FREITAS, CNPJ: 09.276.986/0001-00, torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a concessão da Renovação de Licença de Operação nº 2019-137140/TEC/RLO-0285, com validade 
até 31/03/2026, para a empresa que realiza transporte de carga perigosa, localizada a Rua João 
Paulino de Oliveira, 190, Alto Miguel Trindade, Fernando Pedroza/RN, CEP: 59.517-000.

Petrônio Hemetério de Freitas
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA PREVIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI, 08.349.011/0001-93, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema a Licença Prévia - LP para o Açougue Público Municipal, localizado na Rua Cel. João 
Brito – Centro – Apodi – RN, CEP: 59.700-000. 

Alan Jeff erson da Silveira Pinto
Prefeito Municipal de Apodi

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. 018/2020, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, 
COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 29/04/2020 às 07h30min, 
na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: 
www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário 
das 07h00min às 13h00min. Macaíba/RN, 13/04/2020. Pregoeira/PMM.

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

O Governo do Rio Grande 
do Norte vai incrementar a 
rede hospitalar pública e cre-
denciada de Mossoró com  170 
leitos hospitalares. O reforço 
inclui Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs), Unidade 
de Cuidados Intermediários 
(UCIs) e enfermarias. 

A Secretaria de Estado 
da Saúde Pública (Sesap) 
estuda ainda aumentar esse 
número, em face ao avanço da 
Covid-19 nas regiões Oeste e 
Alto Oeste Potiguar.

Do total de unidades 
destinadas para Mossoró, 70 
leitos são exclusivamente de 
UTIs e UCIs, que deverão 
ser utilizadas por pacientes 
em estado grave e semi-in-
tensivo, dos quais 10 já foram 
concluídos no Hospital Regio-
nal Tarcísio Maia e outros 10 
estão sendo fi nalizados. 

“O número total de leitos 
é muito maior. Não houve 
nem haverá redução. A maior 
preocupação do Estado no 
momento é com os leitos crí-
ticos, para pacientes em situ-
ação grave”, alegou o secretá-
rio adjunto, Petrônio Spinelli.

A construção desses nú-
meros foi feita mediante 
parceria entre Governo do 
RN e Prefeitura Municipal de 
Mossoró. As gestões também 
trataram das ações de isola-
mento social e de ações para 
solucionar a escassez de ma-
teriais, como os respiradores 
e equipamentos de proteção 
individual (EPIs). 

O Estado também está 
trabalhando para atender 
à solicitação da prefeita de 
Mossoró, que solicitou apoio 
para aquisição de material 
hospitalar para montar uma 
ala de 20 leitos na Unidade 
de Pronto Atendimento Rai-
mundo Benjamim Franco. O 
espaço deverá ser destinado 
em princípio aos pacientes 
que precisam fi car em obser-
vação, mas que ainda não 
necessitam estar em uma 
Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI).

Mossoró recebe 
170 novos leitos  
de internação 
hospitalar

Reforço

UTI no Hospital Tarcísio Maia
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O número de registros de mor-
tes por insufi ciência respiratória 
e pneumonia no Rio Grande do 
Norte teve um aumento de 15% em 
março, segundo dados do Portal da 
Transparência do Registro Civil, 
mecanismo que reúne informa-
ções dos cartórios de registro civil 
de todo o país. Os dois problemas 
respiratórios mataram 55 pessoas 
a mais no mês passado do no mes-
mo período de 2019. O dado aponta 
para uma possível subnotifi cação 
dos óbitos relacionados com o coro-
navírus no Estado.

Os dados do sistema de cartó-
rios de registro civil mostram que 
278 pessoas morreram em decor-
rência de pneumonia em março 
do ano passado, contra as 247 do 
mês de 2019. Com relação às mor-
tes por insufi ciência respiratória, 
foram 118 em março passado e 
142 no mesmo período de 2019.

A suspeita de subnotifi cação – 
diante dos números de registros 
de óbitos dos cartórios potiguares 
– recai sobre o fato de que, entre 
os meses de janeiro e fevereiro, 
período anterior ao início das ocor-

rências de casos de Covid-19 no Rio 
Grande do Norte, as mortes rela-
cionadas com pneumonia e insufi -
ciência respiratória caíram 15,65% 
no período ao se comparar com o 
primeiro bimestre de 2019. Até 
esta segunda-feira (13), a Covid-19 
foi responsável, ofi cialmente, por 
18 mortes no Estado.

Outro dado que aponta para 
uma possível diferença dos dados 
reais de Covid-19 está no número 
de internações de casos de Sín-
drome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG). Houve  aumento de seis 
vezes apenas em março, segundo 
dados da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). O mês registrou 75% de 
todas as internações relacionadas 
com problemas respiratórios em 
todo o ano de 2020. Na 13ª semana 
epidemiológica do ano, que vai de 
22 a 28 de março, foram regis-
tradas 13 internações. O mesmo 
número se repetiu nas duas se-
manas anteriores – entre os dias 
7 e 21 de março. 

Em todo o país, o número de re-
gistros de mortes por insufi ciência 
respiratória e pneumonia no Brasil 

também teve um salto em março. 
Foram 2.239 mortes a mais em 
março de 2020 do que no mesmo 
período de 2019.

Procurado para falar sobre as 
mortes, a Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap) não se ma-
nifestou sobre a possível subnotifi -
cação das mortes por Covid-19 no 
Rio Grande do Norte.

MAIS MORTAL QUE A DENGUE
Duas semanas depois da pri-

meira morte por Covid-19 em Na-
tal, que é causada pelo novo coro-
navírus (SARS-CoV-2), a doença 
contabiliza cinco óbitos na capital 
potiguar. O número já é maior do 
que todos os registros mortes con-
fi rmadas de dengue no primeiro 
trimestre do ano. Segundo dados 

da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), a arbovirose matou uma 
pessoa em 2020.

Os dados da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS) mostram, 
também, que a Covid-19 tem uma 
taxa de mortalidade maior que a 
dengue na capital potiguar. Até es-
ta segunda-feira (13), a cidade tem 
145 casos confi rmados de infecção 
pelo novo coronavírus e quatro 
mortes. Já a dengue tem 1.305 ca-
sos notifi cados e apenas uma morte 
confi rmada – há ainda outras duas 
em investigação.

O vírus da dengue é transmi-
tido pelo mosquito Aedes aegypti. 
Em Natal, o bairro com maior re-
gistro de casos é Planalto, na zona 
Sul da cidade, com 12% dos casos 
de dengue. 

Já a Covid-19 é transmitida de 
pessoa para pessoa, por meio do 
contato com gotículas de saliva, 
espirros, acessos de tosse, contato 
próximo e superfícies contami-
nadas. Na capital, a região mais 
afetada é o bairro do Tirol, na zona 
Leste, que registrada 13,89% dos 
casos.

RN registrou 420 mortes relacionadas com pneumonia e respiratória em março

RN tem alta de 15% nas mortes causadas 
por problemas respiratórios em março
Levantamento feito a partir do registro de óbito nos cartórios do Rio Grande do Norte mostra que as mortes relacionadas 
com pneumonia e insuficiência respiratória tiveram alta em março, período que marca a chegada da Covid-19 ao Estado

Mortalidade

Reprodução  / Hospital São Vicente

Cartórios de todo o País reabri-
ram nesta segunda-feira, 13, em 
esquema de plantão após serem lis-
tados como serviços de atividades 
essenciais aos brasileiros durante 
a pandemia do novo coronavírus. 
A ordem parte de determinação da 
Corregedoria Nacional de Justiça, 
que regula as atividades dos cartó-
rios brasileiros.

O novo esquema prevê regime 
de plantões à distância, que deverá 
ter duração de pelo menos quatro 
horas, e plantões presenciais, que 
deverão ter duração mínima de du-
as horas - em ambas as situações 
deve ser mantido o atendimento 
remoto por ao menos quatro horas. 
A resolução prevê também o envio 
de documentos digitalizados aos 
cartórios, desde que seja possível a 
comprovação da autoridade e inte-
gridade.

De acordo com a norma na-
cional, em vigor até 30 de abril, a 
recomendação é que apenas servi-
ços urgentes sejam feitos de forma 
física, evitando aglomerações. Des-
ta forma, permanecem sendo prio-

ritárias a utilização dos serviços 
das centrais eletrônicas de todos os 
tipos de cartório, com uma série de 
atos que podem ser feitos de forma 
online.

É possível solicitar segundas 

vias de certidões de nascimento, 
casamento e óbito pela internet 
(acesse aqui). Buscas de testamen-
tos e de escrituras públicas de di-
vórcios, separações, inventários e 
partilhas podem ser realizadas na 
central de testamento.

Já os serviços de registro de 
imóveis estão disponíveis no portal 
Registradores e permitem os pedi-
dos de certidões imobiliárias, além 
de outras funcionalidades exclusi-
vas, como a visualização da matrí-
cula (registro original do imóvel). 

Para acessar os serviços dos 
Cartórios de Registro de Pessoas 
Jurídicas, o usuário deve acessar 
este site. A plataforma permite 
fazer o upload de documentos, 
realizar assinatura digital, além 
do envio, acompanhamento e pa-
gamento desse registro, de forma 
100% online.  

A ordem partiu de determinação da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ)

Cartórios reabrem em todo o Brasil 
em esquema de plantão especial

Registro

Fábio Pozzebon / Agência Brasil Os cidadãos que não estão 
em dia com o título de elei-
tor têm até 6 de maio para 
regularizar a situação. Após 
o prazo, quem estiver com 
pendências no documento 
não poderá votar nas eleições 
municipais de outubro. Além 
de fi car impedido de votar, 
o cidadão que tem o título 
cancelado fi ca impedido de 
tirar passaporte, tomar pos-
se em cargos públicos, fazer 
matrícula em universidades 
públicas. O prazo também de-
ve ser observado pelos jovens 
de 16 anos que vão votar pela 
primeira vez. Com o fi m do 
prazo, o cadastro eleitoral se-
rá fechado e nenhuma altera-
ção será permitida, somente a 
impressão da segunda via do 
título será autorizada. 

Eleitor tem 
menos de um mês 
para regularizar 
título

Prazo
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O Ministério da Educação 
(MEC) fl exibilizou as regras de 
atuação de enfermeiros, farma-
cêuticos, fi sioterapeutas e médicos 
que forem graduados de forma 
antecipada durante a pandemia 
de covid-19. Na semana passada, 
o MEC autorizou a antecipação da 
colação de grau exclusivamente pa-
ra atuação desses profi ssionais nas 
ações de combate à pandemia de 
covid-19, mas com as novas regras 
não há mais essa obrigatoriedade.

A Portaria nº 383/2020 foi pu-
blicada hoje (13) no Diário Ofi cial 
da União e revoga a Portaria nº 
374/2020, editada na semana pas-
sada. De acordo com o MEC, como 
não há mais a vinculação obrigató-
ria à pandemia, não haverá boni-

fi cação para a residência médica. 
Antes, a atuação dos profi ssionais 
também seria bonifi cada, uma úni-
ca vez, com o acréscimo de 10% na 
nota fi nal do processo de seleção 
pública para o ingresso nos progra-
mas de residência.

A medida serve para reforçar a 
quantidade de profi ssionais no país 
e tem caráter excepcional, enquan-
to durar a situação de emergência 
de saúde pública. 

De acordo com o Ministério da 
Educação, para antecipar a colação 
de grau, os alunos dos cursos de 
saúde precisam ter cumprido 75% 
da carga horária prevista para o 
período de internato médico ou es-
tágio supervisionado.

O internato médico é o período 

de dois anos de estágio curricular 
obrigatório para os estudantes de 
medicina. 

Já o estágio obrigatório super-
visionado para os cursos de enfer-
magem, farmácia e fi sioterapia 
equivalente a 20% da carga horá-
ria total do curso.

Os certifi cados de conclusão de 
curso e diplomas emitidos nessa 
antecipação terão o mesmo valor 
daqueles emitidos em rito tradicio-
nal. A portaria abrange o sistema 
federal de ensino. 

Por causa da pandemia de co-
vid-19, o governo federal estabele-
ceu normas excepcionais sobre o 
ano letivo da educação básica e do 
ensino superior, por meio da Medi-
da Provisória (MP) nº 934/2020. Para antecipar a colação, os alunos precisam ter cumprido 75% da carga horária

Aluno de curso de saúde com formatura 
antecipada não precisa atuar na covid-19
Ministério da Educação flexibilizou as regras de atuação de enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas e médicos que forem 
graduados de forma antecipada durante a pandemia de covid-19, desobrigando-os de atuar no combate ao coronavírus

Permissão

Agencja Gazeta / Lukasz Cynalews

O Rio Grande do Norte atingiu 
resultado satisfatório na primeira 
etapa da vacinação contra a in-
fl uenza, ocupando, na manhã des-
ta segunda-feira (13), o primeiro 
lugar no Nordeste e o terceiro lugar 
no Brasil, com índice de 50,12% de 
cobertura vacinal.

“É um dado bastante positi-
vo, visto que estamos bem acima 
da média nacional, que está em 
42,8%, e da média do Nordeste, 
que está em 41,3%”, explica a coor-
denadora do programa estadual de 
imunização, Katiúcia Roseli.

Ela explica que mesmo com o 
encerramento da primeira etapa, 
os idosos e profi ssionais de saúde 
podem tomar a vacina. “A vacina-
ção acontece de forma cumulati-
va, então os grupos da primeira 
etapa podem se vacinar até o fi nal 
da campanha. A organização das 
datas foi feita para evitar aglome-
rações, mas as doses continuam 
disponíveis”.

A segunda etapa da vacinação 
acontece a partir do dia 16 de abril, 
quando devem tomar a vacina os 
profi ssionais das forças de segu-
rança e salvamento, doentes crôni-
cos, caminhoneiros, motoristas de 
transporte coletivo e portuários.

A terceira fase acontecerá no 
período de 9 a 22 de maio, voltada 
para a vacinação de professores, 
crianças de seis meses a menores 
de seis anos, grávidas, mães no 

pós-parto, população indígena, 
pessoas acima de 55 anos e pessoas 
com defi ciência.

A meta é vacinar, pelo menos, 
90% de cada um desses grupos, 
até o dia 22 de maio. Este ano, no 
Estado, 1.108.180 pessoas estão 
previstas serem vacinadas. Para 
isso, o Ministério da Saúde enviará 
1.214.800 doses, que garantirão a 
vacinação de 100% do público-alvo 
para a campanha.

Como forma de garantir a va-
cinação contra a infl uenza e conter 
a pandemia da Covid-19, a Sesap 
tem orientado os municípios a 
montar estratégias para evitar 
aglomerações, como o aumento da 
quantidade de locais disponíveis à 
população, além de medidas para 
prevenção dentro das unidades.

RN alcançou 50,12% de cobertura

RN está em 1º lugar do NE na 
vacinação contra a gripe

Prevenção

Reprodução / Agência Brasil 
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Canal 1Canal 1
Globo ensina Band como se deve 

fazer televisão
Tentando buscar alternativas que possam despertar 

o interesse do seu telespectador, foi um grande acerto da 
Globo, domingo, reexibir a fi nal da Copa de 2002. A audiência 
respondeu a um produto muito bem tratado.

Pré-jogo com participação do capitão Cafu e com o técnico 
campeão, Scolari, a contextualização da campanha de cada 
equipe e a motivação que levou a Globo a mostrar um teipe. 
Trabalho bem conduzido por Cleber Machado e Casagrande.

E exibição na íntegra, com a narração original. Ao fi nal teve 
um novo debate e a participação de Fátima Bernardes, que se 
destacou na cobertura daquele Mundial.

Do outro lado, a Band reexibiu a fi nal do Paulista de 
1993 e fi cou bem longe de atender a maioria. Sem narração 
original e compacto de uma hora para um jogo que teve até 
prorrogação. Nenhuma valorização da importância da taça na 
história do Palmeiras. Nem a escalação das equipes foi dada. 
Tão meio largado, que em alguns momentos os comentaristas 
demonstravam difi culdade em reconhecer os atletas menos 
famosos, isso quando não atropelavam um ao outro. Foi 
colocado no ar e saiu sem nenhuma produção ou melhor 
tratamento.

FALTOU TUDO
Ao contrário da Globo, o 

compacto da Band entrou e 
saiu do ar do mesmo jeito. 
Nenhuma expectativa foi criada 
e produção zero.

Para completar a tragédia, 
o áudio das torcidas. Mesmo 
com mais de cem mil pessoas no 
Morumbi, parecia que o estádio 
estava vazio.

AINDA DO FUTEBOL
Tem uma proposta na mesa 

da CBF, com a aprovação da 
grande maioria dos clubes, 
que poderá tornar possível o 
início do campeonato brasileiro 
deste ano ainda durante o 
confi namento.

O Flamengo é o único que 
ainda não concordou.

MODELO VIÁVEL
A ideia é fazer a bola rolar já 

a partir de maio, mas com todos 
os jogos em São Paulo, sem 
viagens aéreas ou presença de 
público.

Entre os estádios escolhidos, 

Duas vezes - Trabalhando em 
produções da Record já há algum 
tempo, Adriana Birolli é outra 
que voltou a aparecer na Globo, 
em dose dupla, na reexibição de 
novelas.
Está em “Totalmente Demais”, 
faixa das sete, no papel de 
Lorena, uma jornalista e em “Fina 
Estampa”, como Patricia Velmont, 
uma “patricinha”.

Blad Meneghel/ Record TV

 Washington Olivetto é o 
entrevistado de Marcelo Tas, nesta 
terça, no “#Provoca” da Cultura. 
Faixa das 22h.

  O Sindicato dos Radialistas de 
São Paulo informa que não aceitou 
a proposta da Band sobre repactuar 
o PPR (Programa de Participação de 
Resultados)...

 ... Informa que a emissora 
precipitou-se em informar um 

acordo que ainda não existe.

 Letícia Tomazella, ex-“As 
Aventuras de Poliana”, e a roteirista 
Júlia Rodrigues Mota estreiam sexta-
feira o podcast “Maternizando”...

 ... É um trabalho para todas as 
plataformas digitais, que vai abordar 
a maternidade do ponto de vista de 
mães e madrastas....
 ... Júlia é neta de Nelson 
Rodrigues.

Bate-Rebate

Morumbi, Allianz Parque, Arena 
Itaquera, Vila Belmiro, Barueri, 
Brinco de Ouro e Bragança 
Paulista. Os hotéis e centros 
de treinamento também serão 
disponibilizados aos clubes.

O cantor e compositor Moraes 
Moreira foi encontrado morto na 
manhã de segunda-feira (13) em 
casa, na Gávea, no Rio de Janeiro. 
De acordo com a assessoria de im-
prensa do músico, ele teve um in-
farto agudo do miocárdio e morreu 
às 6h. Tinha 72 anos

A assessoria informou ainda 
que seguindo as recomendações de 
isolamento social para combate à 
pandemia do novo coronavírus (co-
vid-19), a família não irá divulgar 
nem a data nem a hora do velório 
para evitar aglomeração. Eles pe-
dem a quem quiser homenagear 
Moreira que siga escutando a obra 
dele. 

Em Ituaçu (BA), o irmão Edu-
ardo Moraes recebeu a notícia. 
Segundo ele, foi a governanta que 
encontrou o corpo de Moraes. “Ele 
morreu em casa, onde morava, no 
Rio de Janeiro. A governanta foi 
limpar o apartamento e encontrou 
ele morto”, disse. 

Segundo o irmão, ele estava 
“sossegado, de quarentena e preo-
cupado com a pandemia” do novo 
coronavírus (covid-19). 

Nascido em Ituaçu, Antônio 
Carlos Moraes Pires, conhecido co-
mo Moraes Moreira, é ex-integran-
te do grupo Novos Baianos, com-
posto por  Baby do Brasil, Pepeu 
Gomes, Paulinho Boca de Cantor, 
Dadi e Luiz Galvão, entre outros. 
Seguia carreira solo desde 1975. 

Foi Paulinho Boca de Cantor 
que entrou em contato com a famí-
lia de Pepeu Gomes na manhã de 
hoje. A esposa dele, Simone Sobri-
nho, foi quem atendeu o telefone. 
“Recebi essa notícia da esposa dele, 
porque ele estava passando mal. 
Eu fi quei toda trêmula”. Pepeu 
ainda dormia. 

Em um áudio, Paulinho Boca 
resumiu não apenas a dor que sen-
te pela partida de Moreira, mas a 
alegria que foi compartilhar anos a 
seu lado. 

“A gente se falava todos os dias. 
As nossas ligações, geralmente, 
ou eram para falar de trabalho ou 
eram para dar muita risada de tu-
do, risada da vida, risada da nossa 
história”, diz Paulo Roberto Figuei-
redo de Oliveira, mais conhecido 
por Paulinho Boca de Cantor. 

Em um momento em que, se-
gundo Paulinho, a humanidade 
percebe que não pode ter controle 
sobre nada, “é importante que a 
gente fale desse amor, dessa coi-
sa que começou há 50 anos atrás 
quando encontrei ele”, diz. O en-
contro resultou no grupo Novos 
Baianos. “Fomos fazendo aquela 
outra família, que não existia ain-
da, que não tinha laços sanguíne-
os, mas que tinha uma afi nidade 
tremenda. E a afi nidade veio exa-
tamente dessa alegria, dessa coisa 

que permanece até hoje”.
O músico também exaltou o 

amigo, que conseguia fazer um 
show de voz e violão como ninguém 
e que botava “todo mundo para 
dançar”. 

“Nós somos Novos Baianos, 
mas eu gostaria até de brincar e di-
zer, somos usados. Usados baianos. 
Porque a gente vive intensamente. 
O Moraes viveu intensamente: a 
música, a festa, a alegria, o carna-
val.

A morte repercutiu nas redes 
sociais, com dezenas de mensagens 
do Brasil e do exterior em homena-
gem a Moraes Moreira, de artistas, 
políticos e fãs.

Moreira ainda produzia até 
dias atrás. Em uma das últimas 
postagens que fez nas redes sociais, 
ele falava sobre o período de isola-
mento social. “Oi, pessoal, estou 
aqui na Gávea, entre minha casa 
e o escritório que fi cam próximos. 
Cumprindo minha quarentena, to-
cando e escrevendo sem parar”.

Morte do cantor e compositor gerou grande repercussão nas redes sociais

Moraes Moreira, fundador dos 
Novos Baianos, morre aos 72 anos
De acordo com a assessoria de imprensa do músico, ele teve um infarto 
agudo do miocárdio e morreu por volta das 6h, em casa, no Rio de Janeiro

Luto

 Ricardo Borges/Divulgação

Após recente polêmica envol-
vendo duas fi gurantes de Soltos 
em Floripa, reality show exibido 
pela Amazon Prime Video, o Tribu-
nal de Justiça de Santa Catarina 
(TJ-SC) determinou a suspensão 
de cenas envolvendo-as. A decisão 
liminar foi deferida pela juíza Ana 
Luisa Schmidt Ramos no último 
fi m de semana.

Segundo informações do site 
do TJ-SC, as jovens admitiram ter 

assinado contrato para atuar como 
fi gurantes, mas acabaram sendo 
gravadas em “cenas de cunho eróti-
co que, embora consentidas, extra-
polavam o direito à intimidade de 
ambas”.

A juíza concedeu tutela de 
urgência para que os responsá-
veis retirem a imagem das duas 
fi gurantes “de todos os episódios 
do programa, sob pena de multa 
diária de R$ 500, assim como sub-

traiam suas imagens do material 
de divulgação do seriado, sob pena 
de multa de igual valor”. Os proces-
sos correm em segredo de Justiça.

A Amazon Prime Vídeo ainda 
não se manifestou sobre o caso. 

O reality show Soltos em Flori-
pa, não recomendado a menores de 
18 anos, acompanha o dia a dia de 
oito participantes solteiros em uma 
rotina de festas. A estreia ocorreu 
em 20 de março de 2020.

Liminar da Justiça de SC suspende 
exibição de cenas de reality show

Soltos em Floripa
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Mais de 1,2 mil servidores da 
Receita Federal em todo o país 
participaram, entre os dias 10 e 
12 de abril, de um mutirão de re-
gularização de CPF. Foram aten-
didas mais de 90 mil solicitações 
de regularização e no início des-
ta segunda-feira (13), restavam 
pouco mais de 7 mil pedidos não 
analisados.

Somente no Rio Grande do 
Norte, mais de 72 servidores da 
Receita Federal participaram 
do mutirão de regularização de 
CPF. Juntos, eles responderam a 
mais de 12 mil mensagens envia-
das por contribuintes para uma 
caixa postal eletrônica criada 
exclusivamente para atender a 
demandas relacionadas ao CPF, 
informou a Receita Federal.

O e-mail corporativo começou 
a funcionar no dia 19 de março 
para evitar que os contribuintes 
saíssem de casa durante a pande-
mia da covid-19. 

A procura pelo serviço aumen-
tou nos últimos dias por conta do 
cadastro para o Auxílio Emergen-
cial oferecido pelo governo federal 
em decorrência da crise causada 
pela situação de emergência. Um 

dos requisitos para o recebimento 
do benefício é a regularidade ca-
dastral no CPF.Se o CPF estiver 
regular, qualquer restrição apre-
sentada pelo aplicativo Caixa - 
Auxílio Emergencial não deve es-
tar relacionada a uma pendência 
com a Receita Federal, informa o 
órgão.

Além do mutirão, a Receita 
Federal fi nalizou, no sábado, o 
processamento dos CPFs com 
pendências de natureza eleitoral 
nas bases administradas pela 
Instituição. Após a regularização 
na Receita Federal, o usuário de-
ve aguardar a atualização do CPF 
na base de dados do aplicativo da 
Caixa Econômica Federal. 

A Delegacia da Receita Fe-
deral em Natal (DRF/Natal) res-
salta que prevaleceu o espírito 
público e o compromisso que os 
servidores públicos da Receita 
Federal têm com a sociedade, 
dispondo-se voluntariamente a 
trabalhar o dia inteiro, noite e 
madrugada durante todo o feria-
do prolongado de Páscoa. No Rio 
Grande do Norte, o endereço para 
pedir a regularização é o da 4ª 
Região Fiscal (AL, PB, PE e RN) 

- atendimentorfb.04@rfb.gov.br.
Diversas mensagens de agra-

decimento e de retorno dos con-
tribuintes não param de chegar, 
sentimentos de gratidão por rece-
berem instrução de como regula-
rizar e por ter seu caso resolvido.

ORIENTAÇÕES
Para o contribuinte que ainda 

estiver com problemas relativos 
ao CPF no cadastro do Auxílio 

Emergencial, a Receita Federal 
orienta que, preliminarmente, 
o cidadão acesse novamente o 
aplicativo da Caixa, em diferen-
tes períodos do dia, buscando seu 
cadastramento, pois a habilitação 
pode não ser possível na primeira 
tentativa.

Persistindo a impossibilidade 
na habilitação por pendência no 
CPF no aplicativo da Caixa, ve-
rifi que se o seu CPF encontra-se 

na situação “Regular” por meio da 
consulta no site da Receita Fede-
ral na Internet.

Se o CPF estiver regular, 
qualquer restrição apresentada 
pelo aplicativo Caixa - Auxílio 
Emergencial não deve estar re-
lacionada a uma pendência com 
a Receita Federal. A Receita diz 
ainda que é importante que o 
cidadão verifi que, no ato do pre-
enchimento do aplicativo Caixa 
- Auxílio Emergencial, se o seu 
nome, o de sua mãe e sua data de 
nascimento coincidem com os da-
dos constantes na base da Receita 
Federal.

Caso o cidadão confi rme que 
tenha a necessidade de regulari-
zar dados do CPF, isso poderá ser 
feito gratuitamente pelo site da 
Receita Federal na Internet pelas 
seguintes opções:

- preferencialmente pelo for-
mulário eletrônico “Alteração de 
Dados Cadastrais no CPF”;

Para os casos em que não for 
possível regularizar pelo site ou  
e-mail, o serviço pode ser feito 
em uma das unidades da Receita. 
Em Natal, a sede do órgão fi ca no 
bairro da Ribeira.

Em todo o Brasil, mais de 90 mil solicitações de atualização do CPF foram feitas

Receita Federal explica como solicitar a 
regularização dos dados do CPF por e-mail
Somente no Rio Grande do Norte, um total de 72 servidores da Receita Federal participaram do mutirão de regularização 
de CPF. Já foram respondidos mais de 12 mil mensagens enviadas por contribuintes com pedidos de regularização 

Informação

Fábio Pozzebon / Agência Brasil  

O Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai) realizou 
no sábado (11) a entrega dos pri-
meiros lotes de máscaras de tecido 
e TNT. As peças foram produzidas 
nos centros de educação e tecnolo-
gia em confecções da instituição. 
Ao todo, serão confeccionadas 10 
mil peças.  A doação foi entregue 
para a Casa Espírita Bom Samari-
tano, a Fundação Eurico Bergson, 
a Associação Benefi cente das Ro-
cas, a Fraternidade Toca de Assis e 
o Centro Sócio Pastoral Nossa Se-
nhora da Conceição. Cada institui-
ção recebeu um lote com 500 peças.

O diretor regional do Senai, 
Emerson Batista, destaca o orgu-
lho, força de vontade e voluntaria-
do dos colaboradores da instituição 
envolvidos na ação. As máscaras 
começaram a ser confeccionadas 

no dia 7, após liberação e devidos 
ajustes do Ministério da Saúde. 

“A confecção de máscaras nas 
nossas unidades operacionais de 
confecções visa o fortalecimento 

das medidas de combate à pande-
mia da Covid-19. Mais uma ação 
para ajudar o Rio Grande do Nor-
te e o Brasil a vencer essa batalha 
que é de todos”, disse.

Além das peças de tecido, o 
Senai no Rio Grande do Norte 
participa de uma iniciativa para o 
desenvolvimento de máscaras de 
proteção em acrílico, do tipo ‘face 
shield‘, que serão doadas aos hos-
pitais públicos. 

Os produtos serão feitos pelos  
integrantes do Programa Solda-
do Cidadão. A iniciatativa é uma 
parceria entre fi rmada entre as 
Forças Armadas e o Senai. O gru-
po irá trabalhar com uma equipe 
de engenheiros, professores e téc-
nicos de laboratórios do Instituto 
Senai de Inovação em Energias 
Renováveis (ISI-ER) e do Centro 
de Tecnologias do Gás e Energia 
Renováveis (CTGAS). 

A máscara, feita em acrílico, 
plástico e alumínio, foi desenvolvi-
da no ISI-ER.

Senai planeja distribuir 10 mil máscaras para instituições fi lantrópicas 

Senai promove doação de máscaras para 
instituições filantrópicas de Natal 

Serviço

José Aldenir/AgoraRN

Os alertas de desmata-
mento na fl oresta Amazônica 
bateram o recorde histórico 
para o primeiro trimestre 
de 2020, se comparado ao 
mesmo período dos últimos 
quatro anos, quando começou 
a série de monitoramento do 
sistema Deter-B, do Instituto 
Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe). Nos meses de 
janeiro, fevereiro e março de 
2020 foram emitidos alertas 
para 796,08 km² da Amazô-
nia, aumento de 51,45% em 
relação ao mesmo período de 
2019, quando houve alerta 
para 525,63 km². Em 2018 
foram 685,48 km²; e em 2017 
foram 233,64 km².

Alertas de 
desmatamento 
na Amazônia 
batem recorde

Queimadas
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O presidente do Comitê Olím-
pico Internacional(COI), Thomas 
Bach, avalia que não há como es-
timar o prejuízo econômico gerado 
pela mudança de data. Para ajudar 
a pagar os custos provenientes da 
alteração, a entidade conta com um 
seguro de US$ 2 bilhões, o equiva-
lente a cerca de R$ 10 bilhões de 
reais. Mesmo assim, o montante 
não será sufi ciente para sanear as 
contas.

Questionado sobre quanto o 
custo do adiamento, o mandatário 
do COI respondeu: “Isso é impossí-
vel de se dizer por enquanto. Con-
cordamos com o primeiro-ministro 
que o Japão continuará a cobrir os 
custos que teria feito nos termos do 
contrato existente para 2020, e o 

COI continuará sendo responsável 
por sua parte nos custos. Para nós, 
o COI, já está claro que enfrentare-
mos centenas de milhões de dóla-
res em custos adicionais”, avaliou.

Bach também respondeu se 
existe a chance das Olimpíadas 
voltarem a sofrer uma nova al-
teração de calendário, tendo em 
vista a incerteza sobre o controle 
da pandemia do novo coronavírus(-
covid-19).  “Estamos sendo guiados 
por nossa força-tarefa e pela OMS. 
A OMS apoiou nossa escolha do 
verão de 2021 como a nova data e 
garantiu ao primeiro-ministro ja-
ponês sua assistência para tornar 
os Jogos um sucesso. Nossa priori-
dade número um, é claro, continua 
sendo a saúde dos atletas e de to-

dos os outros envolvidos nos Jogos, 
bem como a contenção do vírus. 
Isso continuará a orientar todas as 
nossas decisões”, garantiu. 

O alemão ainda foi questionado 
se não seria mais prudente que os 
Jogos ocorressem em 2022, já que 
teria mais tempo para o mundo se 
recuperar da pandemia.

“Tanto nossos parceiros japone-
ses quanto o primeiro-ministro dei-
xaram muito claro para mim que 
o Japão não poderia administrar 
um adiamento para além do pró-
ximo verão, o mais tardar. É um 
empreendimento gigantesco, tanto 
para o Comitê Organizador quanto 
para o país como um todo. É difícil 
para quem está de fora imagina”, 
concluiu. Presidente do Comitê Olímpico Internacional(COI), Thomas Bach

Comitê Olímpico prevê elevação de custos 
com o adiamento dos Jogos de Tóquio
Presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, concedeu uma entrevista ao jornal alemão Welt em que abordou 
os potenciais efeitos econômicos do adiamento do Jogos Olímpicos que, agora, estão previstos para ocorrer em 2021

Olimpíadas

Tomaz Silva/Agência Brasil

O francês Jean Todt, presiden-
te da Federação Internacional de 
Automobilismo (FIA), disse, nesta 
segunda-feira, em entrevista ao 
site “Auto Motor und Sport”, que 
existe a possibilidade de serem 
adotadas duas escalas de orçamen-
tos para as equipes de Fórmula 1.

Segundo o dirigente, a primeira 
teria um limite mais alto e seria 
direcionado para as escuderias 
que também sejam fornecedoras 
de motores e componentes, como 
Mercedes, Ferrari e Renault. A 
segunda, mais baixa, para os times 
que compram peças. A ideia está 
sendo discutida pelas equipes, mas 
já conta com críticas por parte da 
equipe de Maranello, que é contra 
a diminuição dos valores.

“Se for explicado como os fa-
bricantes nos disseram, seria um 
argumento a considerar. Alguns 
desenvolvem, projetam e produ-
zem um produto que outras equi-
pes compram. Pegue o motor. Isso 
é limitado a US$ 11 milhões (cerca 
de R$ 56 milhões) para clientes 
Mas custa muito mais ao fabrican-
te. Suponha que o cliente pague 
US$ 50 milhões (cerca de R$ 255 
milhões) ao fabricante pelo pacote 
inteiro. A proposta é que esses US$ 
50 milhões sejam deduzidos do or-
çamento do cliente”, afi rmou Todt.

O presidente da FIA apontou 
também para uma possível redu-
ção gradual no teto orçamentário. 

“Temos duas opções. Uma é: US$ 
130 milhões com todas as exce-
ções. O segundo é um plano passo 
a passo, com US$ 140 milhões 
no primeiro ano, depois US$ 130 
milhões e, fi nalmente, US$ 120 
milhões. Com exceções. Retirar os 
extras não é possível no momento. 
Portanto, mantemos o status quo, 
apenas com o teto inferior. Sem es-
sa crise, seriam 175 milhões. Agora 
estamos falando de um novo come-
ço pós-crise.”

Ao mesmo tempo, Todt não é a 
favor que se diminua demais o or-
çamento das equipes, o que segun-
do ele, faria com que a F-1 perdesse 
o status de principal categoria do 
automobilismo. “Só podemos obter 
um número razoável se esquecer-
mos a Fórmula 1 de hoje e come-
çarmos com uma folha de papel em 
branco”,encerrou.

Jean Todt, presidente da FIA

Equipes de F1 terão escalas  
diferentes de orçamento

Custos

Reprodução / FIA

Esse é o melhor
remédio contra o

Coronavírus.
Proteja quem

você ama.


