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Auditores do TCE iniciam 
análise de processo de 
compras de respiradores
TCE vai apurar possíveis 
irregularidades em compra pelo 
RN, via Consórcio Nordeste, de 
respiradores que não chegaram

Investigação 12

Brasil passa de 37 mil 
mortes por Covid-19
Nesta segunda, País registrou 849 
novas mortes e 19.631 novos casos 
de Covid-19. RN chegou a total de 
431 óbitos pelo coronavírus

Pandemia 04

Natal vê arrecadação cair quase 
pela metade durante a pandemia
Em abril e maio, quando começaram a valer medidas que restringiram o funcionamento do comércio e a circulação de
pessoas, Município teve uma baixa de R$ 155 milhões na arrecadação, em relação ao mesmo período do ano passado
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Brasil passa de 37 mil 
mortes por Covid-19

CPI chama Pedro 
Lopes para depor

Bairros de Natal
ficam sem água

Nesta segunda, País registrou 849 
novas mortes e 19.631 novos casos 
de Covid-19. RN chegou a total de 
431 óbitos pelo coronavírus

Controlador-geral vai explicar 
conclusões de auditoria da Control 
que apontou irregularidades em 
contrato da Arena das Dunas

Problema no serviço de distribuição 
de água afeta bairros das regiões 
Sul e Oeste da capital; expectativa é 
que serviço volte em até 48 horas

Pandemia 04 Assembleia 05 Serviço 11

Celso de Mello 
prorroga inquérito

“Quem decide é o 
médico”, diz Jaime

Mortes por SRAG 
triplicam no RN

Medida se dá no âmbito 
da apuração sobre suposta 
interferência política de Jair 
Bolsonaro na corporação

Médico Jaime Calado opinou 
sobre o uso do medicamento 
no tratamento do coronavírus e 
criticou politização sobre remédio

Estado teve nos cinco primeiros 
meses do ano mais mortes por 
síndrome respiratória aguda 
grave do que em 2019 todo

30 dias 05Cloroquina 04 Saúde 12
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Mais do que produzir in-
certezas, a pandemia do novo 
coronavírus estabeleceu como 
verdade coisas muitas vezes 
ignoradas até agora, como a 
necessidade de fusão de negó-
cios com antigos concorrentes 
e abertura de acordos operacio-
nais para ampliação de merca-
dos e diminuição de custos.

Não que essas estratégias 
sejam novidades na vida de 
grandes corporações; elas são 
novidades para milhares de 
pequenos negócios, que sempre 
encararam como rivais pessoas 
que vendiam os mesmos produ-
tos do outro lado da rua.

Com a pandemia, além de se-
rem obrigados a pensar seriamen-
te na internet, décadas depois de 
seu surgimento, esses negócios te-
rão de coexistir de maneira mais 
colaborativa, transformando seus 
segmentos em verdadeiros polos 
de produtos e serviços.

Com a crise econômica insta-
lada nas dimensões atuais seme-
lhantes às de um pós-guerra sem 
escombros, mas com mortos pro-
porcionais a confl itos armados, as 
regiões deste país de dimensões 
continentais precisarão entender 
melhor a palavra “colaboração”.

Perceber que o que falta em 
um pode ser encontrado em ou-
tro e que ambos, unindo esfor-
ços, poderão vencer os desafi os 
reservados pelo futuro, numa 
quebra total de paradigmas e 
baseada numa mudança radi-
cal de mentalidade.

Para isso, precisaremos 
pensar grande nas opções ca-
da dia mais escassas e ceder, 
defi nitivamente, aos apelos da 
modernidade, há décadas já 
instalada e em constante de-
senvolvimento, mas que teima-
mos em ignorar.

Transformar nossos espaços 
em unidades logísticas para ba-
ratear o preço de mercadorias 
na ponta; contar com o trabalho 
remoto como forma de barate-
ar os custos; decidir tudo sem 
precisar gastar tempo com reu-
niões presenciais; prospectar 
negócios e adaptar-se a mudan-
ças são apenas algumas entre 
muitas questões postas.

Mas precisou uma pande-
mia para nos alertar de todo o 
tempo perdido e que precisará 
ser recuperado num grande 
processo educativo e colabora-
tivo aplicado ao pós-pandemia.

Enquanto não se defi ne a data das próximas eleições, se-
gue a dúvida se o pleito será realizado em 2020. Afi nal, 
se o coronavírus teve força para adiar as Olimpíadas de 

Tóquio – pela primeira vez na história, embora os jogos olímpi-
cos tenham sido cancelados em três outras oportunidades – que 
dizer das eleições, que envolvem aglomeração de pessoas e alto 
risco de contaminação? 

Enquanto durar a indefi nição sobre o pleito eleitoral, polí-
ticos, governos, sociedade e população em geral seguem indife-
rentes às eleições. Não se ouve falar de pré-campanha, nem de 
campanha, de candidato ou santinho, nem de plataforma eleito-
ral ou alianças políticas. Só se fala, é verdade, e não poderia ser 
diferente, da pandemia do coronavírus. E é melhor que assim 
continue, até que o País supere esse desafi o, ou, pelo menos, que 
o número de casos diminua consideravelmente ou que venha a 
vacina, o que demanda tempo.  

Pelos últimos dados, continua crescente no Brasil o número de 
casos suspeitos e de mortes. E o que mais chama a atenção, porém, 
continua sendo a falta de sintonia entre governantes: o presidente 
da República e os governadores mais preocupados com a guerrilha 
política do que propriamente com uma junção de força, inteligência 
e boa vontade em prol da população no combate ao coronavírus.

É preciso ter fé e esperança por dias melhores.

EDITORIAL
redacao@agorarn.com.br

redacao@agorarn.com.br

COM COVID EM ALTA, NÃO 
HÁ CLIMA PARA ELEIÇÕES

FORA DA CAIXA

“

INDÍCIOS DE DESVIO
Presidente da Comissão 

de Fiscalização e Finanças da 
Assembleia, o deputado Kelps 
Lima (Solidariedade) fará 
pronunciamento virtual, hoje, na 
Casa, informando que a comissão 
requisitará informações do 
governo Fátima Bezerra sobre 
os gastos com Covid-19, numa 
ação articulada por deputados 
estaduais dos nove estados 
nordestinos que compõem o 
Consórcio Nordeste. Para Kelps, 
“existem indícios muito fortes de 
desvio de dinheiro”.

FORÇA FEDERAL.
O gabinete de Fábio Faria 

(PSD), em Brasília, é tido como o 
mais forte do Rio Grande do Norte. 
Deve ser por isso que diariamente 
transitam por lá prefeitos como 
Álvaro Dias (Natal) e Rosano 
Taveira (Parnamirim), em busca 
de recursos nos ministérios. Tendo 
como sogro ninguém menos que 
Silvio Santos, dono do SBT, Fábio 
trafega nas salas do Palácio do 
Planalto como homem forte da 
comunicação nacional governista. 
Junto com a TV Record, o SBT 
tem ajudado na comunicação do 
governo Bolsonaro.

ESCOLHA CERTA
Até opositores de Fátima 

Bezerra concordam que a 
governadora foi feliz na escolha de 
dois secretários: Aldemir Freire 
(Planejamento e Finanças) e 
Carlos Eduardo (Tributação). Um 
sabe fazer contas e empregar bem 
os recursos. O outro conseguiu 
aumentar a arrecadação do 
Estado. Antes da pandemia.

ILHA LIVRE
Fernando de Noronha 

tinha 21 casos suspeitos de 
Covid-19, mas a administração 
do arquipélago anunciou que 
zerou os casos suspeitos, com 
o resultado dos exames de 21 
moradores dando negativo.

“Não se deve
politizar o isolamento”

Túlio Lemos
Prefeito de Macau, na Costa Branca Potiguar
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COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

RÁPIDAS

>> Hoje, 9 de junho, é o Dia 
do Porteiro, Dia do Tenista, Dia 
Internacional dos Arquivos e Dia da 
Imunização. O parabéns da coluna!

>> Nessa data, em 68 – há 1.952 
anos – o imperador Nero comete 
suicídio, terminando assim a dinastia 
júlio-claudiana e iniciando a guerra 
civil conhecida como o “ano dos 
quatro imperadores”.

>> A Secretaria Estadual de 
Agricultura, Pecuária e Pesca e o 
Sebrae-RN organizam a 1ª reunião 
da Câmara Técnica Setorial da 
Cajucultura (Teccaju). O evento 
ocorre na tarde de hoje, às 15h, e 
a inscrição pode ser feita pelo site 
Sympla, de forma gratuita.

>> A Associação Nacional de 
Jornais (ANJ) e Associação Nacional 

de Editores de Revistas (Aner) 
elaboram palestra com a temática 
“Relacionamento com o público em 
veículos brasileiros”. Será nesta 
terça, das 15h às 16h. A inscrição 
é gratuita e pode ser feita pela 
plataforma Webinar

>> O sistema Faern/Senar 
organiza live sobre a comercialização 
online como alternativa durante a 

pandemia, o evento será às 18h 
desta terça e será transmitido pelo 
Youtube da Rede CNA Jovem.

>> O Elo Jornal, veículo criado 
por alunos da UFRN, entrevista 
Nélio Junior, jornalista, empresário 
e criador da plataforma digital Na 
Paulista. A live será no Instagram 
do Elo, nesta terça-feira (9), a partir 
das 19h.

Notas&Informes
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CONTRAINFORMAÇÃO
O Ministério da Saúde 

anunciou que vai lançar uma 
plataforma interativa sobre a 
Covid-19 no País. O objetivo é 
proporcionar as informações 
de forma “mais simples e de 
fácil entendimento e acesso à 
população em geral”. O novo 
modelo de divulgação vai 
atualizar os dados de óbitos 
com base na data da morte e 
não mais na data em que se 
confi rmou que a pessoa morreu.

POUCO ISOLAMENTO
No primeiro fi m de semana 

do novo decreto de isolamento 
social, com regras mais rígidas, 
os potiguares deram de ombro 
aos riscos de contaminação 
pelo novo coronavírus. O índice 
de isolamento no RN caiu de 
40% para 34,7%, segundo 
número do InLoco, monitorados 
pelo Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde (Lais).

PROMESSA DE VACINA
A vacina contra a Covid-19 

desenvolvida por pesquisadores 
da Universidade Oxford, 
na Inglaterra, está sendo 
produzida em massa em 
fábricas da Índia, na Suíça, 
na Noruega e também no 
Reino Unido. Segundo o Daily 
Mail, a empresa farmacêutica 
AstraZeneca estima distribuir 
milhões de doses de imunização 
contra o novo coronavírus a 
partir de setembro deste ano, 
quando devem ser divulgados 
os testes com voluntários.

NATAL CONTRA AS FAKES
A Comissão de Justiça da 

Câmara de Natal aprovou nesta 
segunda-feira (8) um projeto 
da vereadora Júlia Arruda 
(PCdoB) que combate as fake 
news. A proposta dedica a 
última semana do mês de abril 
ao combate à disseminação de 
informações falsas.

 PERDA MACAIBENSE I
Registrar a morte do presidente da Câmara Municipal de Macaíba, 

Gelson Lima, de infarto fulminante, no último fi m de semana. Amante 
da política, Gelson era cotado para ser candidato a prefeito de Macaíba 
nas próximas eleições. Foram seis mandatos como vereador, cinco 
deles como presidente do Legislativo Municipal. “Macaíba perde 
um dos homens mais emblemáticos, um político atuante e em plena 
maturidade”, diz o ex-secretário do Gabinete Civil de Macaíba Edilson 
Cunha.

PERDA MACAIBENSE II
Com perfi l municipalista, Gelson Lima pautou sua trajetória por 

uma visão generosa de trabalho e amor à terra de Augusto Severo e 
Auta de Souza. “Tinha na essência de seu mandato bater na porta dos 
Gabinetes das autoridades em busca de soluções para os problemas da 
cidade”, complementa Edilson, à coluna.
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Tiago Rebolo
Editor geral

A redução da atividade econô-
mica provocada pela pandemia do 
novo coronavírus derrubou a ar-
recadação da maior cidade do Rio 
Grande do Norte. Dados do Portal 
da Transparência apontam que 
as receitas da Prefeitura do Natal 
caíram 46,7% em abril e maio de 
2020, em relação ao mesmo período 
do ano passado.

Somando os dois últimos me-
ses, já considerando as deduções, 
o Município teve uma receita de 
R$ 177,7 milhões. Para se ter uma 
ideia do baque, em abril e maio 
de 2019, a arrecadação tinha sido 
de R$ 333,5 milhões. Em um ano, 
portanto, a queda foi de mais de 
R$ 155 milhões para os dois meses. 
No montante arrecadatório, estão 
incluídos impostos e transferências 
feitas pelos governos estadual e 
federal. As contribuições previden-
ciárias são contabilizadas à parte.

O período (abril e maio) repre-
senta o momento em que começa-
ram a valer em Natal medidas que 
restringiram o funcionamento do 
comércio e a circulação de pessoas. 
As ações, de acordo com os espe-
cialistas, são as mais eficazes para 
conter o avanço da pandemia de 
Covid-19. Até o fechamento desta 
edição, Natal tinha mais de 4,6 mil 
casos confirmados da doença, com 
147 mortes.

O secretário municipal de 
Tributação, Ludenílson Lopes, ob-
serva que, antes da pandemia, a 
arrecadação da Prefeitura do Na-
tal estava em alta. Entre janeiro e 
março deste ano, a cidade arreca-
dou R$ 592,8 milhões, contra R$ 
530,8 milhões do mesmo período 
do ano passado: um aumento de 
11,6%. Agora, considerando todo o 
ano (de janeiro a maio) e os refle-
xos do isolamento social, o sinal foi 
invertido e Natal passou a ter uma 
queda de 10% no período.

“No início do ano, tivemos um 
aumento que amorteceu essa que-
da violenta que tivemos em abril e 

maio. As receitas próprias vinham 
em ascensão. Entre janeiro e mar-
ço, estávamos com um bom desem-
penho. Vínhamos equilibrando as 
receitas. Em abril, já começamos 
a sentir a queda”, resume Ludeníl-
son, que complementa: “A sorte é 
que vínhamos em recuperação”.

O cenário previsto para junho 
também é adverso. Na avaliação do 
secretário de Tributação, o mês de-
ve ter nova baixa na arrecadação, 
principalmente no que diz respeito 
ao Imposto sobre Serviços (ISS). 
Ludenílson Lopes registra que o 
segmento de hotéis, que dá uma re-
levante contribuição nesse tributo, 
está praticamente parado.

Para atenuar as perdas de ar-
recadação, a Prefeitura do Natal 
espera receber ajuda federal. No 
fim do mês passado, o presidente 
Jair Bolsonaro sancionou uma lei 
complementar que prevê o repas-
se de R$ 60 bilhões para estados e 
municípios.

Segundo as regras de partilha 
aprovadas pelos deputados e sena-

dores, Natal vai receber aproxima-
damente R$ 88,1 milhões, dividido 
em quatro parcelas. A primeira é 
aguardada ainda para esta sema-
na. Contudo, nem todo o dinheiro 
poderá ser aportado no caixa geral 
da Prefeitura. Uma parte terá de 
ser destinada exclusivamente para 
ações de enfrentamento da pande-
mia.

A lei sancionada por Bolsonaro 
autoriza, ainda, que o Município 
interrompa os repasses patronais 
mensais que são feitos para o seu 
regime próprio de Previdência. E 
também libera a Prefeitura de pa-
gar parcelas de financiamentos de 
dívidas com o sistema previdenciá-
rio. Essas duas medidas valem até 
o fim deste ano.

Na semana passada, ampara-
do pela lei federal, o prefeito Álva-
ro Dias enviou um projeto para a 
Câmara Municipal pedindo auto-
rização para suspender os repas-
ses à Previdência. Os vereadores 
aprovaram o texto, mas incluíram 
uma emenda que obriga a restitui-

ção dos valores em no máximo 10 
parcelas, e com correção. O texto 
ainda não foi sancionado pelo Exe-
cutivo.

“O objetivo é aumentar o fluxo 
de caixa das gestões. Isso porque o 
auxílio financeiro enviado pelo Go-
verno Federal só terá duração de 
quatro meses”, destaca o procura-
dor-geral do Município, Fernando 
Benevides.

O secretário de Tributação diz 
que, para se adequar à nova rea-
lidade orçamentária, o Município 
tem cortado despesas onde pode. 
Ele enaltece a criação, na atual 
gestão, de um comitê gestor que 
deve ser consultado sempre que 
a prefeitura necessite fazer uma 
compra com valor superior a R$ 30 
mil.

Além disso, Ludenílson Lopes 
diz também que foram reduzidos 
gastos com locação de veículos e, 
consequentemente, com combustí-
veis. “E temos avançado bastante 
na área da tecnologia da informa-
ção”, complementa.

Município aguarda socorro federal de R$ 88,1 milhões; no detalhe, o secretário municipal de Tributação, Ludenílson Lopes

Com pandemia, Prefeitura do Natal
vê arrecadação cair quase pela metade

R$ 177,7 milhões R$ 333,5 milhões - 46,7%R$ 88,1 milhões - 10%

Em abril e maio, que foi o momento em que começaram a valer medidas que restringiram o funcionamento do comércio e
a circulação de pessoas, Município teve uma baixa de R$ 155 milhões na arrecadação, em relação a período do ano passado
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Fotos:  José Aldenir / Agora RN

>> SITUAÇÃO 
       DO ESTADO

A arrecadação do 
Governo do Estado 
também tem sido 
impactada pela pandemia 
de Covid-19. Contudo, a 
redução foi menos drástica: 
de 15,2%, sem considerar as 
deduções. De acordo com 
o Portal da Transparência, 
em abril e maio deste ano, 
o Estado arrecadou R$ 1,9 
bilhão. No mesmo período 
do ano passado, a receita 
tinha sido de R$ 2,2 bilhões.

Nesse cálculo, estão 
incluídos impostos 
e transferências do 
governo federal. Contudo, 
diferentemente do número 
da Prefeitura, o valor do 
Estado inclui as receitas 
previdenciárias. E, como 
o Agora RN mostrou na 
semana passada, o rombo 
nas finanças da Previdência 
Estadual em 2020 tem sido 
de R$ 177,6 milhões por 
mês, em média.

Com a diminuição da 
arrecadação estadual, os 
municípios também são 
afetados porque têm direito 
a 25% da receita de ICMS.

Assim como o 
Município, o governo 
Fátima Bezerra também 
espera socorro federal. 
Neste caso, o montante 
aguardado é de R$ 597 
milhões. Desse total, R$ 
442 milhões serão enviados 
para uso livre e o restante 
deverá ser aplicado em 
ações de combate ao 
coronavírus.

Arrecadação da 
Prefeitura do Natal entre 
abril e maio de 2020

Arrecadação da 
Prefeitura do Natal entre 
abril e maio de 2019

Percentual de redução na 
receita corrente do município 
de 2019 para 2020

É o que Natal deve 
receber do socorro 
financeiro federal

Percentual de redução 
na receita corrente de 
janeiro a maio
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O médico sanitarista Jaime Ca-
lado defendeu nesta segunda-feira 
(8) que a decisão sobre usar ou não 
a hidroxicloroquina no tratamento 
de pacientes com a Covid-19 seja 
dos médicos, e não de políticos.

O medicamento, uma variação 
do composto cloroquina, é usado 
há décadas no combate à malária. 
Aqui no Brasil, o presidente Jair 
Bolsonaro é o principal defensor 
de que a utilização seja amplia-
da para combater o coronavírus, 
embora não haja estudos que 
comprovem a eficácia. Médicos 
afirmam que o medicamento traz 
efeitos indesejados especialmente 
para cardiopatas.

“Cada paciente é único. Só 
quem pode decidir sobre a me-
dicação é o médico. Eu vejo uma 
celeuma muito grande. O médico 
é quem decide. Imagine que o pa-
ciente quer tomar e o médico põe o 
estetoscópio e vê que ele tem arrit-
mia cardíaca ou alguma alteração. 
Claro que o médico não passa para 
ele”, contou ele, em entrevista à 
Rádio Agora FM (97,9).

O médico afirmou que não con-

dena quem utiliza o medicamento.
“Não chamaram quem vai chu-

tar a bola, que é o médico. Nem o 
presidente nem o Supremo Tribu-
nal Federal podem determinar. 
Só quem pode passar aqueles me-
dicamentos prescritos é o médico. 
Não censuro o médico que passa 
cloroquina nem o que não passa. É 
como diz a lei. Está um desespero 

mundial. Não censuro uma pessoa 
leiga que quer se salvar e salvar 
um parente. (Quem precisa) Procu-
ra até um curandeiro. Até passar 
esse pico, temos que manter o iso-
lamento social”, recomendou.

Na última sexta-feira (5), Jai-
me Calado oficializou sua saída 
do cargo de secretário estadual de 
Desenvolvimento Econômico.

O Brasil registrou 849 novas 
mortes e 19.631 novos casos de 
Covid-19 nesta segunda-feira (8). 
Ao todo agora, 37.312 brasileiros 
perderam a vida para a doença e 
710.887 foram infectados.

Os dados são fruto de uma cola-
boração inédita entre os jornais O 
Estado de S. Paulo, O Globo, Extra 
e Folha de São Paulo e os portais 
G1 e UOL, para reunir e informar 
números sobre o novo coronavírus. 
As informações são coletadas com 
as secretarias estaduais de saúde.

A iniciativa é uma resposta a 
atitudes recentes do governo Jair 
Bolsonaro, que ameaçou sonegar 
dados, atrasou boletins, retirou in-
formações do ar, deixou de divulgar 
totais de casos e mortes e divulgou 
dados conflitantes. Por isso, o Ago-
ra RN segue o balanço dos jornais.

Os números contabilizados pelo 
consórcio de veículos de imprensa 
diferem do que foi divulgado pelo 
Ministério da Saúde, que registrou 
679 novas mortes e 15.654 casos con-
firmados de domingo para segunda.

O Brasil é o terceiro país com 
mais mortes pela doença e tem re-
gistrado, na última semana, recor-
des diários de óbitos. A Covid-19 
mata mais de um brasileiro por 
minuto e faz mais vítimas que do-
enças cardíacas, câncer, acidentes 
de trânsito e homicídios.

DADOS LOCAIS
No Rio Grande do Norte, segundo 

a Secretaria Estadual de Saúde Pú-
blica (Sesap), o número de casos con-
firmados da doença chegou a 10.888 
nesta segunda, com 431 óbitos.

Ainda de acordo com a Sesap, 
104 mortes estão em investigação. 
Há 664 pessoas internadas com 
confirmação ou suspeita de corona-
vírus. Na Grande Natal, 100% dos 
leitos de UTI dedicados a pacientes 
com Covid-19 estão ocupados.

Médico Jaime Calado critica “politização” em torno do uso da cloroquina contra Covid-19

Brasil tem 710 mil registros de contaminação pelo novo coronavírus, aponta boletim

“Quem decide é o médico”, diz 
Jaime Calado sobre usar cloroquina

Brasil passa de 37 mil mortes por 
coronavírus; RN atinge total de 431

Médico sanitarista opinou sobre o uso da hidroxicloroquina, variação
da cloroquina, no tratamento do novo coronavírus e criticou politização

Entrevista

Pandemia

Diante da queda brutal de arrecadação provocada pela pandemia, 
os prefeitos e a governadora Fátima Bezerra precisarão refazer os 
planos que tinham para este ano. Depois da Covid-19, não have-

rá dinheiro para metade dos projetos, principalmente se considerarmos 
que, na saúde, a despesa só aumentou. Quando a crise sanitária aliviar, 
teremos um “novo normal” nas finanças públicas, o que vai exigir jogo 
de cintura de quem está com a caneta na mão. Têm sido tímidas até 
agora as iniciativas adotadas para enxugar a máquina pública. Gestores 
públicos municipais e estaduais precisam demonstrar para a sociedade 
que vão se adaptar ao novo momento sem ampliar drasticamente o 
endividamento do Estado e das prefeituras. Atitudes para cortar gastos 
– onde for possível, claro – são bem-vindas neste momento.

Novo normal – nas finanças
redacao@agorarn.com.br

Política Potiguar
Bastidores da

PESOU NO BOLSO
Uma análise das 

situações financeiras do 
Estado e da Prefeitura 
do Natal explica por que 
o prefeito Álvaro Dias 
decidiu subir o tom contra a 
governadora Fátima Bezerra 
e, nos bastidores, trabalhar 
por uma possível retomada 
da economia. Os dois 
sentiram no bolso o impacto 
da pandemia, mas Álvaro 
sentiu mais. Enquanto o 
Estado acumula perdas da 
ordem de 15%, entre abril e 
maio, a Prefeitura do Natal 
viu sua receita ser corroída 
em quase 50%.

AGORA?
Depois de fazer 

transmissões pela internet 
recomendando aos seus 
seguidores-pacientes que 
tomem o antiparasitário 
ivermectina como prevenção 
ao coronavírus, dando dicas 
até de onde encontrar o 
remédio e informando as 
doses, o deputado-médico 
Albert Dickson foi às redes 
sociais para ressaltar que é 
contra a “automedicação”. 
Em post no Instagram, ele 
sugeriu aos que o seguem 
que procurem um médico 
antes de comprar qualquer 
medicamento.

EXPECTATIVA  
Os prefeitos e a governadora Fátima Bezerra estão 

ansiosos pelo recebimento da primeira parcela do socorro 
financeiro federal. Uma parcela do dinheiro deve entrar ainda 
esta semana. São R$ 946 milhões para o Rio Grande do Norte, 
sem os quais municípios e Estado terão extrema dificuldade 
para pagar os salários dos servidores daqui para frente.

MILITÂNCIA DECIDIDA
Uma fonte da coluna 

que acompanha os debates 
internos do PT sobre a sucessão 
municipal em Natal diz que é 
uma falácia a afirmação de que 
a militância do partido está 
dividida entre o infectologista 
Alexandre Motta e o senador 
Jean Paul Prates. “98% 
querem apenas um dos dois 
como candidato. Quase não há 
divisão”, diz a fonte, fazendo 
mistério.

PARNAMIRIM I
Cresce a pré-candidatura 

da atual vice-prefeita, Elienai 
Cartaxo, à Prefeitura de 
Parnamirim. Rompida com o 
prefeito Rosano Taveira, Elienai 
tem cooptado aliados para o 
seu projeto, atraindo inclusive 
aqueles que desembarcaram 
da atual gestão. Na semana 
passada, dois vereadores 
deixaram Taveira para apoiar a 
vice: Pastor Alex (Solidariedade) 
e Rogério Santiago (PL). Antes 
deles, já tinham declarado apoio 

os vereadores Paulão Júnior 
(PL) e Thiago Cartaxo (PL).

 
PARNAMIRIM II

Aliado do prefeito, o 
presidente da Câmara 
Municipal, vereador Irani 
Guedes (Republicanos), tenta 
frear o processo de corrosão na 
base. Aos colegas parlamentares 
que ainda continuam no projeto, 
tem dito que o vice de Taveira 
sairá da Casa Legislativa. A 
favorita, no momento, é Kátia 
Pires (DEM).

PARNAMIRIM III
Assim como em 2016, 

quando três dos quatro 
candidatos a prefeito eram 
vereadores ou ex-vereadores, 
em 2020 a Câmara deverá 
ter protagonismo nas eleições 
majoritárias de Parnamirim. 
Além do suposto acordo para 
o vice de Taveira sair da 
Casa, uma vereadora deve ser 
candidata a prefeita: Professora 
Nilda (PSL) – que tem 
aparecido bem nas pesquisas.

*Com informações da Redação do Agora RN

TERÇA-FEIRA, 09.06.2020Política4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 – PREGÃO PRESENCIAL:

A Pregoeira de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07,  irá realizar licitação dia 22/06/2020 
às 08h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE (CESTAS) KIT 
DE ALIMENTAÇÃO E HIGIENE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DO MUNICIPIO DE 
ALTO DO RODRIGUES/RN, EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA DIANTE DA PANDEMIA DO 
COVID/19. Encontra-se no site, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na integra.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020

O MUNICIPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26, através do FUNDO DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ nº 10.267.386/0001-56, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para conhecimento dos interessados, que, no próximo dia 23 de junho de 
2020, às 08h00min (horário local), fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando a 
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para atender as necessidades da 
Unidade Básica de Saúde Mariano Coelho neste município de Cerro Corá/RN, de acordo com 
o Termo de Referência previsto, que fica como parte integrante do processo administrativo. O 
Edital encontra-se a disposição dos interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Informações e esclarecimentos: (84) 3488-2478 ou pelo E-mail: cpl.pmcerrocora@gmail.com.

Cerro Corá/RN, 08 de junho de 2020
RAIMUNDO OZAIR TENAN

Pregoeiro

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020

O MUNICIPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26, através do FUNDO DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ nº 10.267.386/0001-56, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para conhecimento dos interessados, que, no próximo dia 25 de junho de 2020, 
às 08h00min (horário local), fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando a 
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para atender as necessidades das 
Unidades Básicas de Saúde Dr. Mariano Coelho, Ezequiel Pinheiro da Silva, José Albino de 
Assis, Luiz Magalhães de Brito Junior, Martins Soares do Nascimento e Sebastiana Leôncio 
neste município de Cerro Corá/RN, de acordo com o Termo de Referência previsto, que fica como 
parte integrante do processo administrativo. O Edital encontra-se a disposição dos interessados no 
site: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e esclarecimentos: (84) 3488-2478 ou pelo 
E-mail: cpl.pmcerrocora@gmail.com.

Cerro Corá/RN, 08 de junho de 2020
RAIMUNDO OZAIR TENAN - Pregoeiro

 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 12ª Vara Cível da Comarca de Natal - Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 

 
EDITAL DE CITAÇÃO (ORDINÁRIA) ( Prazo: 20 dias ) 

 FAÇO SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, no prazo de 20 (vinte) dias, que 
pelo presente ficam CITADAS as pessoas de THIAGO PEREIRA PINTO, CPF 704.247.484-87; IARA MARIA PEREIRA 
PINTO, CPF 751.156.624-34 E RWN PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA EPP (MANGUE FILMES), CNPJ 18.152.343/0001-
37, na pessoa do seu representante legal RICARDO PACHECO FERREIRA DE MELO, CPF 664.311.664-34, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da Ação 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) (processo 0839314-56.2019.8.20.5001), proposta por ELVIRA CELIA GARDENAL 
DE ARAUJO, contra, THIAGO PEREIRA PINTO e outros (2), em tramitação por este Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca 
de Natal, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a defesa que tiver. . Fica advertido que em caso de revelia será 
nomeado um curador especial. Tudo de conformidade com a petição inicial, cuja cópia se encontra nesta Secretaria, à 
disposição dos interessados. Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 13 de abril de 2020. Eu, NELSON HENRIQUE 
GALVAO FREIRE, Auxiliar Técnico , o fiz digitar e subscrevi. 
  

FABIO ANTONIO CORREIA FILGUEIRA 
                        Juiz(a) de Direito 

 
 

 

 

 

 

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Thor Granitos e Mármores LTDA, 31.023.302/0001-09, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação de Licença de 
Operação com prazo de validade até 10/06/2024, em favor do empreendimento Extração de Granito Ornamental, 
localizada em Sítios Jacu e Serra Redonda, Zona Rural, Mun. de Equador-RN.

Ernani Scheuer
Procurador

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

Thor Nordeste Granitos LTDA, 06.635.285/0001-13, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação de Licença de Operação com prazo de 
validade até 29/12/2025, em favor do empreendimento Benefi ciamento de Granito, Mármore e Gabro Ornamental, 
localizada em Sítio Maracujá, nº 100, Zona Rural, Mun. de Parelhas-RN. 

Ernani Scheuer 
Procurador

A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) que foi instalada 
na Assembleia Legislativa para 
investigar o contrato do Governo 
do Estado com a gestão da Arena 
das Dunas convocou nesta segun-
da-feira (8) o controlador-geral do 
Estado, Pedro Lopes Neto, para 
prestar depoimento.

Os deputados querem esclare-
cimentos sobre a auditoria da Con-
troladoria-Geral do Estado que 
apontou irregularidades no con-
trato. O relatório do órgão motivou 
a abertura da CPI na Assembleia.

Durante a sessão, os deputados 
divergiram quanto à forma do de-
poimento, se seria presencial ou por 
videoconferência. Ficou acordado, 
por maioria, que a oitiva será reali-
zada com a presença do relator, de-
putado Sandro Pimentel (PSOL), e 
a participação dos demais membros 
por meio de videoconferência.

Presidente da CPI, o deputa-
do estadual Coronel Azevedo in-
formou que, além da convocação 
do controlador, a comissão vai 
encaminhar ofício à governadora 
Fátima Bezerra requerendo infor-
mações dos pagamentos feitos pelo 
governo à Arena das Dunas.

Ele destacou a responsabilida-
de e legitimidade da missão que 
os membros da comissão estão 
cumprindo. “A CPI vai investigar 
um fato grave, sem, no entanto, 
anunciar previamente juízo de va-
lor. Jamais acusar ou defender an-
tecipadamente. Estamos em busca 
da verdade”, declarou.

Ainda dentro da pauta, outros 
dois temas foram deliberados: a 
mudança de horário das reuniões, 
que saiu das 16h para as 10h das 
segundas-feiras, e a inclusão de 
mais dois técnicos na equipe de 
assessores da CPI.

Além do presidente e do rela-
tor, participaram da reunião os 
deputados Tomba Farias (PSDB), 
Isolda Dantas (PT) e Allyson Be-
zerra (Solidariedade), além do pro-
curador da Assembleia Washing-
ton Fontes.

De acordo com o relatório da 
Control, desde a concessão do está-
dio, o governo tem repassado para 
a Arena das Dunas valores supe-
riores que o devido. A administra-
ção do estádio contesta.

CPI convoca 
controlador 
para prestar 
depoimento

Arena das Dunas

Controlador-geral, Pedro Lopes Neto

José Aldenir / Agora RN

Celso prorroga inquérito da PF
Interferência política

O ministro Celso de Mello, 
do Supremo Tribunal Federal, 
autorizou a prorrogação do 
inquérito sobre suposta ten-
tativa de interferência política 

do presidente Jair Bolsonaro 
na Polícia Federal por mais 30 
dias. A medida se dá a pedido 
da delegada Christiane Cor-
rea Machado.

A liminar do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Fede-
ral, a pedido do PSB, proibindo operações policiais em favelas 
do Rio de Janeiro durante a pandemia, provocou indignação 

entre policiais que arriscam a vida enfrentando o crime organiza-
do. A impressão é que foi criado uma espécie de “protetorado do 
tráfi co”, onde o poder público está impedido de fazer operações 
policiais contra bandidos por longo período. 

A pandemia pode durar meses no Brasil, talvez até 2022. A deci-
são de Fachin veda operações policiais nas favelas enquanto houver 
covid-19. A doença impede a polícia de fazer seu trabalho, mas não 
os bandidos, que estão livres para atuar. Não há precedentes na 
História. Questionados, o PSB não contou a serviço de que ou de 
quem está sua inciativa. Fachin também não explicou o prazo vago 
da sua liminar. Esse “salvo-conduto” sem prazo para acabar, que 
proíbe a polícia de agir no morro, foi celebrada em bailes funk com 
vivas às gangues do tráfi co.

PSB pede e STF cria no Rio 
“protetorado” do tráfi co

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto
Cláudio
Humberto

ATÉ TU, PAPA?
Até o Papa Francisco 

reproduziu a fake news de 
que morre uma pessoa a cada 
minuto no Brasil por Covid-19. 
Os números reais de óbitos em 
24 horas correspondem a menos 
da metade da fantasia que ele 
difundiu.

PROTEÇÃO DE DADOS PRIMEIRO
O líder do governo no Senado, 

Eduardo Gomes (MDB-TO), disse 
ontem que o projeto contra fake 
news não pode ser votado antes 
de entrar em vigor da Lei Geral 
de Proteção de Dados.

INSEGURANÇA JURÍDICA
Apesar do Supremo Tribunal 

Federal haver confi rmado 
a competência de prefeitos 
e governadores para defi nir 
critérios de isolamento, a 7ª Vara 
de Fazenda do Rio de Janeiro 
meteu a colher e alterou a 

fl exibilização.

SEM HOLOFOTES, NÃO DÁ
Defensores públicos querem 

impedir a implantação das 
audiências de custódia virtuais, 
em análise no CNJ. Ignoram 
a pandemia e a evolução 
tecnológica para alegar que é 
“grave retrocesso nos direitos 
humanos”.

PRÉ-ADIADA
O presidente do TSE, Luís 

Roberto Barroso, disse que há 
consenso de que em “agosto, 
setembro, a curva [da pandemia] 
pode ser descendente”. Ele 
endossaria o adiamento por 
algumas semanas.

PENSANDO BEM...
...a mesma imprensa que 

fez piadas sobre “ressurreições” 
é a que cobra solidariedade dos 
governantes para com as famílias.

Levantamento nacional do instituto Orbis para o site Diário do 
Poder e esta coluna revela que a avaliação do governo Jair Bolsonaro 
melhorou apenas 1,3%, subindo para 31,1%, após a divulgação, pelo 
Supremo Tribunal Federal, do vídeo da reunião ministerial em que 
o presidente aparece falando palavrões. A pesquisa, entre 3 e 5 de 
junho, mostra por outro lado que avaliação negativa (ruim e péssimo) 
do governo se encontra em 52,5%. Na pesquisa anterior, de 22 de 
maio, era de 52,6%.

MENOS REGULAR, MAIS 
POSITIVO

Na pesquisa Orbis de 
maio, a avaliação regular do 
governo era de 15%. Quase 
duas semanas depois caiu 
para 13,7%.

DECISÃO
Em relação à apreensão 

do celular do presidente, 

analisada e rejeitada pelo 
STF, 45,6% dos entrevistados 
dizem que o Judiciário tem 
razão.

DADOS DA PESQUISA
O Orbis entrevistou 4.032 

brasileiros entre 3 e 5 de 
junho. A margem de erro da 
pesquisa é  de 1,54%, com 
95% de confi anç a.

Avaliação do governo 
subiu só 1,3% após o vídeo
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A prefeitura de Caraúbas vai 
iniciar o lockdown, medida mais 
rígida para conter a disseminação 
do novo coronavírus, a partir desta 
quarta-feira (10).

Segundo o prefeito Juninho Al-

ves (PSD), o município, que tem 65 
casos confi rmados da Covid-19, vai 
controlar a circulação de pessoas e 
de veículos e fechar o comércio não 
essencial. O bloqueio total segue até 
dia 16. Nesta data, a prefeitura vai 

analisar se prorroga o isolamento.
Além de Caraúbas, o Rio Gran-

de do Norte já registra decretos de 
lockdown nas cidades de Itaú, São 
Paulo do Potengi, Macau, Guama-
ré e Pendências Cidade fi cará sob regime de bloqueio total pelo menos até o dia 16 de junho

Caraúbas é a 6ª cidade a decretar 
lockdown contra a Covid-19 no RN
Rio Grande do Norte também registra decretos municipais de lockdown 
nas cidades de Itaú, São Paulo do Potengi, Macau, Guamaré e Pendências

Isolamento

Reprodução
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O Sistema Fecomércio RN, por 
meio do Senac, abriu nesta segun-
da-feira (8) as matrículas para pro-
fi ssionais do segmento de turismo 
que desejarem participar de cursos 
gratuitos focados no plano de reto-
mada da atividade turística após 
diminuir o índice de contágio pelo 
novo coronavírus. As inscrições 
serão realizadas por meio do site 
rn.senac.br.

As capacitações têm 20 horas 

aulas cada e pretendem habilitar 
os envolvidos na cadeia produtiva 
do turismo para implementação 
das normas de biossegurança exi-
gidas no documento, para o pleno 
funcionamento das atividades no 
contexto pós-Covid 19. Inicialmen-
te, estão sendo disponibilizadas 
500 vagas. A seleção dos alunos 
ocorrerá de acordo com a ordem de 
inscrição no site.

Podem participar profi ssionais 

que atuam nos segmentos relacio-
nados à atividade turística, nota-
damente Meios de Hospedagem; 
Alimentos e Bebidas; Serviços Re-
ceptivos, Espaços e Equipamentos 
de Lazer e Visitação.

Para se inscrever, é preciso 
possuir renda familiar mensal per 
capita de até dois salários mínimos 
federais, comprovados por meio de 
auto declaração, e apresentação de 
documentos pessoais, como RG, 

CPF, comprovante de residência e 
escolaridade. O candidato também 
deve dispor de computador com 
acesso à internet, visto que as au-
las ocorrerão a distância.

O presidente do Sistema Feco-
mércio RN, Marcelo Queiroz, des-
tacou que os cursos serão ofertados 
sem custos aos alunos, por meio do 
Programa Senac de Gratuidade 
(PSG), que é mantido por recursos 
da contribuição compulsória das 

empresas de médio e grande portes 
para o Senac. 

“O Senac RN é pioneiro no 
Nordeste na construção de um pro-
grama de treinamento totalmente 
focado nas demandas dos proto-
colos sanitários de retomada da 
economia. Este é um grande dife-
rencial para os empresários e pro-
fi ssionais, que poderão se preparar 
para implementação das normas", 
ressaltou Queiroz.

Senac abre matrículas para cursos gratuitos
Capacitação será focada no plano de retomada da atividade turística após diminuir o índice de contágio pelo novo coronavírus

Oportunidade
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O rompimento de uma tubula-
ção de água deixou oito bairros de 
Natal sem abastecimento de água 
nesta segunda-feira (8). A Com-
panhia de Águas e Esgotos do Rio 
Grande do Norte (Caern) informou 
que o problema aconteceu na Ave-
nida Interventor Mário Câmara, 
onde é feita a obra de drenagem da 
Prefeitura de Natal.

Com o rompimento, tiveram 

o fornecimento de água interrom-
pido os bairros Nova Descoberta, 
Morro Branco, Lagoa Nova, Dix 
Sept Rosado, Quintas e Bairro 
Nordeste, além de partes do Ale-
crim de Lagoa Seca.

Segundo a Caern, uma equipe 
técnica trabalha para recuperar a 
tubulação. A expectativa é de que 
o serviço seja normalizado em até 
48 horas. Serviço foi interrompido nesta segunda

Rompimento em tubulação deixa
oito bairros de Natal sem água
Problema no serviço de distribuição de água afeta bairros das regiões Sul e 
Oeste da capital; expectativa é que serviço seja normalizado em 48 horas

Abastecimento

José Aldenir/AgoraRN

Polo de Guamaré tem surto 
de infecção pela Covid-19

Petróleo

O Rio Grande do Norte 
tem 19 trabalhadores do setor 
de produção de petróleo infec-
tados pela Covid-19, segundo 
o Sindicato dos Petroleiros do 
Estado (Sindipetro). A entida-
de medidas urgentes de pro-
teção para trabalhadores do 
Polo Industrial de Guamaré.

De acordo com o sindicato, 
os funcionários estão expostos 
a “um surto grave de Covid-
-19”Do total de casos no Esta-
do, seis trabalhadores atuam 
nas atividades de manutenção 

e 13 casos na operação.
Em nota, a Petrobras afi r-

mou que testa todos os fun-
cionários próprios e das em-
presas contratadas. Em todo 
o país, a companhia tem 217 
empregados próprios com con-
fi rmação para Covid-19. “To-
dos são monitorados por equi-
pes de saúde da Petrobras e a 
companhia atua junto às em-
presas prestadoras de serviços 
para que também monitorem 
seus colaboradores”, detalhou 
a empresa.



TERÇA-FEIRA, 09.06.2020Geral12

O Rio Grande do Norte re-
gistrou 353 mortes por síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG) 
até o dia 05 junho de 2020, segun-
do dados da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz). O número é maior 
que a soma total de óbitos pelo 
mesmo problema nos anos de 
2018 e de 2019, que contabliza-
ram 168 casos.

Em 2020, os dados sobre a sín-
drome respiratória começaram a 
subir exponencialmente em março, 
que  fechou com 36 casos. Aumento 
de sete vezes em relação ao mesmo 
mês de 2019.

Em abril, a SRAG causou 113 
mortes, e, em maio, outras 197. Pa-
ra se ter uma ideia do crescimento 
da mortalidade relacionada com 
problemas respiratórios, em todo o 
ano de 2019 foram contabilizados 
97 óbitos .

Os dados da Fiocruz compilam os 
registros entre 1º de janeiro e 05 de 
junho deste ano. Desta forma, o nú-
mero de pessoas que morreram em 
decorrência de problemas respirató-
rios triplicou em comparação com os 

registros dos doze meses de 2019.
A síndrome respiratória aguda 

grave é causada por vírus ou outros 
agentes patológicos. No entanto, a 
enfermidade está mais ligada aos 
vírus que atacam o aparelho respi-
ratório, como influenza A, dengue, 
adenovírus, hantavírus e o novo co-
ronavírus. O problema causa sinto-

mas como febre, tosse e dificuldade 
de respirar. 

Em relação à análise dos regis-
tros deste ano, 205 mortes foram 
causadas apenas para Covid-19. 
Somente a doença já foi mais mor-
tal que a soma dos registros em 
2018 e 2019 por síndrome aguda 
grave.

O processo frustrado de com-
pra de respiradores pelo Consórcio 
Nordeste, que pode resultar na 
perda de R$ 4,9 milhões ao Gover-
no do Rio Grande do Norte, é alvo 
de análise dos auditores da Direto-
ria de Administração indireta do 
Tribunal de Contas do Rio Grande 
do Norte.

Os técnicos iniciaram esta se-
mana a averiguar a documentação 
sobre o contrato firmado entre os 
nove estados nordestinos e a em-
presa Hempcare Pharma, que era 
a responsável pela entrega dos pro-
dutos. A compra foi feita no fim de 
abril, mas o produtos nunca foram 
entregues. O valor total da transa-
ção foi de R$ 48 milhões por 300 
respitadores. 

Segundo o TCE, o processo de 
análise obedece às portarias assi-
nadas em março passado por conta  
da pandemia do novo coronavírus. 
O órgão instituiu comissões téc-
nicas para monitorar compras e 
contratações públicas relacionadas 
com Covid-19. O órgão avalia o 
valor gasto com os contratos, a des-

tinação das compras e a possibili-
dade de se encontrar algum tipo de 
irregularidade nos procedimentos.

Ainda sobre a questão dos res-
piradores, segundo o TCE, não há 
prazo para o término do procedi-
mento avaliação da equipe de au-
ditores, pois isso vai depender da 
análise dos documentos.

Além do TCE potiguar, a com-
pra dos respiradores também é 
alvo de análises pelas Cortes de 
Contas da Bahia, da Paraíba e 
também do Tribunal de Contas de 
Sergipe. O órgão vai acompanhar 
as medidas do governo sergipano 
quanto ao ressarcimento de valores 
investidos no contrato.

RN registrou junho 353 mortes por síndrome respiratória aguda grave em 2020

Consórcio Nordeste efetuou compra de 300 respiradores por R$ 48 milhões. 

Mortes por síndrome respiratória 
aguda grave se multiplicam no RN

Auditores do TCE iniciam análise de 
processo de compras de respiradores

Número de pessoas que morreram problemas respiratórios até junho 
deste ano triplicou em comparação com os doze meses do ano de 2019

Saúde

Consórcio Nordeste

Tatiana Fortes / Ascom  

Adenílson Nunes

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CAMPINA POTIGUAR GERADORA EÓLICA S/A., inscrita no CNPJ: 13.341.988/0001-02, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
da Licença Simplificada – RLS, em favor do empreendimento Parque Eólico União dos Vento VII, localizado na 
Fazenda Canto da Ilha de Cima, em São Miguel do Gostoso/RN.

CAMPINA POTIGUAR GERADORA EÓLICA S/A.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO

Deposito de Gás 2 Irmão LTDA, CNPJ 15.866.751/0001-62, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença de 
Operação (RLO) para o um transporte de carga Perigosa, localizado na Rua Augusta Pinheiro, nº 273, bairro Nucleo 
Manoel Vieira, São Miguel/RN, CEP 59920-000. 

Nome do Representante Legal
Arthur Lima Moreno

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

F. JUNIOR ALVES – ME, CNPJ: 03.007.803/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada, para 
Indústria de Tecelagem de Tecidos Planos Localizado na Rua Ana de Barros S/N, Bairro São José Município de 
Jardim de Piranhas – RN CEP: 59.324-000

F. JUNIOR ALVES
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO -LO

Francisco Valentim Gonçalves ME, CNPJ 07.951.495/0001-83, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação (LO) 
para o posto de combustível, localizado na Rua Coronel João Pessoa, nº 326, bairro Centro, São Miguel/RN, CEP 
59920-000. 

Nome do Representante Legal
Arthur Lima Moreno

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

GALDINO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.735.376/0001-00, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença de Regularização de Operação, com prazo de validade até 05/03/2022, em favor do empreendimento para 
a Fabricação de pré-moldados, localizada na Av. Dr. Luiz Carlos, nº 760, Sala 01, Quinta do Farol, Assu/RN, CEP: 
59.650-000.

Francisco Roberto Galdino
Sócio Administrador

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA-LS

JT DO NASCIMENTO DA SILVA, CNPJ 05.932.805/0001-97, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para serviços 
de limpeza de fossas/sumidouro, coleta e transporte de esgoto doméstico.

JT DO NASCIMENTO DA SILVA 
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

TORRES DE SÃO MIGUEL GERADORA EÓLICA S/A., inscrita no CNPJ: 13.336.491/0001-98, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
da Licença Simplificada – RLS, em favor do empreendimento Parque Eólico União dos Vento IV, localizado na 
Fazenda Canto da Ilha de Cima, em Pedra Grande/RN.

TORRES DE SÃO MIGUEL GERADORA EÓLICA S/A.

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

VILA BONITA INCORPORADORA EIRELI, CNPJ: 05.073.544/0001-05 torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença 
Simplificada-LS, para a Condomínio Residencial Multifamiliar, com 70 UH, em uma área de 2,4ha, localizado na 
Rodovia RN062, S/N, Zona de Expansão Urbana, Baia Formosa/RN.

NELSON FERNANDO BARROSO COVAS LOURENÇO
PROPRIETÁRIO

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 031/2020, com 
o objetivo de AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE DESTINADOS A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM COMBATE AO 
COVID-19, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 16/06/2020 às 07h30min, através do 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.brl. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através 
dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.
br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 08/06/2020. 

Pregoeiro/PMM. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A Federação Potiguar de Tênis de Mesa, CNPJ 05.786.863/0001-50, convoca todos os atletas e clubes 
filiados, diretores, membros do conselho fiscal e a quem mais possa interessar, para a Assembleia Geral Ordinária 
que realizar-se-á no dia 25/06/2020, em 1ª chamada às 14:30h e em 2ª chamada às 15h, na Rua Raimundo 
Chaves, 2182, Sala 501, Candelária, Natal/RN (Empresarial Candelária), quando serão tratados os seguintes 
assuntos: apreciação da prestação de contas, balanço e relatório de atividades realizadas no ano de 2019; 
apresentação do calendário esportivo 2020; apresentação dos valores de inscrições dos eventos da federação para 
2020. Será permitida a participação remota na sessão, sendo que a solicitação dos dados para acesso remoto deve 
ser encaminhada para o endereço fedrn@cbtm.org.br.

Natal, 09 de junho de 2020.

Tiago J. Martins P. Silva - Presidente


