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Roberto Linhares fez alerta 
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falar agora sobre adiamento 
de eleições, mas pontuou que 
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Bolsonaro cogita decreto para liberar 
volta ao trabalho de todas as profissões
Presidente voltou a afirmar que paralisação de comércio e da 
circulação de pessoas causará um grande impacto na economia

Auxílio de R$ 600 é uma das propostas para minimizar os impactos do coronavírus para a população de baixa renda e deverá 
beneficiar 602 mil potiguares – e 35 milhões de brasileiros –, segundo dados sobre a informalidade divulgados pelo IBGE

Mais de 600 mil potiguares têm 
direito a receber “coronavoucher”

Auxílio 06

Presidente Jair Bolsonaro visitou comércio na região de Brasília na manhã deste domingo e cumprimentou populares



As informações de uma 
reunião tensa entre o 
ministro da Saúde, 

Henrique Mandetta, e o presidente 
Jair Bolsonaro, supostamente 
realizada no sábado, chegaram a 
dar algum alento de que o chefe 
da Nação não interferiria mais na 
questão do isolamento social.

A jornalista Eliane 
Cantanhede, de O Estado de 
S.Paulo, que teve acesso a um 
bastidor do encontro, escreveu que 
o ministro teria dito estar agindo 
para não criticar publicamente o 
presidente, ao que Bolsonaro teria 
ameaçado demiti-lo, caso o fi zesse.  

Isso acontece no momento 
em que o presidente do México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
do Movimento Regeneração 
Nacional, um partido de 
esquerda, capitula diante das 
evidências e parou de incitar a 
população contra o isolamento 
social.

Acontece também uma semana 
depois de o primeiro-ministro da 
Grã-Bretanha, Boris Johnson, 
contaminado com o coronavírus, 
alterar radicalmente sua posição 
inicial e apoiar medidas extremas 
de confi namento para combater a 
pandemia no Reino Unido.

E acontece depois de o prefeito 
de Milão, na Itália, reconhecer 
publicamente a besteira que fez 
ao aderir à campanha “Milão 
não para”, copiada depois 
pelo governo brasileiro e agora 
apagada das redes sociais do 
Planalto.

E, fi nalmente, acontece com a 

capitulação de Donald Trump, 
que não só aderiu ao isolamento 
social, com passará a mandar 
cheques de US$ 1,3 mil a todos os 
americanos sem trabalho e US$ 
500 para cada fi lho e fi lha dessas 
pessoas. 

Mesmo desperdiçando uma 
semana preciosa para atiçar 
pessoas em todo o país contra 
o isolamento social, Bolsonaro 
ainda não entendeu que não há 
saída a não ser imitar o ídolo 
dele.

Será duro, mas se trata de 
uma situação de guerra, já que, 
se não for feito, com o número 
de pessoas assintomáticas 
contaminando cada dia mais, 
a explosão de casos em curva 
ascendente será inevitável e 
começará a aumentar a qualquer 
momento em várias regiões do 
país. No RN, inclusive.  

Com a pandemia e a 
diminuição na circulação de 
pessoas, caíram dramaticamente 
o número de mortes por trauma 
no trânsito, especialmente entre 
motociclistas, o que ajudará 

as autoridades de saúde a 
livrar leitos de UTI neste 
Outono e no Inverno, períodos 
quando costumam crescer 
exponencialmente as doenças 
respiratórias na população. 

Caberá ao governo entender 
que, a exemplo de uma família 
que vende todos os bens para 
custear o tratamento de um fi lho 
à beira da morte, cabe ao Estado 
proteger a Nação com tudo o que 
estiver a seu alcance, sem pensar 
em consequências e aproveitando 
esse doloroso momento para rever 
profundamente suas bases de 
funcionamento.

Mas nada disso dará certo 
se a população como um todo 
não entender que se trata de um 
esforço geral para achatar a curva 
pandêmica, até que a maioria  
produza anticorpos contra o vírus 
novo, já que uma vacina ainda 
é algo longínquo, apesar dos 
esforços conjuntos de cientistas em 
todo o mundo.

Chamado na semana passada 
de “BolsoNero” pela revista 
inglesa The Economist, que 
nada tem de esquerdista e foi 
a mesma publicação que teve 
um correspondente no Brasil 
ameaçado de expulsão pelo 
ex-presidente Lula, depois de 
mencionar a predileção do ex-
presidente por bebidas, Bolsonaro 
resolveu apostar no caos social 
como maneira de enfrentar 
uma pandemia de proporções 
universais.

Não só ele perderá. Todos nós 
perderemos.
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NOTAS & INFORMES
CRÉDITO EXTRA

O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) vai 
disponibilizar R$ 2 bilhões 
para as empresas do setor de 
saúde como apoio ao combate à 
propagação do novo coronavírus 
(covid-19). O programa de 
fi nanciamento visa à ampliação 
imediata da oferta de leitos 
emergenciais e de materiais 
e equipamentos médicos e 
hospitalares. Empresas de 
outros setores que buscam 
converter suas produções 
em equipamentos e insumos 
para saúde também serão 
contempladas.

MÉDIA DE MORTES
Um balanço feito pela 

Secretaria de Saúde de São 
Paulo aponta que estão 
morrendo em média 7,5 
pessoas por dia por coronavírus 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Alexandre de Moraes autorizou neste domingo 
(29) que o governo federal descumpra regras 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 
e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 
realizar fatos não previstos com ações de combate ao 
coronavírus. Moraes atendeu pedido feito na noite 
de quinta-feira (26) pela Advocacia Geral da União 
(AGU), que queria a fl exibilização de quatro artigos 
da LRF e da lei orçamentária.

Flexibilização fi scal

desde que o primeiro óbito foi 
registrado, no dia 17 de março. 
Em um intervalo similar, de 13 
dias, a China teve uma média 
diária de 1,3 óbitos, de acordo com 
o levantamento feito pelo governo.

CINCO MESES
O ministro da Economia, Paulo 

Guedes, considera que o Brasil 
voltará a crescer em um período de 
cinco meses, após superar a crise 
decorrente da pandemia do novo 
coronavírus. O ministro estima que 
será necessário cerca de três meses 
de isolamento social no País para 
atender a área da saúde durante o 
pico das contaminações.
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ARTIGO

Em meio a toda essa tragédia do coronavírus, a natu-
reza parece disposta a dar uma pequena compensação ao 
povo do Rio Grande do Norte. Uma semana depois do dia 
de São José, os meteorologistas já avisam que teremos 
chuvas de normal a acima do normal no período que vai de 
maio até junho. A chuva esperada deve ser bem distribuída 
em todas as regiões do Estado: de 578,7 mm para o Leste, 
328,1 mm para o Oeste, 317,7 mm para o Agreste e 256,5 
mm para a região Central.

Nas áreas urbanas, essas chuvas podem até causar 
problemas e prejuízos, mas, para o interior, ela só leva 
alegria para a população que passou por pelo menos sete 
anos de seca.

As chuvas que caem na maior parte do Estado já muda-
ram a paisagem potiguar. O que era cinza fi cou verde. Em 
cada árvore vão surgindo novos brotos. Rios que estavam 
secos voltam a correr. A barragem que estava seca agora 
já está sangrando. O sertanejo se anima com as nuvens no 
céu que convidam a sair de casa e ir preparar o roçado na 
esperança de um bom inverno.

Na hora em que escrevo esse texto, constato que em 
Portalegre, lá no Alto Oeste do Estado, choveu, em um 
dia, 12% de toda a média esperada para um ano. Chuva 
assim também caiu em Pau dos Ferros, Serrinha dos 
Pintos, Riacho de Santana e Martins. O programa Banco 
de Sementes 2020, coordenado pela Secretaria Estadual da 
Agricultura, da Pecuária e da Pesca já distribuiu toneladas 
de sementes de milho, feijão, sorgo, castanha de caju, fava 
e arroz vermelho.

A chegada do inverno deste ano promete fartura para o 
sertão. A barragem de Pau dos Ferros, que tem capacidade 
para 54,8 milhões de m³ ultrapassou o volume de 2018 e 
está com 6,58 milhões de m³ de água. E o mais animador 
é que a barragem continua enchendo e já alcançou 12% de 
sua capacidade.

Outras barragens espalhadas pelo Estado já estão a 
plena capacidade. Em Itaú e em Riacho da Cruz os açudes 
sangraram. Pela internet, eu vi a alegria dos moradores 
das duas cidades que registraram o fato nas redes sociais.

Chuva é sinônimo de prosperidade para o nordestino. 
Açude enchendo e céu nublado são sinais de que está na 
hora de se preparar para os tempos mais difíceis. O serta-
nejo é prevenido, tinhoso, e no período chuvoso ele trabalha 
em dobro para assegurar o futuro incerto.

Para encerrar esse agradecimento à chuva e ao bem 
que ela traz a todos os nordestinos deixo aqui as palavras 
de Câmara Cascudo, um dos nossos maiores escritores, que  
registrou a fé do povo do Rio Grande do Norte numa prece 
que recolheu em suas andanças pelo interior do Estado:

“Maria, mãe dos que sofrem
Nosso clamor ouvi;
À terra tão ressequida
A chuva deixai cair!”

Boas novas
Jean Paul Prates ► Senador da República (PT)

A
Jean Paul Prates 
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O número de mortes pelo novo 
coronavírus no Brasil chegou a 136 
neste domingo (29), um crescimen-
to de 19% em relação ao dia ante-
rior. Em números absolutos, foram 
22 novos óbitos decorrentes da do-
ença de um dia para o outro. Com 
isso, a taxa de mortalidade passou 
de 2,9% para 3,2%.

Já os casos de covid-19 no País 
passaram para 4.256. Foram 353 
novas confi rmações neste domin-
go, um aumento de 9%. Os dados 
foram divulgados em balanço feito 
diariamente pelo Ministério da 
Saúde, que recebe informações das 
secretarias de saúde estaduais.

O Estado com o maior número 
de casos continua sendo São Paulo 
(1.451), seguido por Rio de Janeiro 
(600), Ceará (348), Distrito Federal 
(289), Minas Gerais (231) e Rio 
Grande do Sul (226).

No sábado (28), o Rio Grande 
do Norte teve a primeira morte 

confi rmada por covid-19. O profes-
sor universitário Luiz di Souza, de 
61 anos, morreu dois dias depois de 
descobrir a doença. Ele morava em 
Mossoró e tinha diabetes.

Também neste fi m de semana, 
subiu o número de casos confi r-

mados da doença no Estado. Ago-
ra, são 68 infectados. Além disso, 
1.414 pacientes são monitorados 
por suspeita da doença e outros 
367 casos foram descartados.

No País inteiro, em menos de 
um mês a covid-19 já matou mais 

pessoas que a gripe nos três pri-
meiros meses de 2019. Segundo 
dados do Sistema de Informações 
Hospitalares do Sistema Único 
de Saúde (SUS), do Ministério da 
Saúde, um total de 117 pessoas 
morreu no primeiro trimestre do 
ano passado em razão de com-
plicações causadas pelo vírus in-
fl uenza.

De coronavírus, só em São Pau-
lo morreram 98 pessoas. Outras 17 
morreram no Rio de Janeiro. A ta-
xa de mortalidade por covid-19 no 
estado paulista é a maior do País, 
com 6,8% de vítimas que evoluíram 
para óbito.

Houve registro ainda de cinco 
mortes no Ceará e em Pernambu-
co, dois óbitos no Paraná e no Rio 
Grande do Sul. Amazonas, Bahia, 
Piauí, Goiás, Distrito Federal e 
Santa Catarina e Rio Grande do 
Norte tiveram, cada um, um óbito 
devido ao coronavírus.

Prefeito de Natal, Álvaro dias, durante visita a hospital de campanha na Via Costeira

Coronavírus já causou mais mortes 
que a gripe no 1º trimestre de 2019
No sábado (28), RN teve a primeira morte confirmada por covid-19. O professor Luiz di Souza, de
61 anos, morreu dois dias depois de descobrir a doença. Ele morava em Mossoró e tinha diabetes

Saúde

Ilo Aranha / Prefeitura do Natal

A presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), ministra Rosa 
Weber, reafi rmou neste domingo 
(29) que o calendário eleitoral do 
pleito de 2020 está sendo cumpri-
do. Em nota divulgada pelo TSE, a 
ministra avalia que, apesar do pre-
ocupante cenário criado pela pan-
demia do novo coronavírus, ainda 
é prematuro o debate sobre o adia-
mento das eleições municipais no 
atual momento. Mas, pontua que 
a velocidade da evolução do quadro 
da pandemia exige permanente re-
avaliação das providências.

“No âmbito do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), neste mo-
mento ainda há plenas condições 
materiais de cumprimento do ca-
lendário eleitoral, apesar da crise 
sem precedentes no sistema de 
saúde do país causada pela pan-
demia do novo coronavírus”, diz a 
ministra na nota.

Segundo ela, o Tribunal segue 
orientando suas ações no sentido 
do estrito cumprimento das etapas 
do calendário eleitoral. A ministra 
destaca que o TSE já adotou medi-
das para adequar rotinas à nova 
realidade e seguir as diretrizes da 

Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e das autoridades médicas 
e sanitárias.

Entre elas, a restrição da cir-
culação de público no Tribunal, 
suspensão de eventos, adoção do 
trabalho remoto, incremento das 
votações pelo plenário virtual, sus-
pensão de prazos processuais e re-
alização de sessões por videoconfe-
rência a partir da próxima semana.

“Os graves impactos da pan-
demia na saúde pública têm acar-

retado múltiplas difi culdades em 
todas as áreas. Não é diferente no 
âmbito da Justiça Eleitoral. No 
entanto, conforme já referi em nota 
divulgada na última segunda-feira 
(23), neste momento é prematuro 
tratar de adiamento das Eleições 
Municipais 2020. Essa avaliação é 
compartilhada pelo vice-presiden-
te, ministro Luís Roberto Barroso, 
que estará na Presidência do TSE 
durante o próximo pleito”, fi nalizou 
a ministra, em nota.

Ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Rosa Weber considera prematuro 
debate sobre adiamento de eleições

Apesar da pandemia

Carlos Moura / STF

O presidente Jair Bolsonaro 
afi rmou neste domingo (29) que 
cogita assinar um decreto para 
permitir que todas as profi ssões 
possam voltar a trabalhar. O pre-
sidente tem sido crítico a medidas 
restritivas impostas por governa-
dores em alguns estados em razão 
da pandemia do novo coronavírus. 

Segundo ele, a paralisação de 
comércio e da circulação de pessoas 
causará um grande impacto na eco-
nomia, o que pode levar a uma onda 
de desemprego e falta de sustento 
para trabalhadores informais.

“Eu estou com vontade, não sei 
se vou fazer, mas estou com vonta-
de de baixar um decreto amanhã: 
toda e qualquer profi ssão legal-
mente existente, ou aquela voltada 
para a informalidade, mas que for 
necessária para o sustento dos seus 
fi lhos, para levar o leite para os 
seus fi lhos, levar arroz e feijão pa-
ra a sua casa vai poder trabalhar”, 
afi rmou ao chegar no Palácio da 
Alvorada neste domingo, depois de 
fazer uma visita a vários locais da 
capital federal, como padarias, pos-
tos de combustível, mercados e far-
mácias. A entrevista do presidente 
foi transmitida nas redes sociais.

Questionado pelos jornalistas 

para que desse mais detalhes sobre 
esse decreto, Bolsonaro afi rmou 
que ainda precisa ver se é possível 
legalmente tomar essa decisão. Se-
gundo ele, essa teria sido uma ideia 
que teve na hora, um “insight”.

Em meio a apoiadores, Bolso-
naro afi rmou que o Brasil não pode 
parar por causa da pandemia e que 
é necessário que o governo traba-
lhe em duas frentes: saúde e eco-
nomia. “O povo tem que trabalhar 
ou a fome vem aí. O desemprego é 
terrível. O Brasil não pode parar”, 
disse, em um açougue em Tagua-
tinga, no Distrito Federal.

Bolsonaro durante visita ao comércio

Bolsonaro visita comércio e diz 
cogitar liberar todas as profissões

Medida

Marcos Pereira / Estadão

O Governo do Rio Gran-
de do Norte ameaçou neste 
fi m de semana aplicar mul-
tas de R$ 50 mil para quem 
descumprir o decreto 29.541, 
que restringe o funcionamen-
to do comércio no Estado em 
função da pandemia do novo 
coronavírus.

Em nota, a gestão esta-
dual repudiou manifestações 
que pedem a reabertura dos 
estabelecimentos comerciais.

“Neste momento há carre-
atas nas ruas da capital que 
incitam de forma irresponsá-
vel o retorno das pessoas às 
ruas e a abertura do comércio 
em geral. Nas redes sociais há 
grupos mobilizando-se para 
movimentações similares a 
partir da segunda-feira (30). 
Diante do perigo iminente à 
saúde das pessoas, temos a 
destacar que o Governo do Es-
tado do Rio Grande do Norte 
fará cumprir, em parceria com 
as forças municipais e demais 
órgãos, as determinações em 
vigor”, destacou o governo.

Governo do RN 
ameaça multar 
quem descumprir 
decreto

Comércio fechado
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A rede privada de hospitais ini-
ciou a preparação para o iminente 
avanço de quadros de infecção pelo 
novo coronavírus em Natal. Desde 
o início da pandemia, o setor de 
saúde suplementar trabalha para 
evitar a superlotação e, desta for-
ma, impedir o colapso dos serviços.

Na última terça-feira (24), a 
Secretaria de Saúde Pública do Rio 
Grande do Norte (Sesap) estabele-
ceu, via decreto publicado no Diá-
rio Ofi cial do Estado (DOE), uma 
determinação para que hospitais 
da rede privada não recusem pa-
cientes acometidos por covid-19.

A determinação faz parte das 
ações de enfrentamento à pan-
demia. De acordo com o texto da 
publicação, os hospitais da rede 
privada e instituições fi lantrópi-
cas devem ter um plano de con-
tingência para atender pacientes 
infectados.

O Agora RN entrou em conta-
to com dois importantes hospitais 
privados de Natal – Rio Grande 
e Unimed – para saber o que tem 
sido feito diante da nova portaria 
determinada pela Sesap.

O Hospital Rio Grande infor-
mou que possui parcerias com o 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
para atendimentos a pacientes 
em geral mesmo antes da portaria 
estabelecida nesta semana, mas 
esclareceu, entretanto, que os aten-
dimentos relacionados a suspeitas 
de covid-19 só serão feitos via SUS 
caso ocorra superlotação da rede 
pública de saúde.

De acordo com o hospital, a es-

trutura do Rio Grande é composta 
por 458 leitos, dos quais 158 são 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) para crianças e adultos, além 
de enfermarias e apartamentos, 
que estarão à disposição do SUS 
caso seja necessário.

Atualmente, o hospital suspen-
deu a realização de cirurgias eleti-
vas e de exames mais simples, para 

atender a uma possível demanda 
provocada pelo coronavírus.

Por enquanto, pacientes com 
suspeita da doença que procuram 
o hospital por meio de atendimento 
particular têm prioridade frente a 
outros tipos de procedimentos que 
não são considerados urgência ou 
emergência.

O Hospital Rio Grande infor-
mou ainda que na unidade é feita 
a coleta de material para detecção 
da covid-19 e que as amostras são 
enviadas ao Laboratório Central 
de Saúde Pública do Rio Grande 
do Norte (Lacen). Nesses casos, os 
pacientes fi cam em isolamento no 
próprio hospital, até que o resulta-
do dos exames seja concluído.

Ao Agora RN, o Hospital da 
Unimed esclareceu que atualmen-
te possui UTI para adultos com 
10 leitos protocolados para aten-
dimento e que planeja aumentar 
esse número nos próximos dias por 
causa da infecção por coronavírus.

A Unimed explicou que o antigo 
pronto-socorro pode se transformar 
em 25 leitos destinados a tratar a 
covid-19, se necessário. O mesmo 
pode ocorrer com o Centro de Re-
cuperação de Operados (CRO) do 
hospital.

Com isso, mais 8 leitos estarão 
reservados para o tratamento da 
infecção, totalizando 43 Unidades 
de Terapia Intensiva. Além disso, o 
hospital possui 9 leitos de pediatria 
e 10 UTIs neonatal.

Os testes para comprovar ou 
não a doença são reservados ape-
nas para pacientes com casos sus-
peitos e em estado grave. Com re-
lação aos atendimentos via SUS, o 
hospital explica que, nesse aspecto, 
é classifi cado como “fi m de linha”, 
ou seja, os atendimentos serão 
realizados primeiro em hospitais 
credenciados pela própria Unimed.

Se ainda assim os atendimen-
tos não forem sufi cientes, a uni-
dade hospitalar passará a receber 
pacientes para tratamento.

A Unimed informou ainda que 
na próxima semana será montado 
um esquema especial de enfren-
tamento ao coronavírus, com a 
criação de um centro de triagem no 
Shopping Via Direta e a doação de 
10 ventiladores mecânicos para a 
Liga contra o Câncer, em Natal.

Profi ssionais do Hospital Rio Grande fazem campanha nas redes sociais pelo isolamento social para diminuir contágios

Hospitais privados se
preparam para enfrentar
avanço do coronavírus em Natal
Na semana passada, Secretaria de Saúde estabeleceu uma determinação 
para que hospitais da rede privada não recusem pacientes com covid-19

Pandemia

Instagram / Reprodução
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DESTAQUE

é o número de leitos de UTI 
disponíveis no Hospital Rio Grande, 
um dos maiores da rede privada

O presidente da Companhia 
de Águas e Esgotos do Rio Grande 
do Norte (Caern), Roberto Sérgio 
Linhares, fez um apelo neste fi m 
de semana para que os potigua-
res façam uso racional da água 
neste período de quarentena, sob 
risco de desabastecimento.

Roberto Linhares informou 
que, com o isolamento social dos 
últimos dias em função da pan-
demia do novo coronavírus, o 
consumo de água aumentou de 
forma signifi cativa. Ele alertou, 
no entanto, que se não houver 
uso consciente do recurso hídrico, 
o abastecimento pode entrar em 
colapso.

“Para se ter uma ideia, meu 
condomínio consumia algo em 
torno de 35 mil litros d’água/dia 
e, após a quarentena, passou a 52 
mil litro (por dia), um aumento 
de mais de 50%. E a produção de 
água não aumentou. No ritmo que 
está indo, a Caern não suportará 
fornecer essa água. Vai haver de-
sabastecimento”, esclareceu.

O presidente da Companhia 
pediu que a população faça o uso 
racional da água e deu dicas de 
como economizar. “Eu peço a vo-
cês: por favor, cuidem para que 
não haja desabastecimento. La-
vem as mãos pelo tempo que é ne-
cessário. Quando for lavar roupa, 
junta tudo e lava de uma vez só, 
uma vez ao dia. Ao lavar louça, 
não lavar em água corrente. Ba-
nhos devem ser de, no máximo, 
três minutos. Evite fi car embaixo 
do chuveiro por 5 ou 10 minutos”, 
afi rmou.

Presidente da Caern, Roberto Linhares

Presidente da Caern diz que
há risco de desabastecimento

Aumento do consumo

José Aldenir / Agora RN
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O Banco do Nordeste (BNB) 
anunciou mudanças em suas li-
nhas de crédito devido à pande-
mia do coronavírus. Entre elas, e 
a mais urgente, está a liberação de 
capital de giro para as empresas 
com recursos do Fundo Constitu-
cional de Financiamento do Nor-
deste (FNE).

Os empréstimos tomados por 
esta fonte têm agora prazo total 
de 36 meses, com três meses de 
carência, e amortizações propor-
cionais ao fl uxo de faturamento 
da empresa, ou seja, respeitando a 
sazonalidade das receitas.

Durante a carência, o cliente 
paga apenas os juros mensalmen-
te com encargos a partir de 0,35% 
ao mês, dependendo do prazo, do 
porte da empresa e localização do 
empreendimento – no caso, a re-
gião semiárida.

Segundo o superintendente 
do BNB no Rio Grande do Norte, 
Thiago Dantas, apesar do fecha-
mento das agências ao público, por 
determinação de decreto estadual, 
os negócios permanecem sendo 
feitos remotamente.

“Temos canais disponíveis pa-
ra atendimento e até o último dia 
23, por meio deles, já liberamos 
mais de R$ 20 milhões em novos 
créditos com essa linha”, afi rmou.

Como medida adicional, o 
Banco disponibilizou outra alter-
nativa, com recursos próprios. O 
capital de giro pode ter até seis 
meses de carência para o início do 
pagamento das novas operações.

“Nesse caso, os encargos sobem 
um pouco, começam em 1,36% ao 
mês, mas continuam bem abaixo 
do que se registra no mercado e 
infi nitamente menores se compa-
rados, por exemplo, aos juros do 
cheque especial, o primeiro socor-
ro de quem precisa de recursos 
com urgência”, acrescenta Thiago 
Dantas.

Os clientes interessados em 
prorrogar empréstimos e fi nancia-
mentos ou contratar novos crédi-
tos devem procurar seus gerentes 
de relacionamento através do 
telefone da agência, e-mail ou via 
WhatsApp. 

O banco pede que os clientes 
utilizem prioritariamente os ca-

nais digitais para realizar suas 
transações de serviços bancários.

O banco também está elevan-
do de R$ 50 mil para R$ 100 mil 
o valor das contratações sem a 
obrigatoriedade de vinculação de 
garantias reais, podendo ser so-
mente aval ou fi ança, as chama-
das garantias fi dejussórias.

Além disso, foi reduzido o pa-

cote de tarifas para as operações 
de crédito, de modo a adequar e 
compatibilizar os valores ao fatu-
ramento, em especial dos micro e 
pequenos empreendedores.

RENEGOCIAÇÕES
As operações normais ou com 

atraso de até 90 dias, na posição 
de 16 de março, podem ser renego-

ciadas, concedendo-se três meses 
de carência para as operações de 
capital de giro e seis meses para as 
operações de investimento a partir 
de agora e acrescentando-se o mes-
mo prazo ao vencimento fi nal já 
contratado.

Os clientes do Crediamigo Ban-
co do Nordeste também são benefi -
ciados com as medidas. A primeira 
foi a prorrogação automática em 
30 dias das prestações vencidas e a 
vencer no período de 19 de março a 
18 de abril. As condições excepcio-
nais incluem também carência de 
30 dias para início dos pagamentos 
relativos a novas contratações ou a 
renovações de fi nanciamentos. O 
objetivo é possibilitar que todos os 
clientes permaneçam adimplentes 
com seus empréstimos.

Novas contratações ou renova-
ções do microcrédito terão carência 
de 30 dias para início dos paga-
mentos e o prazo médio das ope-
rações será ampliado, passando de 
cinco para sete meses. Ainda serão 
antecipadas as renovações das ope-
rações a vencer entre abril e junho 
de 2020.

Mais de 600 mil trabalhado-
res informais no Rio Grande do 
Norte vão poder receber o auxílio 
emergencial por três meses de R$ 
600. Além disso, as mães que são 
chefe de família poderão receber 
duas cotas, no total de R$ 1,2 mil. 
Chamado de coronavoucher ou co-
ronavale, o benefício passará por 
votação nesta segunda-feira (30) 
pelo Senado, antes de começar a 
valer.

O auxílio é uma das propostas 
para minimizar os impactos do co-
ronavírus para a população de bai-
xa renda e deverá benefi ciar 602 
mil potiguares – e 35 milhões de 
brasileiros –, segundo dados sobre 
a informalidade do Instituto Bra-
sileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE). Inicialmente o pagamento 
seria de R$ 200. Após acordo entre 
a Câmara e o governo federal, o 
valor passou para R$ 600.

A estimativa de impacto pre-
vista pela Câmara dos Deputados, 
onde ocorreu primeira votação do 
projeto no último dia 27, é de R$ 
14,4 bilhões mensais. Caso a pan-

demia perdure por mais de três 
meses, o governo federal poderá 
prorrogar o benefício.

Para receber o auxílio, o tra-
balhador não pode receber apo-
sentadoria, seguro-desemprego ou 
ser benefi ciário de outra ajuda do 
governo. Também não pode fazer 
parte de programa de transferên-
cia de renda federal, com exceção 
do Bolsa Família.

Será permitido a até duas 
pessoas de uma mesma família 
acumularem benefícios. Se um 
deles receber o Bolsa Família, terá 
de fazer a opção pelo auxílio mais 
vantajoso.

As mulheres de famílias mo-
noparentais receberão duas co-
tas, também por três meses, com 
a mesma restrição envolvendo o 
Bolsa Família.

Já a renda média será verifi ca-
da por meio do CadÚnico para os 
inscritos e, para os não inscritos, 
com autodeclaração em platafor-
ma digital.

Na renda familiar serão con-
siderados todos os rendimentos 

obtidos por todos os membros que 
moram na mesma residência, ex-
ceto o dinheiro do Bolsa Família.

Para pessoas com defi ciência e 
idosos candidatos a receber o BPC 
(Benefício de Prestação Continua-
da), de um salário mínimo mensal 
(R$ 1.045,00), o INSS poderá an-
tecipar o pagamento de R$ 600,00 
(valor do auxílio emergencial) até 
que seja avaliado o grau de impe-

dimento no qual se baseia o pedi-
do ou seja concedido o benefício. 
Essa avaliação costuma demorar 
porque depende de agendamento 
com médicos peritos e assistentes 
sociais do INSS.

FORMA DE PAGAMENTO
Segundo o projeto aprovado na 

Câmara dos Deputados, o auxílio 
emergencial será pago por bancos 

públicos federais por meio de uma 
conta do tipo poupança social digi-
tal.

Essa conta será aberta auto-
maticamente em nome dos benefi -
ciários, com dispensa da apresen-
tação de documentos e isenção de 
tarifas de manutenção. A pessoa 
usuária poderá fazer ao menos 
uma transferência eletrônica de 
dinheiro por mês, sem custos, 
para conta bancária mantida em 
qualquer instituição fi nanceira 
autorizada a funcionar pelo Banco 
Central.

A conta pode ser a mesma já 
usada para pagar recursos de pro-
gramas sociais governamentais, 
como PIS/Pasep e FGTS, mas não 
pode permitir a emissão de cartão 
físico, cheques ou ordens de paga-
mento para sua movimentação.

Se a pessoa deixar de cumprir 
as condições estipuladas, o auxílio 
deixará de ser pago. Para fazer as 
verifi cações necessárias, os órgãos 
federais trocarão as informações 
constantes em suas bases de da-
dos.

Banco do Nordeste anunciou prorrogação das parcelas do Crediamigo em 30 dias 

Projeto será votado em sessão remota pelo Senado nesta segunda-feira (30)

Banco do Nordeste anuncia mudanças na 
liberação crédito após crise do coronavírus

Mais de 600 mil potiguares têm direito ao auxílio de R$ 600

Segundo o superintendente do Banco do Nortes no Rio Grande do Norte, Thiago Dantas, apesar do fechamento das agências 
ao público, por determinação de decreto estadual, os serviços da instituição permanecem sendo feitos remotamente

Dinheiro

Emergencial

Reprodução /BNB

Leopoldo Silva/Agência Senado
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E D I T A L 
(Prazo 15 dias) 

 Dione Ana Macedo de Almeida, Titular do 6º Ofício de Notas/Oficiala da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN 
(nomeação pelo Ato do Governo do Estado do RN de 22.09.1986, fundamentado no Processo nº 1023/1986-SEIJ) situado à 
Av. Rio Branco, 760, Cidade Alta (CEP 59025-003) com expediente de segunda-feira à sexta-feira, de 8:00 às 17:00 horas, 
atendendo ao determinado em Lei e ao requerido pelos Coproprietários, Srs. Francisca Mendonça de Souza, Maria Mendonça 
de Morais, Zélia Varela de Mendonça, Elza Varela de Mendonça, Eliete Varela de Mendonça, Luzinete Varela de Mendonça, 
Hélio Varela de Mendonça, Epitácio Varela de Mendonça Filho e Hélia Varela de Mendonça, do terreno foreiro ao Patrimônio 
Municipal de Natal, situado à Avenida Senador Salgado Filho, no bairro de Lagoa Nova, zona urbana/sul desta capital, no qual 
se acha edificado o prédio nº 1572, com o título aquisitivo transcrito nesta 2ª CRI-Natal/RN, no Livro "3-AR" de Transcrição 
das Transmissões, fls. 69v/70 sob o nº 9.634, vem por meio deste, convocar, o Sr. Erasmo Varela de Oliveira, confrontante 
do limite norte, proprietários, herdeiros, sucessores e/ou ocupantes a qualquer título, face a indicação dos Requerentes 
Retificantes, para que compareçam a esta Serventia, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar desta publicação, com a 
finalidade de concordarem ou não com a retificação de área do terreno indicado, com levantamento topográfico efetuado pelo 
Engenheiro Civil, Dr. Luiz Alberto Araújo do Nascimento – CONFEA-CREA 210272389-5, conforme ART nº RN20190302963 
de 02.12.2019 do CREA-RN apresentada. Informando que, segundo o determinado na lei adiante mencionada, o Embargo 
(não concordância) dentro do prazo estipulado, deve ser fundamentado apenas, se ocorreu invasão no seu imóvel pelos 
vizinhos Retificantes. Informando finalmente, que o não comparecimento no prazo determinado (15 dias) implicará em 
anuência tácita (certa) como determinado na Lei nº 10.931/2004 

 
Oficiala da 2ª CRI - Natal/RN   

 

Pregoeiro Municipal

Jardim do Seridó/RN, 27 de março de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 01 de abril de 2020 às 08hs00min. INÍCIO DA 
DISPUTA: 01 de abril de 2020 às 08hs30min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

ERRATA – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 323.433/2020

ONDE SE LÊ:

LEIA-SE:
FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 02 de abril de 2020 às 07hs00min. INÍCIO DA 
DISPUTA: 02 de abril de 2020 às 07hs01min.

AUTO POSTO ARAUJO LTDA
  

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

AUTO POSTO ARAUJO LTDA CNPJ: 35.661.743/0001-97, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) 
a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO), para o TRANSPORTE DE CARGAS 
PERIGOSAS, localizado na Av. ANTONIO CÂMARA, SN CENTRO CEP: 59.550-000 no município de 
JOÃO CÂMARA/RN. 

 
JOSAFA ARAUJO DA COSTA

Titular

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

A Central  Eólica Terra Santa I SPE, CNPJ.: 24.895.239/0001-35, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença 
Simplifi cada de Instalação e Operação, com validade até 16/03/2026, em favor do empreendimento 
LT 69 kV SE Terra Santa / SE João Câmara II, localizada nos municípios de Caiçara do Norte e 
Parazinho/RN. 

Gabriela Lanhez
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA LRO

A fi rma ETC - BRITO GAS & TRANSPORTES LTDA, de CNPJ 05.202.134/0001-09, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação e Regularização para o Transporte de Carga 
Perigosa (GLP), localizada R. Abadia dos Dourados, n º 5044, Distrito Neopolis, CEP 59084060– 
Natal (RN).

MARCODES JOSÉ COSTA DE BRITO 
Dir. Presidente

PEDIDO DE LICENÇA RE REGULARIZAÇÃO 
DE OPERAÇÃO - LRO

FARINHEIRA LOPES LTDA, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LRO para 
uma Fábrica de Farinha, localizada no Sítio Bela Vista, 94, Zona Rural, Lagoa D’anta/RN, 
CEP 59.227-000.

Ewerton Lopes
Administrador

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. 014/2020, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, 
COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 22/04/2020 às 07h30min, através 
do endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos estarão 
disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min 
às 13h00min. Macaíba/RN, 27/03/2020. Pregoeira/PMM.

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

SETOR DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATORIO Nº 015/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE 
INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
AVISO DE ANÁLISE DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E NOVO TERMO DE REFERÊNCIA 

A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 
análise do pedido de esclarecimentos apresentado por CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA – CIEE, CNPJ Nº 61.600.839/0001-55 ao edital do processo em comento. Após análise, a 
Pregoeira comunica aos licitantes interessados que houve um ajuste no item 10.5 do Anexo I do Edital, 
fi cando o novo arquivo disponível no Portal Compras Públicas (https://www.portaldecompraspublicas.
com.br/18/) e no site da Prefeitura Municipal de Macaíba (https://macaiba.rn.gov.br/licitacoes), 
permanecendo inalteradas as demais cláusulas do Edital, seus anexos e a sessão de abertura das 
propostas, por não haver interferência na formulação das propostas, nos termos do § 4º do art. 21, 
da Lei n.º 8.666/1993. Os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados na sala de 
licitações, na sede do Executivo Municipal. Macaíba/RN, 27/03/2020. Pregoeira/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

O distanciamento social, que 
vem sendo adotado em muitas ci-
dades do Brasil para tentar frear 
o avanço dos casos de covid-19 no 
país, mantém famílias inteiras em 
casa o tempo todo. Com isso, au-
mentam as chances de acidentes 
domésticos ocorrerem, principal-
mente com crianças e idosos. De 
acordo com a Sociedade Brasileira 
de Pediatria (SBP), dentre os fa-
tores relacionados a acidentes do-
mésticos está o ambiente físico.

Assim, casas pequenas com 
cozinhas e quartos apertadas são 
um fator que pode aumentar o ris-
co de acidente. Mais ainda são as 
casas mal conservadas, com fi ação, 
tubulação ou gás em mau estado, 
que representam o maior perigo. 
Segundo a entidade, os locais de 
acidentes mais frequentes são, 
nesta ordem: cozinha, banheiro, 
corredor, escada, quarto e sala.

A cozinha é perigosa porque é 
lá que queimaduras, cortes e into-
xicações podem acontecer. A SBP 
recomenda que o botijão de gás 
fi que do lado de fora da casa, que 
tomadas elétricas sejam protegidas 
e os fi os presos, materiais de lim-
peza devem estar fora do alcance 
das crianças, assim como objetos 
cortantes, tais como facas, garfos, 
pratos e copos de vidro, saca rolhas 
e espetos. Esses utensílios devem 
ser guardados em gavetas ou ar-
mários com travas.

Nos banheiros, os cosméticos, 
medicamentos e aparelhos elétri-
cos devem ser mantidos longe do 
alcance das crianças. O piso deve 
ser mantido seco e com tapetes an-

tiderrapantes. A fi ação do chuveiro 
deve estar em bom estado e presas 
no alto. No quarto das crianças, as 
tomadas devem ter protetores, os 
móveis não devem ter cantos pon-
tiagudos e os brinquedos devem ser 
guardados em ordem, para evitar 
quedas. As janelas devem ter pro-
teção, como telas.

Uma casa com pessoas acima 
de 65 anos requer ainda mais cui-
dados para evitar acidentes. As 
quedas são mais frequente. Se-
gundo a Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia (SBGG), 
um terço dos idosos acima dos 65 
anos sofre, a cada ano, pelo me-
nos uma queda. E quanto mais 
o tempo passa, maior o risco de 
queda.

Um estudo realizado pela 
doutora em gerontologia biomé-
dica Iride Caberlon e divulgado 
pela SBGG mostra que alguns 

fatores podem causar ou aumen-
tar o risco de quedas dentro de 
casa. Iluminação insufi ciente nos 
cômodos, superfícies irregulares, 
pisos escorregadios, objetos es-
palhados na área de circulação, 
tapetes soltos, móveis instáveis, 
camas altas, sofás, cadeiras e va-
so sanitário baixo e prateleiras de 
difícil alcance.

Além disso, o uso de calçados 
ou chinelos em más condições ou 
mal adaptados aos pés e solado 
escorregadio, bem como bengalas 
e andadores inadequados ou mal 
adaptados também podem pro-
vocar quedas. “Para a prevenção 
relativa a estes fatores o mais im-
portante é adequar e manter uma 
casa segura, a qual deve sofrer 
adequações continuas, conforme as 
alterações das condições de saúde 
da pessoa idosa ao longo do período 
da longevidade”, diz o estudo.

Choques elétricos são mais frequentes em crianças devido à falta de proteção nas tomadas da parede de casa

Com famílias em isolamento, 
saiba como se proteger e 
evitar acidentes domésticos
Com o distanciamento social causado pela covid-19, especialistas alertam 
para os riscos de acidentes domésticos envolvendo crianças e idosos

Prevenção
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A exemplo do que ocorreu com 
a Série C do Campeonato Brasilei-
ro, os clubes da Série D também 
se organizaram para pedir ajuda 
fi nanceira à Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) em razão do 
impacto nas contas provocado pela 
pandemia do novo coronavírus.

São 68 equipes que disputam a 
quarta divisão do futebol nacional 
e os capitães de cada uma delas as-
sinou o documento que será envia-
do à entidade máxima do futebol 
brasileiro nesta segunda-feira.

O pedido de auxílio fi nanceiro 
se dá porque os orçamentos são 
limitados e os clubes possuem mui-
tas difi culdades para se manter 
na quarta divisão, cenário muito 
diferente do times que pertencem à 
elite do futebol brasileiro.

Entre os pedidos dos clubes es-

tão a distribuição de costas na Sé-
rie D para auxiliar as agremiações 
com as despesas mensais, além da 
manutenção da fórmula de disputa 
da competição.

Com mais de 2 mil atletas 
distribuídos entre os 68 times, a 
fórmula de disputa é um ponto 
primordial, já que um campeonato 
de tiro curto, com equipes sendo 
eliminadas rapidamente, deixaria 
grande parte desses jogadores sem 
emprego até o fi nal do ano.

Para esse ano, a Série D passou 
a ter um número maior de jogos, 
mudando de 16 para 26 datas, 
com uma fase preliminar, além de 
14 rodadas na fase de grupos. Os 
jogadores não quererem que essa 
fórmula sofra reduções.

A previsão da CBF era de ini-
ciar a da Série D de 2020 entre os 

dias 2 ou 3 de maio, com a fi nal 
marcada para 22 de novembro.

O Rio Grande do Norte tem 
quatro times inscritos para o tor-
neio deste ano: América, ABC, Glo-
bo FC e Potiguar.

“A CBF precisa olhar também 
pra maior competição nacional 
do país. A Série D emprega de 
forma direta milhares de atletas 
profi ssionais que em sua maioria 
necessitam muito nesse momento 
de uma ajuda da entidade mãe 
do futebol brasileiro”, escreveu o 
goleiro Rodrigo Ramos, capitão do 
Altos-PI.

“Que os clubes da Série D e fe-
derações estaduais se unam assim 
como fi zeram os das Séries A, B e 
C, em busca de soluções para esse 
momento difícil que passa o nosso 
país”, encerrou o jogador. ABC (foto), América, Globo FC e Potiguar são os reprsentantes do RN na Série D

Clubes da Série D enviam documento 
pedindo auxílio financeiro para a CBF
Solicitação dos clubes se dá porque os orçamentos são limitados e os agremiações têm muitas dificuldades para se manter na 
quarta divisão, cenário bem diferente da elite do futebol no País; ABC, América, Globo FC e Potiguar assinaram documento
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