
Todas as sete empresas que prestam serviço de transporte público estão inscritas na dívida ativa do Município. Valor total é
de R$ 62,8 milhões em impostos não pagos. No âmbito federal, total é de R$ 87,4 milhões. No Estado, dívida é de R$ 13 milhões

RN pode perder
até R$ 150 milhões 
em arrecadação

Moraes abre 
investigação para 
apurar protestos

MPF quer detalhes 
após nomeação de 
interino no IFRN

80% estão 
comprando
só o essencial

Secretaria Estadual Planejamento 
anunciou uma série de medidas 
para reduzir as despesas 
financeiras, como a de renegociar 
pagamentos de precatórios

Para o ministro, é “imprescindível 
a verificação da existência de 
organizações e esquemas de 
financiamento de manifestações 
contra a democracia”

Procuradoria Federal dos Direitos 
do Cidadão do órgão pediu ao 
ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, justificativas das 
escolhas para reitor no instituto

Entre os consumidores, 79,1% 
disseram que estão comprando 
apenas o essencial. Apenas 
15,4%, “por enquanto, não foram 
afetados”
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Empresas de ônibus de Natal sonegam
mais de R$ 163,7 milhões em impostos
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Solidariedade em meio à pandemia

Esporte 12

Jogador revelado pelo ABC, Rodrigues, que hoje defende o Grêmio, 
promoveu entrega de 30 cestas em Senador Georgino Avelino (RN) 

Revelação potiguar: Rodrigues defende as cores do Grêmio desde 2018 e visitou comunidade no interior do RN

Entidades pedem 
reabertura gradual
do comércio no RN

RN chega a total de
29 mortes causadas
por coronavírus

Sandro protocola
projetos para combater 
impactos da crise

Por causa do novo 
coronavírus, estabelecimentos 
comerciais considerados 
não essenciais não podem 
funcionar desde março

Brasil alcançou 2.741 mortes 
pela doença até agora.  
Quantidade de pessoas 
infectadas pela doença subiu 
para  43.079

Uma das propostas proíbe o 
aumento de preços dos itens 
que compõem a cesta básica 
enquanto durar o estado de 
calamidade pública
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Alamentável presença 
física do chefe da Nação 
numa aglomeração de 

pessoas pedindo o fechamento do 
Congresso e do STF, a despeito 
do esperado recuo de horas 
depois, deixará sequelas. E vai 
render consequências políticas e 
institucionais.

Independentemente de atos 
irresponsáveis do fi m de semana, 
que constrangeram até as Forças 
Armadas, cujo respeito ao Estado 
brasileiro e não aos políticos é 
premissa fundamental, o fato é 
que o governo exala intransigência 
autoritária.

Ela se refl ete em tudo, de um 
tema diplomático, até questões 
localizadas, como a escolha de um 
reitor numa instituição federal ou 
outros cargos de escalões inferiores.

Durante a ditadura, que durou 
de 1964 a 1985, Brasília fazia 
questão de dar conta de tudo o que 
acontecesse nos estados federados, 
cuidando de nomeações e impondo 
censura sistemática aos veículos 
de comunicação, mantendo 
agentes nas redações e punindo os 
transgressores.

Mesmo depois da anistia, 
ampla geral e irrestrita, que trouxe 
exilados de volta ao país e perdoou 
crimes cometidos tanto por agentes 
das Forças Armadas como aos 
opositores do regime – responsáveis, 

sim, por muitos assassinatos 
políticos –, o fato é que o governo 
atual patrocina um déjà-vu 
macabro daqueles tempos.

E, o que é pior, em plena crise 
sanitária mundial.

Quando o senhor presidente não 
está montado sobre uma caçamba 
dando apoio à manifestantes que 
pregam a volta da ditadura militar, 
mesmo que horas depois diga 
que não foi essa a sua intenção, 
nas periferias do poder eleito as 
escandalosas manobras se repetem, 
uma depois da outra.  

 A última, de consequências 
nefastas, aconteceu nesta segunda-
feira. Com o apoio de 179 países, a 
Assembleia Geral da ONU adotou 
a uma resolução demandando 
uma ação global para acelerar 
rapidamente o desenvolvimento, 
a produção e o acesso à remédios, 
vacinas e equipamentos médicos 
frente ao novo coronavírus.

Adivinhem: o Brasil, ao lado 
dos Estados Unidos, Hungria, Irã 
e Rússia, está entre os 14 Estados-
membros que não patrocinaram a 
medida.

Como a Assembleia Geral não 
está realizando votações durante 
a pandemia, um rascunho da 
resolução circula antecipadamente 
entre as nações e, caso um país 
apresente objeções antes do 
prazo, a medida é derrotada. Em 
tempos normais, os documentos 
são referendados por votação ou 
consenso.

O jornal O Globo, que apurou a 
matéria, tentou entrar em contato 
com o Itamaraty para saber a razão 
da posição brasileira, mas ainda 
não obteve resposta.

Apresentada pelo governo 
mexicano, a medida pede que o 
secretário-geral da ONU, António 
Guterres, trabalhe em conjunto 
com a Organização Mundial da 
Saúde para coordenar, identifi car e 
recomendar opções que garantam o 
acesso justo, transparente e efi ciente 
a remédios, equipamentos e futuras 
vacinas, em especial em países em 
desenvolvimento.

Quando não está numa 
caçamba de um carro, privilegiando 
pautas como a volta da ditadura 
militar e seus mecanismos 
autoritários, o governo deixa claro, 
a cada dia, para que veio.

Sinais trocados
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NOTAS & INFORMES
MOMENTO DECISIVO

Logo agora, quando se espera um 
aumento exponencial nos casos de 
Covid-19 no Estado - o famoso pico de 
contágio -, crescem as manifestações 
para que a governadora Fátima 
Bezerra relaxe o isolamento social, 
única estratégia efi caz para conter 
a pandemia. Em um momento 
crucial como este, ceder à pressão 
pode signifi car perda de vidas mais 
adiante.

CAUTELA
Apesar de ser um dado a 

comemorar, a reduzida taxa de 
ocupação de leitos de UTI no 
Rio Grande do Norte, hoje em 
menos de 30%, não é motivo para 
relaxamento. Em um piscar de olhos, 
esse percentual pode aumentar 
consideravelmente, já que estamos 
falando de apenas aproximadamente 
100 leitos na rede pública dedicados 
aos casos de Covid-19.

CONTÊINER
O Departamento Penitenciário 

Nacional (Depen), órgão vinculado 
ao Ministério da Justiça, quer que 
os presos com sintomas do novo 
coronavírus sejam isolados em 

Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado 
nesta terça-feira mostra que metade dos brasileiros (53,2%) 
manteria o isolamento social independentemente da crise 

econômica que isso desencadeasse. Outros 42,7% disseram que não 
manteriam a medida usada para frear as infecções da covid-19 se a 
crise fi nanceira fosse grande. E 4,1% não souberam responder.

Isolamento e crise

contêineres como aqueles utilizados 
em canteiros de obras. O sistema 
penitenciário já tem duas mortes 
causadas pela doença.

DENÚNCIAS
Em 1 mês, médicos registraram 

3.181 denúncias sobre falta de 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) no atendimento a pacientes 
com Covid-19, doença provocada 
pelo novo coronavírus.  Se somadas 
às 4.806 denúncias registradas pelo 
Conselho Federal de Enfermagem 
(Cofen), o Brasil já tem 7.987 
registros de reclamações sobre a falta 
de EPIs entre profi ssionais da saúde.

PLASMA
O Rio começou a testar, neste 

fi m de semana, o uso do plasma 
sanguíneo em pacientes graves 
da Covid-19. Duas mulheres e um 
homem que estão internados no 
Instituto Estadual do Cérebro (IEC) 
receberam a transfusão de plasma 
de um doador já curado da doença, 
mas que carrega anticorpos contra o 
coronavírus.

LIBERDADE DE IMPRENSA
O Brasil caiu, pelo segundo ano 

seguido, no ranking de liberdade 
de imprensa da organização não 
governamental “Repórteres Sem 
Fronteiras”, informou a entidade 
nesta terça-feira (21). O país agora 
ocupa a posição 107 de 180, atrás de 
Angola (106), Montenegro (105) e 
Moçambique (104).

A relação mal resolvida entre escolas e universidades pri-
vadas e alunos ainda vai dar muito o que falar.

Na semana passada, o Ministério Público do Rio Grande 
do Norte recomendou às instituições privadas de ensino que 
fl exibilizem as sanções contratuais e concedam descontos  cor-
respondentes à economia que tiveram com a suspensão das 
aulas presenciais.

A Associação dos Colégios Particulares do Rio Grande 
Norte pediu bom senso ao Ministério Público, apontando que 
“maioria das instituições de educação podem não suportar a 
crise fi nanceira gerada por essa orientação”.

Em nota, a associação disse que está aberta aos modelos 
de negociação com os pais e responsáveis para garantir a 
prestação dos serviços, mas frisou que profi ssionais como pro-
fessores, coordenadores e diretores de escolas “precisaram se 
reinventar nesse momento de crise para continuar atendendo 
com aulas online”, para citar apenas este exemplo.

A recomendação do Ministério Público passou longe de 
trazer critérios objetivos para a adoção das medidas.

Logo, é bem provável que isso seja apenas o incitamento 
para o festival de ações que o Judiciário terá de enfrentar.

Lembrando que nem mesmo a Justiça vem conseguindo 
unifi car seus entendimentos pelo Brasil afora. Várias decisões 
judiciais confl itantes acerca dos contratos de lojas e comércios 
nos aeroportos do Brasil ganharam as manchetes de jornais 
também na semana passada.

Agora, é de responsabilidade das instituições de ensino 
fl exibilizarem seus contratos, a fi m de evitar a enxurrada de 
demandas sem precedentes no Poder Judiciário.

O documento recomenda ainda a criação de canais remo-
tos para atendimento destas demandas, redução imediata de 
valores, descontos de juros e até mesmo fl exibilização nas res-
cisões contratuais.
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O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), decidiu nesta ter-
ça-feira (21) atender ao pedido do 
procurador-geral da República, 
Augusto Aras, e abriu um inqué-
rito para apurar “fatos em tese 
delituosos” envolvendo a organi-
zação de atos antidemocráticos. 
No último domingo, o presidente 
Jair Bolsonaro participou de pro-
testo em Brasília, marcado por 
faixas e palavras de ordem contra 
o Congresso e a favor de uma in-
tervenção militar.

Ao determinar a abertura de 
investigação sobre os atos, Moraes 
concluiu que o episódio é “gravís-
simo”, pois atenta contra o Estado 
Democrático de Direito brasileiro 
e suas instituições republicanas. 
O ministro ainda destacou que a 
Constituição “não permite o fi nan-

ciamento e a propagação de ideias 
contrárias à ordem constitucional 
e ao Estado Democrático, nem 
tampouco a realização de mani-
festações visando o rompimento 
do Estado de Direito”.

Para Moraes, é imprescindível 
a “verifi cação da existência de or-
ganizações e esquemas de fi nan-
ciamento de manifestações contra 
a democracia e a divulgação em 
massa de mensagens atentatórias 
ao regime republicano, bem como 
as suas formas de gerenciamento, 
liderança, organização e propa-
gação que visam lesar ou expor 
a perigo de lesão os direitos fun-
damentais, a independência dos 
poderes instituídos e ao Estado 
Democrático de Direito, trazendo 
como consequência o nefasto man-
to do arbítrio e da ditadura”.

Na última segunda-feira, 

quando acionou o STF, Aras não 
citou especifi camente o presidente 
Jair Bolsonaro, que participou de 

um ato em Brasília, diante do QG 
do Exército, marcado por mensa-
gens favoráveis a um novo AI-5, o 

mais duro ato da ditadura (1964-
1985), e por palavras de ordem 
contra o Supremo e o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ).

O procurador, no entanto, jus-
tifi cou o pedido ao STF dizendo 
que os atos foram cometidos “por 
vários cidadãos, inclusive deputa-
dos federais”. Os deputados fede-
rais possuem prerrogativa de foro 
perante o STF.
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Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu nesta terça

Moraes atende Aras e abre investigação 
para apurar protestos antidemocráticos
Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, é “imprescindível a verificação da existência de organizações e esquemas de 
financiamento de manifestações contra a democracia e a divulgação em massa de mensagens atentatórias ao regime republicano”

Autoritarismo

Carlos Moura / STF

O deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) apresentou na 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte quatro projetos 
de lei para ampliar a assistência 
aos potiguares na pandemia do 
novo coronavírus.

Visando garantir o direito bá-
sico à alimentação, uma das pro-
postas proíbe o aumento de preços 
dos itens que compõem a cesta 
básica enquanto durar o estado 
de calamidade pública; enquanto 
outra assegura, durante o período 
de suspensão de aulas em virtude 
da pandemia, o fornecimento de 
alimentação escolar através de 
cestas básicas para os alunos re-
gularmente matriculados na rede 
pública utilizando a verba já dispo-
nibilizada para este fi m.

Uma das iniciativas tem como 
objetivo reduzir o risco de infecção 
e também desafogar as unidades 
de saúde ao permitir que pacientes 
que fazem uso de medicação de uso 
contínuo tenham a validade das 
receitas médicas ampliadas, auto-
maticamente, por 90 dias, sem a 
necessidade de comparecimento à 
consulta.

E, por último, uma medida que 

busca apoiar e proteger mulheres 
vítimas de violência doméstica. 
Dados mostram que um dos efeitos 
da quarentena e isolamento social 
foi o agravamento da violência 
doméstica. Por entender que as 
mulheres que passam por essa si-
tuação nesse momento de crise não 
devem ter que escolher entre se ex-
por ao coronavírus ou permanecer 
confi nadas com seus agressores, 
uma das iniciativas propostas pelo 
deputado estadual Sandro Pimen-

tel prevê que o Poder Executivo 
Estadual poderá requisitar que 
hotéis, motéis, pousadas e outros 
estabelecimentos de hospedagem 
em todo o RN façam o acolhimento 
e a proteção de mulheres vítimas 
de violência doméstica e familiar e 
seus dependentes.

Todas essas iniciativas foram 
protocoladas e, nesse momento, 
aguardam para ser apreciadas 
pelo conjunto dos deputados esta-
duais.

Deputado estadual Sandro Pimentel (PSOL) acompanha crise do coronavírus no RN

Sandro Pimentel protocola projetos
para combater impactos da crise

Coronavírus

João Gilberto / ALRN

O desembargador João Re-
bouças, presidente do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do 
Norte (TJRN), acatou um re-
curso da Prefeitura do Natal 
e suspendeu uma decisão da 
primeira instância que havia 
autorizado a empresa Arena 
View Empreendimentos Tu-
rísticos Ltda a adiar o recolhi-
mento do ISS em Natal. A deci-
são ainda obrigava o Município 
a posteriormente enquadrar 
a empresa em programa de 
parcelamento dos tributos sem 
pagamento de juros e multa, 
garantindo à empresa a obten-
ção de certidões positivas com 
efeito de negativas.

No recurso apresentado, 
a Prefeitura do Natal alegou 
que, caso fosse mantida, a de-
cisão liminar geraria insegu-
rança à economia “retirando 
o pouco do que sobrou da con-
dição fi nanceira do Município 
para lutar contra a pandemia 
que se instala no País”. No re-
curso, o Município demonstra 
as ações que vem executando.

O ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso respondeu 
o ex-deputado federal Rober-
to Jefferson, que em entre-
vista ao jornal O Estado de 
S. Paulo publicada na segun-
da-feira (20) o acusou de ser 
“o maestro” de um suposto 
orquestramento contra o pre-
sidente Jair Bolsonaro.

Segundo Jefferson, FHC 
estaria coadunado com o 
presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), com 
o presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
Felipe Santa Cruz, e com os 
governadores João Doria (São 
Paulo) e Wilson Witzel (Rio 
de Janeiro) para aprovar um 
impeachment de Bolsonaro.

“Nada mais errado: não 
quero tal. Melhor ter paciên-
cia histórica. Respeito o voto 
popular. Discordar é normal, 
sem derrubadas. Coesão 
contra o vírus, é preciso. Não 
intrigas”, escreveu o ex-presi-
dente em sua conta no micro-
blog Twitter.

Desembargador 
suspende liminar 
que permitia 
adiar ISS

FHC diz que não 
está em “complô” 
para derrubar 
Bolsonaro

Tributação Resposta

(Constituição) não permite
o financiamento e a 
propagação de ideias 
contrárias à ordem 
constitucional”

Alexandre de Moraes
ministro do Supremo Tribunal
Federal, ao atender PGR

"
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As sete empresas de ônibus 
que prestam serviço ao sistema 
público de transporte de Natal 
têm dívidas que passam dos R$ 
163 milhões, segundo apuração 
do Agora RN. São valores decor-
rentes da falta de pagamento de 
impostos municipais, como o ISS, 
mas também de dívidas com o 
ICMS, que é um imposto estadu-
al, além de débitos previdenciá-
rios e trabalhistas, de responsa-
bilidade do governo federal.

As informações sobre as dí-
vidas foram obtidas a partir de 
análise de dados fornecidos pela 
Procuradoria-Geral da Fazen-
da Nacional (PGFN), no âmbito 
federal, e pela Secretaria Muni-
cipal de Tributação (Semut), por 
meio da dívida ativa municipal. 
Também foi consultado o portal 
da dívida ativa estadual, a partir 
da Secretaria Estadual de Tribu-
tação (SET).

Todas as sete empresas que 
prestam serviço de transporte 
público estão inscritas na dívida 
ativa do Município. O valor total 
é de R$ 62,8 milhões em impos-
tos não pagos. No âmbito federal, 
apenas três têm impostos não 
pagos (total de R$ 87,4 milhões). 
No caso do Estado, também três 
estão inscritas na lista de ina-
dimplentes (dívida de R$ 13 mi-
lhões).

A maior soma em dívidas 
pertence à empresa Transfl or 
Transportes Ltda., que utiliza o 
nome fantasia de Via Sul, com 
valor total de R$ 121,2 milhões. 
Deste montante, a empresa deve 
R$ 26,2 milhões ao Município, 
R$ 87 milhões à União (R$ 9,1 
milhões em débitos tributários e 
outros R$ 78 milhões em previ-
denciários) e outros R$ 7 milhões 
em ICMS não pagos ao Estado.

A segunda maior devedora 
é a Auto Ônibus Santa Maria 
Transportes e Turismo Ltda. A 
empresa tem débitos com a Se-
cretaria Municipal de Tributa-
ção que somam, ao todo, R$ 15,7 
milhões. Em seguida, também 
devendo apenas ao Município, 
está a Reunidas Transportes 
Urbanos Ltda, cuja dívida é de 
R$ 13,7 milhões.

O menor valor entre as em-
presas é a da Viação Cidade das 
Dunas Ltda, com valor total de 
R$ 618 mil.

Apesar da dívida, caso a lici-
tação do sistema de ônibus ocorra 
ainda este ano, a participação de 
empresas está garantida, isso 

em razão da Lei Complementar 
179/2019, chamada de Lei dos 
Ônibus. O texto aprovado pela 
Câmara Municipal de Natal, em 
dezembro de 2018, previa a re-
tirada de empresas com dívidas 
ativas do certame público, mas o 
impedimento foi derrubado com 
um veto do prefeito Álvaro Dias.

À época, a alegação foi que a 
medida poderia incidir na resci-
são do contrato com as empresas 
que não seguirem as regras da 
nova legislação, sem garantia do 
direito à ampla defesa, o que tor-
naria a medida inconstitucional. 
Desta forma, caso o processo seja 
retomado, as empresas devedo-
ras terão direito a participar da 
disputa pelo serviço de transpor-
te da capital potiguar. 

LICITAÇÃO DO TRANSPORTE
SE ARRASTA DESDE 2013

O processo de regulação do 
transporte público da capital foi 
iniciado em 2013, mas só em 2017 
foi feita a primeira tentativa de 
licitação. O Município fez duas 
convocações para recebimento de 
propostas, entre janeiro e abril de 
2017, mas as rodadas termina-
ram desertas. Com o insucesso, o 
Município enviou novo projeto de 
lei para a Câmara, que aprovou 
em dezembro de 2018 o novo tex-
to da Lei do Transporte. O texto 
foi sancionado pelo prefeito de 
Natal, Álvaro Dias, em janeiro 
de 2019. Com isso, a Prefeitura 
retomou o processo de licitação. 
Ainda em 2019, o Instituto Rua 
Viva, de Minas Gerais, foi con-
tratado para elaborar a minuta 
do edital do transporte de Natal.  

Antes da crise gerada pela 
pandemia do novo coronavírus, 
no início de março deste ano, a 
previsão era que o processo lici-
tatório seria iniciado ainda este 
mês, mas, até agora, o Município 
não divulgou informações sobre 
como será feito o certame.

Atualmente, o edital de licita-
ção do transporte se encontra na 
Secretaria Municipal de Admi-
nistração (Semad). O documento 
está na Comissão Especial de 
Licitação do órgão desde janeiro.

O Agora RN tentou ouvir a 
secretária municipal de Admi-
nistração, Adamires França, mas 
ela informou que, em razão do 
ponto facultativo municipal da 
segunda-feira (20) e do feriado 
desta terça-feira (21), não teria 
como atualizar as questões sobre 
o certame.

Empresas de ônibus operam em Natal sem terem passado por processo de licitação

Empresas de ônibus de Natal devem
mais de R$ 160 milhões em impostos
Todas as sete empresas que prestam serviço de transporte público estão inscritas na dívida ativa do Município. Valor total é
de R$ 62,8 milhões em impostos não pagos. No âmbito federal, total é de R$ 87,4 milhões. No Estado, dívida de R$ 13 milhões

Sonegação

José Aldenir / Agora RN

O preço da tarifa de ôni-
bus aumentou 207% ao lon-
go dos últimos 15 anos. En-
tre os anos de 2005 e 2019, 
os reajustes fi zeram com que 
a tarifa saltasse de R$ 1,30 
para os atuais R$ 4,00.

No fi m de fevereiro, a 
Prefeitura do Natal chegou 
a anunciar outro reajuste, 
que elevaria a tarifa para R$ 
4,25, mas o prefeito Álvaro 
Dias decidiu manter o preço 
atual.

O serviço de transporte 
urbano em Natal está divi-
dido entre sete empresas. 
Em 2018, segundo dados da 
Secretaria de Mobilidade 

Urbana (STTU), foram rea-
lizadas mais de 2,1 milhões 
de viagens. Os ônibus da ca-
pital registraram mais de 94 
milhões de passagens.

A secretaria criou um 
site para a disposição de in-
formação sobre o serviços de 
transporte público (dados.
natal.br). A ferramenta, se-
gundo a Prefeitura, deixava 
o Município em sintonia com 
a Lei de Acesso a Informa-
ção e com as iniciativas de 
“Open Data”. O sistema dis-
ponibiliza Dados Estáticos e 
Dados Dinâmicos, mas não 
é atualizado desde maio de 
2019.

Valor da tarifa aumentou 
207% em 15 anos em Natal

Sindicato alega que 
dívidas são reflexos da 
“defasagem tarifária”

O Sindicato das Empresas do 
Transporte Urbano de Natal (Se-
turn) diz que o endividamento das 
empresas do setor apenas refl ete 
o histórico de defasagem tarifária 
apontado ao longo dos anos pelo 
setor e que estaria sendo ignorado 
pelas autoridades públicas, socie-
dade civil e órgãos de controle.

De acordo com a entidade, 
o setor é tratado com descaso, 
ignorando-se as diretrizes das 
políticas públicas de mobilida-
de urbana estabelecidas na Lei 
13.587/2012, com refl exos inclu-
sive na qualidade e índices de 
efi ciência do serviço.

Ainda segundo a entidade, 
a pandemia da Covid-19 afetou 
todo o setor produtivo em escala 
mundial, inclusive as empresas de 
transporte público. “O Seturn tem 
colaborado ao máximo com os es-
forços da Prefeitura do Natal nas 
ações de enfrentamento ao CO-
VID-19. Mas se encontra no limite 
de suas forças para manter em 
funcionamento o serviço essencial 
do transporte público, diante da 
redução de receitas na ordem de 
75% nesse período de pandemia”, 
detalhou a entidade em nota.

O Seturn aponta, ainda, que se 
não houver um socorro imediato 
ao serviço público, o sistema de 
transporte de Natal entrará em 
colapso, com possibilidade de para-
lisações do serviço por atrasos nos 
salários e fornecedores. “Portanto, 
a preocupação do setor é com a 
falência iminente, revelando-se 
inapropriado durante o estado de 
emergência e calamidade pública 
conjecturar sobre futura licitação 
dos transportes”, encerrou a enti-
dade.

EMPRESA GUANABARA
DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA
DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL – R$ 
2.988.386,89
DÍVIDA ATIVA ESTADUAL – R$ 354,55

AUTO ONIBUS SANTA MARIA 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA
DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL – R$ 
15.797.039,98

REUNIDAS TRANSPORTES
URBANOS LTDA

DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL – 
R$ 13.710.861,04

VIACAO CIDADE DAS DUNAS LTDA
DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL – R$ 616.379,81
DÍVIDA ATIVA ESTADUAL – R$ 2.674,88

TRANSFLOR LTDA
DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL – R$ 
26.245.695,35
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO – R$ 
87.958.407,82
DÍVIDA ATIVA ESTADUAL – R$ 7.048.515,17

EMPRESA DE TRANSPORTES 
NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA
DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL – R$ 
1.202.085,91
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO – R$ 4.522.426,58

TRANSPORTES CIDADE 
DO NATAL LTDA
DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL – R$ 
2.337.767,72
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO – R$ 1.238.529,25

Débito total – R$ 163.669.106,95

DÉBITOS DAS EMPRESAS  DE ÔNIBUS DE NATAL
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O Sine-RN vai voltar 
nesta quartra-feira (22) a 
disponibilizar atendimento 
presencial em sua unidade 
matriz, em Candelária, na 
Zona Sul de Natal, para re-
ceber os trabalhadores que 
necessitam dar entrada no 
Seguro-Desemprego e estão 
encontrando difi culdades nos 
canais digitais.

“Para evitar aglomera-
ções, o atendimento presen-
cial será agendado exclusiva-
mente por telefone”, explica 
Karla Veruska, subsecretária 
do Trabalho da Sethas, res-
ponsável pelo Sine-RN, que 
implementou a força tarefa 
com o apoio do governo do Es-
tado para atender as necessi-
dades da população.

Para marcar o horário, o 
usuário deve ligar para (84) 
3232-7845, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 13h. O 
atendimento será de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 13h.

O desembargador José 
Barbosa Filho, do Tribunal 
Regional do Trabalho da 21ª 
Região (TRT-RN), concedeu 
uma liminar liberando o sa-
que do FGTS e a habilitação 
do seguro-desemprego antes 
do julgamento do processo 
em tramitação na 2ª Vara do 
Trabalho de Natal.

Na decisão, o desembar-
gador destaca que “é fato 
notório que a emergência de 
saúde pública de importância 
internacional decorrente do 
novo coronavírus, reconheci-
da pela Lei nº 13.979/2020, 
traz risco à sobrevivência dos 
trabalhadores”.

Para ele, a autora do pro-
cesso, uma ex-empregada do 
Condomínio Flat Elegance 
Ponta Negra, demitida sem 
justa causa em janeiro de 
2020, “deve poder usufruir 
dos valores (...) para propiciar 
o sustento material seu e de 
sua família”.

Sine retoma 
atendimento 
presencial, com 
agendamento

Desembargador 
do TRT antecipa 
acesso ao FGTS 
no RN

Seguro-Desemprego Decisão

Duas das entidades que re-
presentam o setor de comércio e 
serviços defenderam nesta terça-
-feira (21) o relaxamento da qua-
rentena no Rio Grande do Norte. 
Em nota conjunta, a Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (Fecomércio) e a Fede-
ração das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas (FCDL) fi zeram um ape-
lo para que a governadora Fátima 
Bezerra não prorrogue as me-
didas que tratam do isolamento 
social. As normas vencem nesta 
quinta-feira (23).

Por causa da pandemia do no-
vo coronavírus, estabelecimentos 
comerciais considerados não essen-
ciais não podem funcionar desde o 
mês passado no Estado. Por força 
de decreto, foram fechados bares, 
restaurantes, shoppings, lojas de 
departamento e outros estabele-
cimentos similares. Além disso, 

estão proibidas aglomerações de 
pessoas.

A Fecomércio e a FCDL apon-
tam que o isolamento social como 
está decretado no Rio Grande do 
Norte tem provocado importante 
queda no faturamento das empre-
sas e que, se a situação perdurar, 
vai prejudicar muito a atividade 
econômica. Um dos setores mais 
afetados é o de comércio e servi-
ços, que, segundo as entidades, é 
responsável por recolher cerca de 
65% da receita de ICMS do governo 
estadual.

“Para se ter uma ideia do pro-
blema, temos registro de quedas 
de até 92% no faturamento de seg-
mentos que estão fechados (caso 
do segmento de turismo e trans-
portes) e de até 49% mesmo entre 
os que estão abertos (situação dos 
postos de gasolina)”, afi rma a nota 
conjunta.

Ainda de acordo com as enti-
dades, são aproximadamente 46 
mil estabelecimentos prejudicados 
com as medidas. “Juntos, estes 

estabelecimentos empregam mais 
de 54 mil potiguares, direta e for-
malmente, e pagam cerca de R$ 67 
milhões em salários. Números por-

tentosos que têm um peso conside-
rável no equilíbrio econômico de 
nosso estado, em vários aspectos”, 
destacam.

A Fecomércio e a FCDL pe-
dem uma abertura gradual das 
atividades socioeconômicas, já a 
partir desta semana, com o fi m da 
validade do decreto estadual. Para 
justifi car o pedido, as entidades 
alegam que o Rio Grande do Norte 
tem uma taxa de infecção do coro-
navírus e uma taxa de mortalidade 
abaixo da média nacional e que 
há um “cenário de tranquilidade” 
no que diz respeito à ocupação de 
leitos de UTI na rede pública de 
saúde, com vacância de quase 80% 
dos leitos.

A proposta das entidades é 
que a atividade comercial seja au-
torizada, desde que os estabeleci-
mentos não utilizem sistema de ar 
condicionado.

Comércio do Alecrim está funcionando em horário reduzido por causa da pandemia

Entidades listam prejuízos e pedem 
reabertura gradual do comércio no RN
Por causa do novo coronavírus, estabelecimentos comerciais considerados não essenciais não podem funcionar desde o mês 
passado. Segundo entidades, empresas registram até 92% de queda no faturamento. Decreto está em vigor até esta quinta

Apelo

José Aldenir / Agora RN

O Brasil alcançou 2.741 
mortes pelo novo coronavírus.  A 
quantidade de pessoas infectadas 
pela doença subiu para  43.079. 
Os dados foram divulgados nesta 
terça-feira (21) pelo Ministério da 
Saúde.

Na segunda-feira (20), o Brasil 
tinha 40.581 casos confi rmados de 
Covid-19. Em relação ao número 
de óbitos, eram 2.575 mortes 
registradas na segunda.

Com 2.498 novos casos 
confi rmados houve um percentual 
de aumento de 6,15% em relação 
ao número registrado na segunda-
feira. O aumento no número de 
mortes foi de cerca de 6,4% com 
166 óbitos acima do número 
divulgado anteontem.

São Paulo continua liderando 
entre os estados brasileiros, 
com15.385 diagnósticos até o 
momento. Em seguida vêm Rio 
de Janeiro (5.306), Ceará (3.482), 
Pernambuco (2.908) e Amazonas 
(2.270).

No Rio Grande do Norte, o 
número de mortes por causa 
do novo coronavírus subiu para 
29 nesta terça-feira. A morte 

mais recente foi confi rmada em 
Natal. Trata-se de um homem 
que era morador de rua, de 52 
anos, que tinha tuberculose e era 
dependente químico.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde, o caso estava 
em investigação desde 7 de abril, 
quando o paciente foi atendido 
em uma Unidade de Pronto-
Atendimento (UPA) com tosse, 
febre e desconforto respiratório. 
Ele morreu no mesmo dia. Com 
isso, a capital do Estado agora 
registra 7 mortes, fi cando atrás 
apenas de Mossoró, onde 8 
pessoas já foram a óbito por causa 
do coronavírus.

Além das mortes, ao todo, 

segundo a última atualização da 
Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap), o Rio Grande 
do Norte possui 608 casos 
confi rmados da Covid-19 em 46 
cidades.

O RN possui, ainda, 2.754 
casos suspeitos e 2.575 já foram 
descartados. Segundo a Sesap, 
há 161 pessoas recuperadas. Já 
existem notifi cações da infecção 
em 151 municípios do Estado.

O número de pacientes 
internados com confi rmação ou 
suspeita da doença é de 92. Destes, 
57 estão em estado crítico, ou seja, 
precisam de respiradores. Dos 92 
casos, 44 estão confi rmados com a 
Covid-19 e 48 são casos suspeitos.

NÚMEROS DE NATAL
Em Natal, a Secretaria de 

Saúde divulgou nesta terça-feira 
números diferentes dos da Sesap. 
Enquanto a pasta estadual aponta 
que são 283 casos da doença na 
capital, a gestão municipal diz que 
são 312 confi rmações da doença 
na cidade. Isso elevaria o total de 
casos da doença no Estado de 608 
para pelo menos 637.

Estado tem mais de 600 casos de Covid

Brasil tem 166 novas mortes por 
coronavírus; RN registra total de 29

Atualização

Yves Herman / Reuters
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Jair Bolsonaro ainda paga o preço pela defesa da fl exibilização das 
medidas de isolamento ou distanciamento social, mas alguns dos 
governadores que jogam para a plateia criticando o presidente, a 

quem chegaram a chamar de “irresponsável”, foram os primeiros a li-
berar o funcionamento de atividades, na tentativa de minimizar os efei-
tos catastrófi cos na economia. No Maranhão, o governador Flávio Dino 
(PCdoB), que usou e abusou de oportunismo, também fl exibilizou.

A “cereja do bolo” na onda da fl exibilização é São Paulo, cujo go-
vernador João Doria chegou a provocar bate-boca virtual com o pre-
sidente. Foram os casos dos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado 
(DEM), que até “rompeu” com o presidente “em defesa da ciência”. O 
catarinense Carlos Moisés (PSL), um dos defensores mais radicais do 
“isolacionismo”, acabou cedendo a fl exibilizando mais que outros. Ape-
sar da menor incidência da doença no País, Tocantins era dos mais 
fechados. Mas o governador Mauro Carlesse (DEM) fl exibilizou. 

Estados ‘isolacionistas’ 
aderem à fl exibilização

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto
Cláudio
Humberto

Os vereadores da Comissão 
dos Direitos Humanos da Câma-
ra Municipal de Natal realizaram 
na última segunda-feira (20) uma 
reunião virtual para debater se as 
ações da Prefeitura estão chegan-
do às pessoas mais vulneráveis 
neste momento de pandemia 
do coronavíru. A transmissão 
ocorreu pelo perfi l da vereadora 
Divaneide Basílio (PT) no Face-
book e contou com a participação 
dos vereadores Ana Paula (PL) e 
Maurício Gurgel (PV).

A live contou com a participa-
ção de internautas que enviaram 
sugestões à comissão. “Recebe-
mos um ofício do movimento da 
população de rua com algumas 
demandas que envolvem dife-
rentes secretarias voltadas para 
a imunização dessas pessoas 
contra a gripe, o acolhimento em 
abrigos, a instalação de lavató-
rios e banheiros solidários. Já 
vamos aproveitar a presença do 
secretário de Saúde na Câmara 
nesta semana para tratar sobre 
a imunização. Também debate-
mos sobre outros públicos que 
estão vulneráveis nessa pande-
mia”, destaca a presidente da 
comissão, vereadora Divaneide 
Basílio.

O vereador Maurício Gurgel, 
que é presidente da Frente Parla-
mentar em Defesa da População 
de Rua, sugeriu visitas aos abri-
gos. “Precisamos visitar as escolas 
e abrigos onde estão sendo aten-
didas estas pessoas para verifi car 
as condições, o atendimento às 
atividades desenvolvidas durante 
a pandemia. Também temos que 
nos reunir com a secretária de 
Assistência Social para obter os 
detalhes desse serviço”, disse.

Os parlamentares concorda-

ram que, apesar de se tratar da 
saúde, o atendimento à população 
vulnerável passa pela  Assistên-
cia Social. Para a vereadora Ana 
Paula, a pasta precisa atuar de 
forma incisiva. “Além da distri-
buição de cestas básicas, há ou-
tras frentes a serem implementa-
das. Era necessário um trabalho 
da Semtas para auxiliar as pes-
soas que não têm acesso à inter-
net para que consigam solicitar o 
auxílio emergencial do Governo 
Federal, por exemplo”, sugeriu.

Comissão cobra assistência para 
população vulnerável de Natal

80% estão comprando
só o essencial, diz FGV

Câmara de Natal

Consumo

Vereadores Divaneide Basílio (PT), Ana Paula (PL) e Maurício Gurgel (PV) na live

Vereador Maurício Gurgel, que é presidente da Frente Parlamentar
em Defesa da População de Rua, sugeriu visitas aos abrigos da cidade

Quase 80% dos consumidores 
estão comprando apenas produtos 
essenciais em meio à quarentena 
para conter o avanço da Covid-19, 
mostram recortes específi cos das 
pesquisas de confi ança na Fun-
dação Getulio Vargas (FGV). 
Conforme dados prévios de abril, 
o setor empresarial que está mais 
pessimista com a crise econômica 
é a construção civil.

Em março, as pesquisas da 
FGV já haviam registrado fortes 
quedas na confi ança, de consu-
midores e de empresários, por 
causa da pandemia. Por isso, para 
as sondagens de abril, que serão 
divulgadas na próxima semana, 
foram elaboradas questões especí-
fi cas sobre a nova crise econômica. 
Com 85% das entrevistas já feitas, 
a FGV fez uma prévia dos resul-
tados.

Entre os consumidores, 79,1% 
disseram que estão comprando 

VÍRUS DA MÍDIA
O presidente Jair 

Bolsonaro adorou a 
brincadeira, que leu no site 
Diário do Poder, em que o 
governador Ibaneis Rocha 
afi rmou que o ex-ministro 
da Saúde Luiz Henrique 
Mandetta “pegou o vírus da 
mídia”. Riu muito.

TÔ FORA
Ibaneis Rocha comunicou 

por Whatsapp aos colegas 
do Fórum de Governadores 
que já não se sente a vontade 
para continuar coordenando 
a iniciativa, que ele articulou 
logo após a posse, em 2019.

INVEJA MATA
Deputado das antigas, que 

viu Rodrigo Maia moleque, 
pede paciência: “O Rodrigo, 
que se acha um gênio da 
política, passou a vida voando 
Rio-Brasília-Rio em voos ao 
lado de Bolsonaro”, lembra, “aí 
chega 2018, ele quase não foi 

reeleito e ainda viu o capitão 
virar presidente. Inveja 
mata”.

DEDO ACUSADOR
O governo de São Paulo 

protagonizou caso clássico de 
“o acerto é meu, o erro é seu”: 
culpou o Ministério da Saúde, 
que apenas soma os dados 
informados pelos estados, pelo 
número de óbitos maior que o 
real. 

ÚNICO NA BANCADA
O deputado Daniel Coelho 

(Cidadania) foi o único 
pernambucano a votar contra 
a “ajuda emergencial” a 
estados inventada por Rodrigo 
Maia para garantir R$50 
bilhões a São Paulo.

PENSANDO BEM...
...há um mundo de dife-

rença entre um ministro da 
Saúde técnico e um ministro 
ex-deputado candidato a Mr. 
Simpatia.

No Brasil, 63% não fazem 
exercícios na quarentena

Levantamento do instituto Paraná Pesquisa com 2.218 brasileiros 
em todo o País mostra que a grande maioria dos entrevistados (62,8%) 
não aproveita o período de isolamento social para praticar atividades 
físicas, como recomendam os especialistas. Apenas pouco mais de um 
terço (34,4%) dizem fazer exercício. A parcela da população mais ativa 
tem 60 ou mais: 41,1% juram que aproveitam a quarentena para 
manter a forma.

SEM ESTUDO E PARADO
Quase 70% dos 

entrevistados com educação 
até o nível fundamental não 
estão se exercitando durante 
o isolamento.

ELAS SE MEXEM MAIS
Em média, as mulheres 

(35,3%) estão se exercitando 

mais que os homens (33,4%), 
segundo o Paraná Pesquisa.

DADOS DA PESQUISA
O Paraná Pesquisas 

ouviu 2.218 habitantes 
com 16 anos ou mais em 
26 estados e DF, em 212 
municípios entre os dias 13 e 
16 de abril. OAB e partidos vão 

ao Supremo contra 
compartilhamento 
de dados com IBGE

Polêmica

Pandemia afeta o setor do comércio

Tiago Queiroz / Estadão

Anunciado no início do mês 
como resposta à falta de infor-
mações sobre a pandemia da Co-
vid-19, o compartilhamento de 
dados telefônicos dos consumido-
res com o Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE) 
virou polêmica sobre direito à 
privacidade

 O Supremo Tribunal Federal 
(STF) recebeu quatro ações - da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) e dos partidos PSDB, PSB 
e PSOL - contestando a cessão 
dos dados pelas operadoras de te-
lefonia, determinada na sexta-fei-
ra pela Medida Provisória 954.

Por causa do distanciamento 
social, desde meados de março o 
IBGE suspendeu as entrevistas 
presenciais, substituindo-as por 
contatos por telefone, e-mail ou 
outros meios.

Reprodução

apenas o essencial. Na média ge-
ral, apenas 15,4% do total de en-
trevistados responderam que, “por 
enquanto, não foram afetados”.

O pesquisador Rodolpho 
Tobler, do Instituto Brasileiro de 
Economia (Ibre) da FGV, afi rmou 
que a quantidade de respostas 
dando conta de que os orçamentos 
familiares não foram afetados po-
derá diminuir.
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Numa guerra, todas as armas 
são importantes para salvar vi-
das, já que nem todos os soldados 
podem estar abrigados em suas 
trincheiras neste momento.

Uma parte desse exército que 
está na linha de frente já busca se 
proteger, embora muitos tenham 
tombado pela ação agressiva do 
inimigo: são os profi ssionais de 
saúde.

Mas uma imensa parcela des-
ses soldados, que luta diariamente 
pela sobrevivência, ainda está nas 
ruas correndo risco: são mulheres 
e homens de todas as idades, que 
circulam de ônibus ou se espre-
mem em aglomerações em busca 
de benefícios, seja num banco, nu-
ma casa lotérica ou até numa feira 
livre para ganhar seu sustento.

Para todas essas pessoas, as 
garantias são incertas, já que a 
necessidade as obriga a enfrenta-

rem o inimigo invisível por mais 
tempo e depois levar a contágio 
para dentro de suas casas.

Nesse momento, o potiguar 
pode se ajudar a si e a outras pes-
soas que, por razões diferentes, 
também precisam ir às ruas em 
plena batalha, usando a máscara 
de proteção facial.

Desde que a pandemia do novo 
coronavírus se instalou no planeta, 
nos acostumamos a ver pessoas de 
diferentes nacionalidades usando 
máscaras faciais parecidas com as 
de profi ssionais da medicina e da 
enfermagem.

Em países como o Japão, elas 
sempre estiveram coladas ao ros-
to, cobrindo boca e nariz, até mes-
mo em tempos de paz. Além de 
proteção contra a intensa poluição 
do ar, responsável por problemas 
respiratórios sérios, a máscara é 
o sinal de respeito dessa cultura 

pelo próximo.
A intenção é não transmitir o 

vírus pela tosse ou espirro à outra 
pessoa próxima. 

E, agora que estamos em guer-
ra contra o inimigo invisível do 
novo coronavírus, esse deve ser o 
melhor aliado de nossos soldados 
que não podem fi car em casa neste 
momento.

Até que a situação se norma-
lize, o Grupo Agora RN passa a 
exibir uma máscara nos logotipos 
de seu portal e do jornal de circu-
lação diária, além se seus canais 
nas redes sociais.

Isso para lembrar a todos que 
é preciso conter a disseminação do 
coronavírus e que essa contenção 
pode ser qualquer tipo de prote-
ção fechada para o nariz e a boca, 
desde que ao chegar em casa seja 
muito bem lavada para o reapro-
veitamento.

Grupo Agora RN entra na luta pelo uso da 
máscara no combate ao novo coronavírus
A partir desta quarta-feira (22), o Agora RN passa a exibir uma máscara nos logotipos do portal e do jornal de circulação diária, 
além dos canais nas redes sociais; toda proteção é fundamental e, junto com o isolamento social, pode proteger e salvar vidas

Proteção

VEJA ALGUMAS DICAS:

• A máscara caseira deve ter duas camadas de pano, além de elásticos ou tiras para 
amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca justamente para proteger a boca e o 
nariz; só deve ser usada por uma única pessoa e, de preferência, usada por apenas 
duas horas e depois trocada por outra, enquanto a primeira estiver sendo lavada.

• Por isso mesmo, recomenda-se que se você for passar mais tempo na rua, 
leve máscara reserva dentro de um saco plástico limpo e outra sacola para guardar a 
usada.

• E, principalmente, independentemente do tipo de máscara,  é preciso saber colocar 
e tirar do rosto para evitar contaminação. 

Use a tira ou elástico para colocar e retirar, sem tocá-las com as mãos diretamente.
• Ao colocar a máscara, com as mãos limpas, ainda em casa, antes de sair, não toque 
mais nela. Quando chegar, lave as mãos, retire-a, higienize imediatamente, e lave as 
mãos.

• Lave com água sanitária e deixe de molho por 10 minutos, lave com água e sabão, 
passe com ferro. Ela deve estar seca para ser usada novamente.  A máscara deve ser 
descartada assim que apresentar sinais de desgaste.
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A Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão, do Ministério 
Público Federal, pediu ao ministro 
da Educação, Abraham Wein-
traub, que esclareça as razões para 
o descumprimento dos resultados 
decorrentes das eleições realizadas 
pelo Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia no Rio 
Grande do Norte e também em 
Santa Catarina.

Na sexta-feira (17), o MEC pu-
blicou no Diário Ofi cial da União 
portarias na quais, ao invés dos 
nomes eleitos, indica reitores tem-
porários para as duas instituições.

No caso do Rio Grande do Nor-
te, o ministro Abraham Weintraub 
designou Josué de Oliveira Morei-
ra para exercer o cargo Jde reitor 
pro tempore do Instituto Federal. 
Ele é recém-fi liado ao Partido So-
cial Liberal (PSL). O servidor, no 
entanto, sequer concorreu às elei-
ções, realizadas em dezembro de 
2018.

De acordo com informações di-
vulgadas pela imprensa, o profes-

sor José Arnóbio de Araújo Filho 
foi eleito reitor do IFRN após ter 
obtido 48,25% dos votos válidos. 
Em segundo lugar fi cou Wyllys 

Abel Farkatt Tabos, que ocupou o 
posto de reitor da gestão passada, 
com 42,26%.

Em nota, o Ministério da Edu-

cação (MEC) o professor José de 
Narnóbio é alvo de um Processo 
Administrativo Disciplinar. Até 
que o caso seja defi nitivamente re-
solvido, o MEC designou um reitor 
pro tempore.

No caso de Santa Catarina, 
embora o vencedor do pleito tenha 
sido o professor Maurício Gariba 
Júnior, o MEC indicou o servidor 
Lucas Dominguini, que também 
não participou do processo eleito-
ral. 

A eleição para o cargo de reitor 
nos Institutos Federais de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia  em todo 
o Brasil conta com a participação 
de alunos, professores e servidores 
técnico-administrativos dos  campi 
e da reitoria.

A Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão estabelece o 
prazo de dez dias para receber os 
esclarecimentos quanto a não ob-
servância do resultado dos pleitos. 
A resposta deve vir acompanhada 
dos respectivos documentos que 
fundamentando a decisão.

O prefeito do município de En-
canto, Atevaldo Nazário da Silva 
(DEM), é alvo de uma ação civil pú-
blica movida na última segunda-
-feira (20) pelo Ministério Público 
do Rio Grande do Norte (MPRN). 
O pedido é de afastamento ime-
diato do gestor do cargo público. A 
justifi cativa é que o prefeito, que foi 
diagnosticado com a Covid-19, não 
seguiu isolamento social, manten-
do atividades públicas à frente do 
Munici.

A ação de tutela provisória de 
urgência foi aberta pelo promotor 
Paulo Roberto de Freitas, da 3ª 
Promotoria de Pau dos Ferros. Ele 
aponta que o prefeito deveria fi car 
isolado por 14 dias, após a confi r-
mação da infecção pelo novo coro-
navírus, mas Atevaldo Nazário não 
completou o período de quarente-
na. Segundo o promotor, o prefeito 
teve contato com 49 pessoas no dia 
14 de abril, dois dias após ele ter 
iniciado o perído de isolamento 
social, o que poderia levar riscos à 
saúde pública do município.

Segundo dados da Secretaria 
Estadual de Saúde Pública, a ci-
dade de Encanto tem quatro casos 
confi rmados de Covid-19.

A Procuradoria Jurídica do 
Governo de Encanto recebeu “com 
surpresa” o pedido de afastamento 
do prefeito Atevaldo Nazário. O 

processo, hoje, está na 3ª Vara da 
Comarca de Pau dos Ferros.

Segundo a Procuradoria de 
Encanto, a prefeitura municipal 
tem tomado todas as medidas na 
área da saúde, através do depar-
tamento competente, a Secretaria 
Municipal de Saúde (Semus). O 
Munucípio informa que foi imposta 
quarentena a todas as pessoas sus-
peitas de Covid-19, realizados tes-
tes, exames e jamais negligenciado 
nenhum cuidado nesse sentido.

Com relação ao prefeito da 
cidade, a Procuradoria diz que o 
gestor continua a acompanhar to-
das as ações da máquina pública, 
em reclusão domiciliar, à distância. 
“Os colaboradores em isolamento 
social desenvolvem seus trabalhos 
por contato telefônico, WhatsApp e 
videochamadas. Destarte, a gestão 
está atuando regularmente, sem 
qualquer sobressalto. A diferença 
são as ponderações relacionadas 
ao novo coronavírus; nada parou 
de estar em atividade”, aponta a 
Procuradoria, em nota ofi cial.

Professor José Arnóbio venceu as eleições no IFRN, mas foi preterido pelo MEC

Prefeito do município de Encanto, Atevaldo Nazário da Silva, é alvo de ação do MPRN

MPF pede esclarecimentos a Weintraub 
sobre o resultado das eleições no IFRN

Ação judicial pede para afastar prefeito 
que não se isolou ao contrair Covid-19

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do órgão pediu ao ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, justificativas das escolhas para reitor nos institutos federais do RN e de Santa Catarina

Reitoria

Encanto

Reprodução /José Arnóbio 

Reprodução

Agovernadora Fátima Bezerra 
(PT-RN) usou as redes sociais na 
tarde) para lamentar a nomea-
ção do reitor interino do Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte 
(IFRN), Josué de Oliveira Morei-
ra, promovida pelo Ministério da 
Educação. “O IFRN, em vez de um 
reitor legítimo, tem agora um in-
terventor. Quando imaginaríamos 
que o nosso Instituto Federal seria 
desrespeitado em sua autonomia e 
na decisão livre e legítima de esco-
lher o seu representante máximo, 
como vem ocorrendo desde a rede-
mocratização? Voltamos às trevas 
mesmo”. Na segunda (20), servi-
dores e alunos, participaram da 
manifestação contra a nomeação 
do reitor interino.

A Prefeitura do Natal abriu 
investigação para apurar a contra-
tação de mão de obra emergencial 
para atuar no hospital municipal 
de campanha. A Controladoria do 
Município instaurou auditoria pa-
ra analisar processo de seleção.

Além disso, a Procuradoria Ge-
ral do Município vai fazer a análise 
sobre a legalidade dos atos pratica-
dos no âmbito da Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

O prazo para os estudos, de 
acordo com o prefeito Álvaro Dias, 
é de 48 horas “para a análise e 
posicionamento em relatório cir-
cunstanciado a ser encaminhado 
à Secretaria Municipal de Governo 
pelos dois órgãos de controle do 
município”.

ASecretaria de Saúde de Natal 
(SMS) vai gastar R$ 32,3 milhões 
para iniciar as operações do hos-
pital de campanha municipal. Os 
leitos hospitalares serão instalados 
nas instalações do Hotel Parque da 
Costeira, na Via Costeira, na zona 
Leste da capital potiguar. 

Fátima lamenta 
nomeação de 
reitor interino do 
Insituto Federal

Prefeitura do Natal  
investiga contratos 
para o hospital de 
campanha

Repercussão

Recursos

Fátima Bezerra: “voltamos às trevas”

José Aldenir/AgoraRN
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O cidadão que tiver o auxílio 
emergencial de R$ 600,00 ne-
gado pode agora contestar o re-
sultado da análise e pedir nova-
mente o benefício diretamente 
pelo aplicativo ou site do progra-
ma. A atualização nas plata-
formas foi feita a partir desta 
segunda-feira (20), informou a 
Caixa Econômica Federal.

No aplicativo ou no site, 
quem receber o aviso de “benefí-
cio não aprovado” pode verifi car 
o motivo e fazer uma contesta-
ção. Se o aviso for de “dados in-
conclusivos”, o solicitante pode 
fazer logo a correção das infor-
mações e entrar com nova soli-
citação, de acordo com a Caixa.

A responsável por informar 
o motivo do auxílio emergen-
cial não ter sido aprovado é a 
Dataprev, estatal federal de 
tecnologia que analisa os dados 
informados pelo solicitante. O 

resultado é depois homologado 
pelo Ministério da Cidadania.

Para ter direito ao auxílio 
é preciso atender aos critérios 
estabelecidos pela legislação, 
como não ter emprego formal, 
não receber outro benefício do 
governo (com exceção do Bolsa 
Família), ter renda familiar 
mensal maior que  R$ 3.135,00 
ou R$ 522,50 per capita (por 
pessoa), entre outros. As condi-
ções completas são descritas no 
site do programa federal.

As receitas do Governo do Rio 
Grande do Norte registram queda 
de R$ 75 milhões até a primeira 
quinzena de abril. E a estimativa 
é que, ao fi m do mês, esse núme-
ro esteja entre R$ 130 milhões e 
R$ 150 milhões. Os dados foram 
revelados pelo secretário estadual 
do Planejamento e das Finanças, 
Aldemir Freire, durante partici-
pação na reunião da Comissão de 
Enfrentamento ao Coronavírus 
da Assembleia Legislativa do RN, 
presidida pelo deputado estadual 
Kelps Lima (SDD). 

Na reunião, o secretário fez 
uma prestação de contas das ações 
que foram tomadas e do quadro 
fi nanceiro do Estado diante da 
pandemia do novo Coronavírus. 
Segundo Aldemir, há registros 
de queda de 44% no consumo do 
mercado varejista e de aproxima-
damente 80% no setor de serviços. 
Isso no mês de março.

“É uma queda signifi cativa. 
Uma redução dos níveis de ativi-
dade econômica vai ter impacto 
signifi cativo nas receitas de esta-
dos e municípios com queda na 

tributação. Já estamos sentindo. A 
queda é sentida não só no Fundo de 
Participação do Estado (FPE), mas 
no ICMS, IPVA, Simples nacional. 
Todas as receitas já apresentam 
queda”, disse Aldemir Freire.

Diante dessa situação, o auxi-
liar da governadora Fátima Bezer-
ra apresentou algumas medidas 
que foram adotadas pelo Governo 
do Estado. Entre as prioridades, 
foram estabelecidas a manutenção 
da folha de pagamento do funciona-
lismo público, o repasse de recursos 
aos municípios, o pagamento do 
duodécimo aos demais poderes e a 
garantia do custeio mínimo da má-
quina estadual. 

Para viabilizar tudo isso, o Es-
tado decidiu reduzir suas despesas 
fi nanceiras, renegociar pagamen-
tos de precatórios e das chamadas 
requisições de pequeno valor. O 
secretário enfatizou ainda a impor-
tância do Senado Federal aprovar 
o Plano de Equilíbrio Fiscal, que 
ajudará estados e municípios com 
a recomposição do ICMS e ISS.

Ao ser questionado pelo depu-
tado Francisco do PT em relação à 

liberação de recursos das emendas 
apresentadas pelos parlamenta-
res, o secretário revelou que esta 
semana o uso do dinheiro já deve 
começar a ser autorizado. Ao todo, 
serão cerca de R$ 200 mil para ca-
da deputado, o que representa R$ 
4,8 milhões para o combate à Co-
vid-19.

O secretário de Planejamen-

to pediu apoio aos deputados por 
conta da redução expressiva das 
receitas do Estado. “Eu reconheço 
que realmente a Assembleia Le-
gislativa tem sido uma parceira 
do Governo em todo esse processo. 
Sempre tivemos boas discussões, 
inclusive institucionalmente, sobre 
repasses e projetos”, disse o secre-
tário. 

Aldemir garantiu que é uma 
das prioridades do Estado manter 
os pagamentos às Prefeituras.

Já o deputado Sandro Pimentel 
(Psol) questionou o total de recur-
sos federais que chegaram ao RN 
para combate à Covid-19. Até ago-
ra, o Governo do RN já recebeu R$ 
29,96 milhões da União para auxí-
lio de combate à Covid-19. 

Os municípios potiguares re-
ceberam R$ 46 milhões. Ou seja, 
para o RN foram enviados cerca 
de R$ 76 milhões. Aldemir Freire 
também garantiu o pagamento da 
folha salarial de abril nas datas 
previstas.

O deputado estadual Tomba 
Farias (PSDB) afi rmou que, por 
enquanto, a maior parte do esforço 
fi nanceiro para enfrentar a pan-
demia tem sido feito pelo governo 
Federal. Aldemir disse que o Es-
tado está com sua situação fi nan-
ceira sem espaços para maiores 
aberturas. “Estamos suspendendo 
pagamentos, como a questão dos 
precatórios e a redução do duodé-
cimo, mas porque os recursos não 
existem”, explicou.

Aldemir Freire, secretário de Planejamento: "todas as receitas apresentam queda"

Governo do Estado estima redução nas 
receitas de até R$ 150 milhões em abril
Secretaria Estadual Planejamento anunciou uma série de medidas para reduzir as despesas financeiras, como a de renegociar 
pagamentos de precatórios; Governo garantiu pagamento da folha dos servidores e o repasse do duodécimo aos Poderes

Crise

José Aldenir/AgoraRN

A Ordem dos Advogados do 
Brasil no Rio Grande do Norte 
(OAB) prorrogou por três meses os 
vencimentos de parcelas de anui-
dades do ano de 2020, bem como de 
renegociações de anuidades ante-
riores já fi rmadas até 20 de março.

As datas de vencimento dos 
meses de março, abril e maio, fi -
cam adiados para o mesmo dia, 
mas, respectivamente, dos meses 
de outubro, novembro e dezembro 
de 2020. 

Na solicitação, deve constar o 
nome completo, número de inscri-
ção na OAB, quais parcelas o re-
querente deseja adiar o vencimento 
e justifi cativa referente à diminui-
ção da renda do exercício profi ssio-
nal durante este período. “Estamos 
buscando formas de minimizar os 
impactos da crise provocada pela 
Covid-19. O advogado ou advogada 
que necessitar a prorrogação, du-
rante o período de fechamento da 

sede, poderá acessar o site da OAB 
e pedir a mudança dos vencimen-
tos”, esclarece o diretor-tesoureiro 
da OAB, Alex Gurgel.

Para ter acesso à prorrogação, 

o interessado deve requerer por 
e-mail (tesouraria@oabrn.org.br), 
telefone (84 99990-8941), whatsa-
pp institucional do Tesoureiro (84 
99982-5166) ou Dataged.

Diretor-tesoureiro da OAB no RN, Alex Gurgel, explica mudanças no pagamento

Advogados no RN podem solicitar 
prorrogação das anuidades da OAB

Medida

Reprodução / OAB

Quem tem auxílio negado 
pode fazer nova solicitação

Ajuda

Retifi cação é feita pelo aplicativo

Reprodução
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Canal 1Canal 1
Globo faz megarreunião com 

autores e expõe “cenários” para volta  
No meio da semana passada, a Globo realizou uma 

megarreunião com autores de novelas, remotamente é claro, 
por causa do novo coronavírus e alguns cenários foram 
colocados para a retomada das gravações.

Participaram deste encontro, autores titulares e 
colaboradores das produções que foram interrompidas ainda no 
ar – “Salve-se Quem Puder” e “Amor de Mãe” – como também 
daquelas que estavam começando seus trabalhos – “Nos 
Tempos do Imperador”, “Malhação: Transformação” e “Um 
Lugar do Sol”, entre outras.

Na oportunidade, entre os vários assuntos colocados, 
foi estabelecido que todos devem continuar escrevendo 
normalmente. O detalhe é que, quando essa reunião remota 
foi convocada, muitos chegaram a imaginar uma suspensão 
completa de tudo. Mas não. A ordem é seguir em frente.

Mesmo porque quem já estava com a produção levantada e 
orçada - estúdio e cenográfi ca - não tinha mesmo razão para se 
preocupar.

Até uma possibilidade chegou a ser conversada para o 
reinício de gravações: primeiro, a novela das 9, “Amor de Mãe”, 
depois, “Salve-se Quem Puder” e assim por diante.

QUINZENAL 
Reuniões entre alta cúpula 

e autores não é nenhuma  
novidade na Globo. A diferença 
é que desta vez foi virtual, por 
causa da pandemia, e por isso 
contou com uma presença maior 
de participantes. Mas cada um 
da sua casa.Esses encontros 
devem continuar acontecendo, 
quinzenalmente. Os autores 
foram informados sobre as 
situações possíveis no reinício 
das gravações.

OS CENÁRIOS
A entrega dos capítulos 

escritos, tanto das novelas que já 
existiam quanto das próximas, 
deve seguir normalmente, 
dentro dos prazos estabelecidos 
anteriormente. Com isso, 
quando tudo voltar ao normal, 
a Globo terá toda a parte de 
produção facilitada.E são dois 
os possíveis cenários para 
retomada de gravações:

- Otimista: em junho ou julho 
– Pessimista: agosto.

HISTÓRICO
O canal de notícias 

GloboNews, do Grupo Globo, 
com 23 anos em operação, 
pela primeira vez  assumiu a 

Juliana Paiva, à espera da 
retomada de “Salve-se Quem 
Puder”, tem boas lembranças 
do trabalho em “Totalmente 
Demais”, em reprise na Globo, 
em que viveu Cassandra, a  
grande rival de Eliza (Marina Ruy 
Barbosa).“Na época, quando fi z[a 
novela], se lia alguma coisa triste 
no noticiário, eu me alegrava 
por fazer uma personagem que 
fazia o povo rir. É um pouco como 
agora. Tudo tem um propósito”, 
comenta Juliana.

Lucas Landau/TV Globo

Luan Santana fará no dia 26, 
a partir das 18h, uma live por 
meio do seu canal no YouTube 
e página no Facebook...
O show, “História”, vai 
revisitar os sucessos de seus 12 
anos de carreira...
A propósito de lives, a de 

Bate-Rebate

terceira posição no ranking de 
audiência da TV Paga. Após 
ter fechado 2019 em 7º lugar no 
ranking da TV por assinatura, 
sua melhor posição anual 
histórica, a GloboNews subiu 
quatro posições, contabilizando 
os dados de início do ano até o 
momento. A chegada ao terceiro 
lugar foi impulsionada pela 
cobertura  da pandemia da 
Covid-19.

Ivete Sangalo será neste sábado, 
diretamente de sua casa na Praia do 
Forte, na Bahia...
A exibição, dirigida por Boninho, 
terá início após “Fina Estampa”, 
com algumas músicas, e completa, 
no Multishow e outros canais.
 Globo não jogou a toalha 
em relação à edição 2020 do 
reality“The Voice Brasil”...

Fabricação de equipamentos de 
proteção individual com impres-
soras 3D e produção de álcool em 
gel, glicerinado ou álcool 70% estão 
entre as principais ações desenvol-
vidas pela maior parte das institui-
ções federais de ensino para ajudar 
o país no combate ao novo corona-
vírus (covid-19). Cerca de duas a 
cada três instituições federais es-
tão se dedicando a essas produções, 
de acordo com dados copilados pelo 
Ministério da Educação (MEC). 

Ao todo, são quase 1,2 mil ações 
realizadas por 110 universidades, 
institutos federais, centros federais 
de Educação Tecnológica (Cefets) e 
Colégio Pedro II. Essas ações bene-
fi ciam 75,4 milhões de pessoas. 

Os dados são do portal criado 
pelo MEC para monitorar o funcio-
namento e as principais ações das 
instituições federais. A plataforma, 
que pode ser acessada pela inter-
net, é atualizada pelas próprias 
instituições.

Além da produção de mate-
riais, 71 das 110 instituições estão 
oferecendo serviços de aconselha-
mento e apoio psicológico; 66 estão 
produzindo materiais educativos; 
51 estão assessorando secretarias 
estaduais e municipais de Saúde; 

43 estão capacitando profi ssionais; 
e, 40 estão realizando teleatendi-
mento para orientar e esclarecer a 
população. Há ainda, entre outras 
ações, três instituições trabalhan-
do no desenvolvimento de vacinas 
para a covid-19. 

As instituições trabalham tam-
bém na realização de exames para 
detectar o coronavírus e na fabrica-
ção de equipamentos hospitalares, 
como respiradores, fundamentais 
para o tratamento de pacientes 

que desenvolvem as versões mais 
graves da doença. 

Segundo o MEC, a intenção é 
que as ações das instituições che-
guem de maneira atualizada a mi-
lhões de brasileiros. A ferramenta 
foi desenvolvida em parceria com 
a Universidade Federal do Oeste 
da Bahia (UFOB), a Universidade 
Federal do Cariri (UFCA), Univer-
sidade Federal do Oeste do Pará 
(UFOPA) e com a Universidade 
Federal de Viçosa (UFV).

Governo do Rio Grande do 
Norte criou dois programas para 
centralizar diferentes tipos de doa-
ções e donatários: o RN+Unido e o 
RN+Protegido. As iniciativas têm o 
objetivo de amenizar os efeitos co-
laterais provocados pelo coronaví-
rus e têm contado com ampla par-
ticipação da sociedade, em especial 
de empresas.

O valor estimado das doações 
ao programa RN+Protegido passa 
dos R$ 800 mil. O montante inclui 
equipamentos de proteção indivi-
dual e materiais destinados a hos-
pitais. Grande parte do material 
foi doado por empresas, entidades 
sindicais e associativas. 

O primeiro balanço das doações 
de alimentos e material de limpeza 
e higiene pessoal, corresponden-
tes ao programa RN+Unido, será 
publicado na quarta-feira (22). O 
RN+Unido foi criado em parceria 
com a Associação dos Supermer-

cados do RN (Assurn), com apoio 
do Ministério Público Estadual. 
Tem a fi nalidade de doações de 
alimentos não perecíveis, material 
de higiene ou cestas básicas e tam-

bém material hospitalar. Doação é 
feita às famílias em situação social 
mais vulnerável, cadastradas na 
Secretaria de Trabalho, Habitação 
e Assistência Social (Sethas).

Mais de 110 instituições atuam na fabricação de máscaras e de álcool 70%

Programa vai entregar equipamentos de proteção individual para hospitais públicos

Instituições federais participam de 
projetos de combate ao coronavírus

Governo contabiliza R$ 800 mil em 
doações ao programa RN+Protegido

Unidades estão produzindo por todo o Brasil equipamentos de proteção 
individual e álcool em gel; Mais  75 milhões de pessoas serão beneficiadas

Auxílio

Apoio

Diego Vara/Reuters

Demis Roussos /Ascom
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

BRASVENTOS MIASSABA 3 GERADORA DE ENERGIA S/A., CNPJ. 11.839.616/0001-77, 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 para CENTRAL GERADORA EÓLICA MIASSABA III composta por 
41 aerogeradores com potência unitária de 1,67 MW, totalizando 68,47 MW, incluindo subestação, localizada na 
Zona Rural do município de Macau/RN.

JOÃO MARCOS PROSDÓCIMO MORO
DIRETOR TÉCNICO

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

DJALMA FRANCISCO DIAS –, inscrito no CPF  Nº 057.177.014-20, torna público que esta requerendo 
ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a  Licença Simplifi cada para o 
cultivo de cana de açúcar não irrigada e criação de bovinos, equinos e ovinos em uma área de 50,41ha, 
localizada na Fazenda Guariba, Zona Rural - no município de Goianinha/RN  

DJALMA FRANCISCO DIAS
 Agropecuarista

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ 10.797.331/0004-09, torna público que 
está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- IDEMA a RLO para Posto de Combustível, localizada na Av. Coelho Neto, 694, Bairro Alto da Conceição, 
CEP.: 59.600-320, Mossoró/RN.

Sérgio Leite de Sousa
Sócio Administrador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará 
realizar licitação : Tomada de Preços n 002/2020, no próximo dia 07/05/2020, às 09:00 horas, objetivando a 
contratação de sociedade de advogados, para a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica 
para esta administração municipal de Rio do Fogo/RN.

Rio do Fogo/RN, 20 de abril de 2020.

Dário Xavier da Cruz
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00006/2020

O Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, João 
Câmara-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contratação de Empresa Especializada 
em confecção de material gráfi co para atender o SEST SENAT DN 128 – João Câmara/RN, cujo recebimento dos 
envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 19/05/2020 às 15h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade do 
SEST SENAT João Câmara/RN, até o dia 18/05/2020, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado Av. Antônio Severiano 
Câmara, 2250 – Km 102 BR 406 –  Bairro São Francisco - João Câmara/RN ou solicitar através do e-mail licitacao.
dn128@sestsenat.org.br.

Tatiane Ferreira de Faria
Presidente da Comissão de Licitação

Os organizadores dos Jogos de 
Tóquio e o Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI)discordaram aberta-
mente sobre quem deve arcar com 
os custos adicionais provocados 
pelo adiamento do evento esportivo 
para 2021.

O confl ito fi cou exposto nesta 
terça-feira, quando o porta-voz do 
Comitê Organizador da Olimpíada 
de Tóquio, Masa Takaya, revelou 
que o seu órgão pediu ao COI a 
remoção de uma frase do seu site 
indicando que o primeiro-ministro 
japonês Shinzo Abe, aceitou assu-
mir a maior parte das despesas 
pela mudança na data. “Não é 
apropriado mencionar o nome do 
primeiro-ministro dessa maneira”, 
disse Takaya. O porta-voz de Abe, 
Yoshihide Suga, também questio-
nou o COI e apontou que “não exis-
te tal acordo relacionado ao custo 
adicional de adiamento”.

O comunicado do COI, publica-
do em uma seção intitulada “Per-
guntas Frequentes sobre os Jogos 
Olímpicos de Tóquio 2020”, dizia 
que Abe aceitou que o Japão “con-
tinuará cobrindo os custos assumi-
dos nos termos do acordo existente 
até 2020, e que o COI continuará 
sendo responsável por sua parte 
dos custos.”

Após a reclamação japonesa, 
o COI removeu o nome de Abe e 
qualquer referência às obrigações 
fi nanceiras do Japão. A versão 
editada diz: “O governo japonês 
reiterou que permanece fi rme em 

sua disposição de cumprir sua res-
ponsabilidade de organizar Jogos 
bem-sucedidos”.

Takaya também reiterou que 
não há plano B, apesar do medo de 
alguns cientistas de que a pande-
mia não permitiria a abertura dos 
Jogos em 15 meses, em 23 de julho 
de 2021. “Não vamos adivinhar. As 
novas datas foram defi nidas. O Co-
mitê Organizador de Tóquio-2020 
e todas as partes interessadas es-
tão envolvidas para trabalhar com 
a nova data.”

A imprensa japonesa estima 
que o adiamento, provocado pela 
pandemia do coronavírus, provo-
cará uma despesa extra que pode 
varias entre US$ 2 bilhões e US$ 
6 bilhões (aproximadamente entre 

R$ 10,6 bilhões e R$ 31,9 bilhões). 
Nenhuma das partes forneceu 
uma estimativa ofi cial, mas o CEO 
dos Jogos de Tóquio, Toshiro Muto, 
descreveu como “monumental” o 
custo do adiamento.

Embora tudo indique que o 
Japão precisará arcar com a maior 
parte dos custos, o assunto é sen-
sível para Abe, especialmente pelo 
colapso econômico devido à pande-
mia.

O orçamento ofi cial dos Jogos 
era de US$ 12,6 bilhões (R$ 67 
bilhões), embora uma auditoria 
do governo em dezembro tenha in-
dicado que o custo real estava em 
US$ 28 bilhões (R$ 148,9 bilhões). 
Desses, apenas US$ 5,6 bilhões (R$ 
29,8 bilhões) são privados.

A Uefa promoveu nesta terça-
-feira, através de uma videoconfe-
rência, uma reunião com seus 55 
membros associados e deixou uma 
“recomendação forte” para que a 
temporada 2019/2020 das ligas 
nacionais possam ser concluídas, 
após paralisação devido à pande-
mia do novo coronavírus.

Além disso, a Uefa ainda apre-
sentou uma “variedade de opções 
de calendário” para que os campe-
onatos sejam fi nalizados. Apesar 
disso, a entidade comandada pelo 
esloveno Aleksander Ceferin en-
tende que “podem haver alguns ca-
sos especiais” que se enquadrariam 
em futuras diretrizes criadas, po-

rém sem dar maiores informações 
sobre como estas seriam aplicadas.

“A Uefa reuniu hoje (terça-
-feira) as 55 federações por vide-
oconferência e apresentou uma 
atualização das opções analisadas 
pelos dois grupos de trabalho cria-
dos em meados de março. Uma 
variedade de opções de calendário 
foi apresentada, cobrindo partidas 
de seleções nacionais e de clubes”, 
informou a entidade em seu comu-
nicado ofi cial. 

“Houve uma forte recomenda-
ção dada para terminar as com-
petições nacionais de elite e copas, 
embora se entenda que pode haver 
alguns casos especiais. Com isto 

em mente, a Uefa está atualmente 
desenvolvendo algumas diretri-
zes sobre a participação em suas 
competições de clubes”, prosseguiu 
Aleksander Ceferin.ww

A entidade que comanda o fu-
tebol europeu relatou ainda que 
trará novas atualizações, caso ne-
cessário, depois da conferência do 
Comitê Executivo da entidade, que 
ocorrerá nesta quinta-feira.

O fi nanciamento das Associa-
ções Nacionais através do progra-
ma “HatTrick” da Uefa também foi 
discutido, com a entidade reiteran-
do o seu compromisso de cumprir 
os pagamentos às federações mem-
bros conforme planejado.

Primeiro-ministro japonês Shinzo Abe não aceita custo extra para as Olimpíadas

COI e Japão divergem sobre gastos 
por adiamento dos Jogos de Tóquio

Uefa recomenda fim de temporada 
e apresenta opções de calendário

Imprensa japonesa estima que mudança para 2021, provocada pelo “efeito  
coronavírus”, provocará uma despesa extra estimada em até US$ 6 bilhões

Valores

Futebol

Koichi Kamoshida/Getty Images
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião Extraordinário. 
Solicitante: o Sr. IVAN ALVES DA SILVA, brasileiro, divorciado, comerciante, portador do CPF/MF n° 021.520.087-07, 
portador da cédula de Identidade n° 1.042.504 – SSP/PI, residente e domiciliado na Rua Marechal Marciano, 1786, Fundos 
casa 01, Padre Miguel, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 21721-011, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de 
Lima Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, 
Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630.  
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Cancela, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178 -
000, com 488,89m²(quatrocentos e oitenta e oito metros e oitenta e nove decímetros quadrados), imóvel não cadastrado junto 
a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do perímetro, de 
acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- Inicia-se a descrição deste perímetro ao Norte partindo do P-1 de coordenadas N-
9.308.921,91 e E-273.601,74,  até o P-2 de coordenadas N-9.308.934,00 e E-273.627,00 medindo 28,00 metros, limitando-
se com Aelson Fideles Costa, deste, segue, limitando-se ao Leste até o P-3 de coordenadas N-9.308.915,18 e E-273.628,39 
medindo 19,00 metros,  limitando-se com Jucele Cardoso de Lima Santos, deste, segue, limitando-se ao Sul até o P-4 de 
coordenadas N-9.308.903,08 e E-273.604,25 medindo 27,00 metros, limitando-se com  a Rua da Cancela e Severino Inácio 
da Silva, deste, segue, limitando-se ao Oeste até o P-1 medindo 19,00 metros, ponto inicial da descrição deste perímetro, 
limitando-se com José Assendino da Silva. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 15.000,00. 
O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus 
antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação 
do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados 
e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com 
expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de 
que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 22.04.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 



QUINTA-FEIRA, 22.04.2020Geral12

O atleta potiguar Rodrigues, 
revelado pelo ABC e atualmente jo-
gador do Grêmio, realizou doações 
de 30 cestas básicas para famílias 
do povoado do distrito de Carnaú-
ba, no município de Senador Geor-
gino Avelino. 

No último fi m de semana, o za-
gueiro visitou familiares na comu-
nidade que cresceu no interior do 
Rio Grande do Norte. “Seja sempre 
nobre em suas doações seja elas 
quais forem e não tenha medo que 
algo lhe falte. Se você tiver receio 
em doar, não será ato real. Doando 
verdadeiramente, nada lhe faltará. 
Sempre bom ajudar o próximo”, 
escreveu o atleta nas rede sociais.

Revelado pelo alvinegro, o de-
fensor foi emprestado ao Tricolor 
gaúcho em 2018, fi cando no time 
sub-23. Rodrigues se destacou e 

passou a ser utilizado pelo técnico 
Renato Portaluppi. Em agosto de 

2019, o Grêmio adquiriu 70% dos 
direitos do zagueiro.

Revelação potiguar: Rodrigues defende as cores do Grêmio desde 2018

Zagueiro Rodrigues, do Grêmio, 
doa cestas para famílias no RN
Jogador revelado pelo ABC, que hoje defende o tricolor gaúcho, promoveu 
entrega de 30 cestas no município potiguar de Senador Georgino Avelino 

Solidariedade

Reprodução

Presidente do PSG propõe 
reduzir salários do time

Revisão

Em meio à pandemia do no-
vo coronavírus, clubes das prin-
cipais ligas ao redor do mundo 
negociam com seus jogadores a 
revisão de seus salários, muitas 
vezes altíssimos. O milionário 
Paris Saint-Germain não está 
imune à crise e o proprietário 
da equipe, o catariano Nasser 
Al-Khelaifi , cobrou recente-
mente compreensão por parte 
de seus jogadores em abdicar 
parte de seus vencimentos.

“Espero um esforço deles. 
Eles conhecem suas responsa-
bilidades”, declarou Al-Khelaifi  
ao canal de TV francesa RMC 
Sport. Recentemente, foi noti-
ciado que os jogadores foram re-
ceptivos a adotarem a medida, 
apesar de que o dirigente ainda 
negocia com seu plantel a por-
centagem dos salários que será 
descontada, seguindo o quadro 
estabelecido pela Liga de Fute-
bol Profi ssional (LFP, da sigla 

em francês), entidade que orga-
niza o Campeonato Francês.

Os atletas estão em parali-
sação por tempo indetermina-
do, apesar de terem cobrado os 
seus salários de março de forma 
integral. Al-Khelaifi  também 
pediu que, neste período de 
isolamento social, os atletas 
continuem treinando “e estejam 
prontos para retomar a compe-
tição quando a mesma voltar”.

Nasser Al-Khelaifi , presidente do PSG

Reuters


