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Leitura extra

De acordo com o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, volume de recursos que o governo federal terá de injetar
para combater a pandemia de Covid-19 colocará déficit muito acima do resultado negativo de 2019, que foi de R$ 61 bilhões

Hospital de 
campanha da 
Arena emperra

Ministro do STF dá 
72 horas para RN 
apresentar ações 

Presidente do ABC 
renuncia em meio 
à crise financeira

Osmar Terra nega 
ter sido convidado 
para assumir Saúde

Governo do Estado informou 
nesta terça-feira que apenas uma 
organização apresentou proposta 
na chamada pública para hospital 
com 100 leitos, mas não tinha 
respiradores e foi eliminada

16 estados foram beneficiados 
com decisão do ministro 
Alexandre de Moraes, que 
suspendeu pagamento de dívidas 
com a União, desde que verba 
fosse para a saúde

Desgastado dentro do clube, 
oficialmente ele alegou, em 
carta divulgada nesta terça, estar 
impossibilitado de participar das 
ações administrativas, por conta 
do isolamento social

Cotado para substituir Henrique 
Mandetta, deputado federal disse 
que apenas foi chamado por 
Bolsonaro para almoço no Palácio 
do Planalto para tratar do uso da 
hidroxicloroquina

Saúde 03 Contra Covid-19 03

Futebol 08 Ministério 04

Brasil deverá registrar rombo nas 
contas de até R$ 500 bi este ano

Déficit primário 05
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Número de mortes
por coronavírus no RN 
chega a 8; País tem 667

“Remédio necessário”, 
diz piloto do RN que
enfrenta 3º isolamento

Governo usará quase
R$ 1 bi para bancar
contas de luz

Caixa cadastrou 10 
milhões de benefícios 
emergenciais em 1 dia

Último óbito foi de um 
homem de 58 anos que era 
cardiopata e hipertenso e 
morava em São Gonçalo do 
Amarante, na Grande Natal

Mauro Hart esteve no 
epicentro do coronavírus 
na China, em Wuhan, ficou 
isolado no retorno ao Brasil, e 
está em quarentena em Natal

Programa concede descontos 
escalonados de 10% a 65% 
na conta de luz de famílias de 
baixa renda, de acordo com a 
faixa de consumo

Devem fazer o cadastro no 
site ou aplicativo aqueles que 
não estão no Cadastro Único 
e preenchem os requisitos
do programa

Pandemia 05 Comportamento 06 Tarifa Social 04 Auxílio 04
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Deputados fazem 
remanejamentos e 
reforçam a saúde

Presidente anuncia 
R$ 2 milhões para a 
saúde potiguar 

Escola da 
Assembleia 
mantém atividades 

AL tem primeira 
sessão virtual da 
história

Parlamentares têm pautado suas ações na prevenção da doença.  Foco é combater a propagação do novo coronavírus

Apoio financeiro nas ações de combate à Covid-19 é fundamental para o amplo funcionamento de UTIs

São 29 cursos na modalidade Educação à Distância, e que atendem a recomendação de isolamento social

Pela internet, deputados debateram e apresentaram projetos sem precisar sair de casa

Enfrentamento 02 e 03

Recursos 04 e 05

On line 06 e 07

Prevenção 12 e 13
Assembleia do RN  contra a Covid-19 

Comissão 08 e 09

Missão é acompanhar e fiscalizar as ações do governo estadual referentes ao decreto 

de calamidade pública, assim como também encaminhar Projetos de Lei ao Legislativo

RN projeta 157 mil casos até maio

Coronavírus 03

Estudo da Imperial College London aponta que RN pode registrar mais 
de 800 mortes no dia 2 de maio, quando sistema entraria em colapso

Secretário de Saúde Pública do Estado, Cipriano Maia, usa máscaras durante conversa com jornalistas nesta terça-feira

Elisa Elsie / Governo do RN
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Com a segunda semana de 
confi namento social em 
vigor, as ruas de Natal 

estão com o trânsito bastante 
reduzido em relação a dias 
normais, da pré-pandemia, mas 
as aglomerações seguem aqui e 
ali, com muitas pessoas de idades 
variadas desprezando a orientação 
de usar máscaras caseiras e outros 
protocolos, como despir-se das 
roupas e tomar banho ao chegar 
em casa.

Não é um bom sinal, 
considerando uma quase certa 
disparada dos casos, que já 
começaram a assolar alguns 
estados da região, como o Ceará e 
Pernambuco.

A verdade é que as autoridades 
estão impotentes para conter 
tantas aglomerações, em boa parte 
defl agradas pela falta de dinheiro, 
com as contas batendo à porta, 
e em boa parte municiadas pela 
ignorância e a desinformação.

No Alecrim, a associação 
dos empresários do bairro, que 
orientou as lojas a abrir apenas no 
período da tarde, com o cuidado 
de evitar excesso de pessoas 
nos ambientes, jogou a toalha. 
Embora boa parte das lojas de 
redes maiores continuem fechadas, 

muitos estabelecimentos ignoraram 
a recomendação, abrindo desde as 
primeiras horas da manhã.

Não é privilégio de Natal isso 
acontecer, já que a maioria das 
cidades brasileiras enfrenta o 
mesmo problema, enquanto não 
houver o isolamento forçado, 
que todos nós torcemos para não 
acontecer.

Se os casos locais ainda 
não explodiram, isso se deve ao 
confi namento social possível 
praticado por milhares de famílias 
até aqui.

O número de vítimas, segundo 
as previsões dos especialistas, 
continua avançando e poderá 
chegar a hora de endurecer as 
regras, quando o sistema de saúde 
já debilitado não conseguir mais 
recepcionar tantos casos, o que 
costuma se dar rapidamente.

A verdade é que, sem testes 
massivos, estamos no escuro. 
Com uma maioria de pessoas 
assintomáticas passando o 
vírus, que pode fi car em média 
12 dias incubado, quando os 
casos eclodirem, será preciso que 
tenhamos planos de contingência 
preparados.

Nesse ponto, o Brasil pode ser 
tão extenso territorialmente quanto 
os Estados Unidos, mas a renda per 
capita da população e as condições 
sanitárias são drasticamente piores 
aqui do que lá.

Isso signifi ca que a população 
brasileira sofrerá muito mais 
as consequências de uma alta 
acelerada de casos – embora quem 
veja a situação vivida em Nova 
Iorque neste momento não possa 
de sã consciência dizer que lá as 
pessoas não estejam cortando um 
dobrado.

Portanto, a ideia de estender o 
isolamento, apesar de levar muita 
gente à loucura, e com razão, 
deve ser considerada seriamente, 
enquanto o governo federal – com 
atraso, é verdade – começa só agora 
a liberar os recursos de emergência 
para trabalhadores e empresas.

A luta, agora, é para que o 
tempo passe rápido.

Não é hora de afrouxar
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NOTAS & INFORMES
VALORES

O fundão eleitoral, aprovado 
pelo Congresso Nacional e 
sancionado pelo presidente 
Jair Bolsonaro, foi criado para 
cobrir gastos de R$ 2 bilhões 
com as eleições municipais. 
Além dele, o fundo partidário 
é uma verba repassada 
anualmente pela União para 
o funcionamento dos partidos 
políticos, estimado em R$ 1 
bilhão neste ano. Ainda cabe 
recurso contra a decisão.

NOVO PLANO I
Com as negociações 

travadas, a votação do Plano 
Mansueto — programa federal 
de socorro a estados batizado 
com o nome do secretário do 
Tesouro, Mansueto Almeida 
— deve ser substituída por um 
projeto emergencial para lidar 
com as ações de enfrentamento 
ao coronavírus nos estados.

NOVO PLANO II
O novo projeto de lei 

vai contemplar pedidos dos 
governadores para ampliar os 
gastos com a Covid-19. O texto em 
discussão deve suspender, neste 
ano, o pagamento dívidas sem 
punição aos governos regionais.

O juiz federal Itagiba Catta Preta Neto, da 4ª Vara 
Federal do Distrito Federal, determinou o bloqueio 
do repasse de valores da União ao fundão eleitoral e 

ao fundo partidário e, na mesma decisão, autorizou que o 
governo federal utilize essa verba para as ações de combate 
ao coronavírus. A decisão de Itagiba foi em resposta a uma 
ação popular movida na Justiça Federal. No despacho, 
ele afi rma que a pandemia do coronavírus “é grave” e 
exige “sacrifícios” de todo o País, incluindo nesse grupo os 
partidos políticos.

Fundão bloqueado

MP DO EMPREGO I
O governo avalia alternativas 

para tentar reverter a decisão 
do ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Ricardo 
Lewandowski, que submeteu 
aos sindicatos as negociações 
individuais de trabalhadores e 
empresas para reduzir jornada ou 
suspender contrato durante a crise 
do novo coronavírus.

MP DO EMPREGO II
Uma opção que está sendo 

cogitada pelo governo é enviar à 
Corte um pedido de suspensão de 
liminar, o que anteciparia uma 
decisão que hoje está prevista 
apenas para fi m de abril no 

julgamento do plenário virtual.

CALAMIDADE
Com a participação de 22 

dos 24 deputados estaduais, 
a Assembleia Legislativa do 
RN realizou nesta terça-feira 
a primeira sessão remota de 
sua história. Na ocasião, os 
parlamentares aprovaram projetos 
que reconhecem decretos de estado 
de calamidade pública em 29 
municípios do Estado, inclusive 
a capital, Natal. Mesmo sendo 
municipais, os decretos precisam 
do aval da Assembleia, para que 
as prefeituras fi quem autorizadas 
a extrapolar limites da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Depois de um ano como deputado federal, eleito pelo 
Rio Grande do Norte, penso que vale a pena refl etir 
— deixando que outros também o façam — sobre o 
jogo dentro da Câmara dos Deputados e sobre como os 
congressistas tratam os reais interesses da população.

Desde o início, muitos amigos — especialmente 
familiares e militares — disseram que eu não tinha o perfi l 
necessário para bem transitar como parlamentar. Não 
concordei com eles porque, afi nal, somos representantes 
de uma das carreiras de Estado e, embora formados para 
nos mantermos afastados da política partidária, temos que 
saber representar nossos eleitores na vigência do pleno 
estado democrático de direito.

Assim, optei por enfrentar mais uma missão de vida. 
Apesar de não ser uma missão de natureza militar, 
encarei o desafi o com o mesmo espírito e guardando os 
mesmos princípios e valores, éticos e morais, que devem 
orientar os servidores públicos.

Juntamente com minha equipe, planejamos, 
administramos, coordenamos, articulamos e oferecemos 
estudos para que decisões fossem adotadas. Analisamos 
e discutimos temas de interesse nacional e local, 
conversamos com pessoas, bem como oferecemos apoio aos 
que nos pediram orientações de naturezas diversas.

Na atual legislatura, passei a conviver com deputados 
e senadores, entendendo como essencial a articulação com 
os demais colegas, buscando o melhor para a população. 
Para isso existem comissões permanentes e temporárias, 
com funções legislativas e fi scalizadoras. Há também 
bancadas, frentes e grupos parlamentares. Contudo, todas 
as principais proposições são levadas ao plenário, para as 
decisões fi nais.

Nesse ambiente de plenário, lamentavelmente, 
estão as maiores distorções. As votações são pautadas 
conforme acordos de lideranças, delimitando desde o 
entrar ou não na pauta, o quando entrar e até como 
cada partido ou bloco deve votar. Com isso, proposições 
importantes são esquecidas e outras ganham celeridade, 
ao sabor de acordos feitos entre poucos. Além disso, não é 
incomum que novos textos e emendas sejam apresentados 
intempestivamente, terminando por serem aprovados sem 
que a maioria possa avaliar o mérito com a profundidade 
que a sociedade exige.

Exemplo recente foi a chamada Lei da Ficha Limpa, 
cujo formato inicial foi totalmente reconfi gurado ao longo 
do processo em plenário, sem que muitos parlamentares 
tivessem como examinar adequadamente os conteúdos 
aprovados.

Na verdade, os ritos praticados na Câmara 
funcionam mal. Prova disso é que o Regimento Interno 
é frequentemente inobservado, como irei mostrar na 
segunda e última parte deste artigo, amanhã.

ARTIGO
General Girão ►  Deputado federal (PSL-RN)

As práticas da Câmara I
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O Governo do Rio Grande do 
Norte informou nesta terça-feira 
(7) que apenas uma organização 
apresentou proposta na chamada 
pública lançada pela Secretaria 
Estadual de Saúde Pública (Sesap) 
para montagem e gestão de um 
hospital de campanha para aten-
der pacientes com a Covid-19, cau-
sada pelo novo coronavírus.

A empresa, contudo, não atendeu 
às regras do edital e foi desclassifi ca-
da. “Houve difi culdades (por parte 
da empresa) para ofertar os serviços, 
principalmente o equipamento mais 
crítico, os respiradores. Então vamos 
remodelar, inclusive em relação a 
mão de obra médica, e relançar o 
edital”, disse o secretário Cipriano 
Maia, anunciando que um novo edi-
tal será lançado, com ajustes.

No último sábado (4), o governo 
fechou com o Ministério Público (Es-
tadual e Federal) um acordo para 
fazer mudanças no edital. Segundo o 
Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC), o Estado se comprometeu a 
ampliar a concorrência da licitação, 
permitindo também que empresas 
do segmento hospitalar e de saúde 
em geral pudessem concorrer. Antes, 

o edital era restrito a organizações 
sociais e instituições fi lantrópicas.

No primeiro edital, o governo 
previa abrir no hospital de campa-
nha 100 leitos, sendo 53 de UTI. O 
hospital seria montado na Arena 
das Dunas, ao custo de R$ 37,1 
milhões e durante seis meses. A 
Sesap disse que optou por fazer 
uma chamada pública por não ter 
mão-de-obra e equipamentos ne-
cessários para instalar os leitos.

ISOLAMENTO
Também nesta terça-feira, 

em coletiva, o secretário Cipriano 
Maia voltou a defender o isolamen-
to social como estratégia para con-
ter o avanço do novo coronavírus. 
O titular da Sesap disse que cerca 
de 15% das pessoas que contraírem 
a Covid-19 serão casos graves e 5% 
devem evoluir para óbito, segundo 
as projeções calculadas até agora.

“As pessoas precisam despertar 
para a realidade do quadro. Evitar 
qualquer tipo de contato, de aproxi-
mação, de cumprimentos e manter 
o distanciamento é a regra básica 
que o mundo tem seguido”, afi rmou 
o secretário de Saúde do RN.
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO
  

CMR BRASIL PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO HORTOFRUTÍCOLA LTDA  CNPJ nº. 10.315.749/0001-
81 torna público que requereu ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA  a Renovação de Licença de  Operação – RLO pra a atividade de Agricultura Irrigada. Localizado na 
Fazenda Tubibal, S/N, zona rural,Jandaíra/RN.

 
CARLOS MARTI SOUSA

Sócio (a) Gerente

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO
  

CMR BRASIL PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO HORTOFRUTICOLA LTDA  CNPJ nº. 10.315.749/0001-
81 torna público que requereu ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Regularização de  Operação – LRO pra a atividade de Agricultura Irrigada. Localizado 
na Fazenda Tubibal, S/N, zona rural,Jandaíra/RN.

   
CARLOS MARTI SOUSA

Sócio (a) Gerente

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO

CMR BRASIL PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO HORTOFRUTÍCOLA LTDA  CNPJ nº. 10.315.749/0001-
81 torna público que requereu ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de  Operação – LO pra a atividade de Agricultura Irrigada. Localizado na Fazenda Tubibal, 
S/N, zona rural,Jandaíra/RN.

  
CARLOS MARTI SOUSA

Sócio (a) Gerente

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

GERALDA BORGES DE MEDEIROS, CNPJ Nº 01.094.823/0001-96, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplifi cada, nº 
2019 - 137331/TEC/LS-0478, válida até 03/04/2026 para uma padaria na Avenida Trairi, nº 839, Dner, Santa Cruz/
RN. CEP: 59.200-00 

   
GERALDA BORGES DE MEDEIROS

Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

MARIA DA CONCEIÇÃO MIRNADA E SILVA, CNPJ: 03.743.346/0001-78 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 a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis líquidos, localizado na FAZ.
BELA VISTA SN CENTRO CEP: 59.227-000 no Município de LAGOA D’ANTA/RN.

MARIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA E SILVA
Titular

Pedido de licença de Operação –LO

Posto são Francisco I  LTDA,CNPJ: 00.841.152/001-17,torna publico que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte –IDEMA, a licença Operação –LO para 
Transportes de carga Perigosa, localizado na Rua Felipe Camarão,nº1550 ,CEP:59.603-340, Bairro: Aeroporto, 
cidade :Mossoró-Rn

Lusinácia Figueiredo Macedo
Gestora Ambiental

PEDIDO DE  LICENÇA OPERAÇÃO

ADAIAS ARAÚJO MAIA EPP, CNPJ: 07.908.392/0003-00, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Operação, para 
Armazenamento e revenda de GLP classe V, com capacidade 1.920 botijões de 13kg, ou 24.960kg, Localizado na 
Rua Prefeito Francisco Fontes, 212, Centro, José da Penha/RN.

ADAIAS ARAÚJO MAIA
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA PREVIA

Toda Energia do Brasil, CNPJ 36.160.050/0001-83, com endereço na Fazenda Dois Irmãos, S/N, Serra 
Vermelha, Areia Branca/RN torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente - IDEMA, a Licença de Prévia - LP para parque eólico com capacidade total de 27,72 MW no município 
de Areia Branca/RN 

Robert David Klein 
Responsável Legal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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 E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna pública a análise 

e julgamento das impugnações apresentadas por CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – 
CIEE, CNPJ Nº 61.600.839/0001-55, AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA, CNPJ Nº 
01.406.617/0001-74 e UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA – CNPJ N.º 05.342.580/0001-19 ao 
edital do processo em comento. Considerando o a análise das impugnações e o Parecer Jurídico emitido pela 
Consultoria Jurídica, a Pregoeira decidiu pelo conhecimento e provimento parcial da impugnação apresentada 
por AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA, CNPJ Nº 01.406.617/0001-74, pela inclusão, no 
item 10.1. do Anexo I do Edital (Termo de Referência), a possibilidade de atendimento virtual pelo Contratado, 
passando o referido item a ter a seguinte redação: “10.1. Apresentar a este Município, quando da execução 
contratual, estrutura física, logística, administrativa, operacional e de recursos humanos, devendo ser garantido 
o princípio da ampla concorrência, disponibilizar atendimento presencial ou virtual, personalizado, receptivo e 
ativo. Prestar, sempre que acionado, atendimento através de preposto, que deverá ser indicado na contratação, 
durante todo o processo vocacional em que desenvolver as atividades de estágio neste Município”. A 
Pregoeira decidiu ainda pelo conhecimento e desprovimento das impugnações apresentadas por CENTRO 
DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE, CNPJ Nº 61.600.839/0001-55 e UNIVERSIDADE PATATIVA 
DO ASSARÉ - UPA – CNPJ N.º 05.342.580/0001-1, tendo em vista que o Edital está em conformidade com as 
decisões do TCU. Diante do exposto, fi ca alterado o item 10.1. do Anexo I do Edital (Termo de Referência) e 
permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital e 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. 
O resultado da análise e julgamento das impugnações e o Anexo I do Edital (Termo de Referência) serão 
disponibilizados no Portal Compras Públicas e no site da Prefeitura Municipal de Macaíba. Os autos do 
processo encontram-se à disposição dos interessados na sala de licitações, na sede do Executivo Municipal. 

Macaíba/RN, 07/04/2020. 

Pregoeira/PMM.

O ministro Alexandre de Mora-
es, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), deu nesta terça-feira (7) um 
prazo de 72 horas para os estados 
que tiveram dívidas suspensas 
com o governo federal apresentem 
as ações que já foram adotadas e 
quais as que estão em planejamen-
to, com o uso da verba pública que 
seria destinada ao pagamento das 
parcelas suspensas, no combate ao 
novo coronavírus.

Desde o mês passado, o minis-
tro autorizou 16 estados, incluindo 
o Rio Grande do Norte, a suspen-
derem o pagamento de dívidas com 
a União desde que os valores das 
parcelas sejam aplicados na saúde.

“Ofi cie-se ao Estado-Autor, pa-
ra que informe, no prazo máximo 
de 72 horas, quais as ações que já 
foram adotadas e quais as que es-
tão em planejamento, com o uso da 
verba pública que seria destinada 
ao pagamento das parcelas sus-
pensas, devendo indicar as rubri-
cas orçamentárias específi cas no 
montante exato, bem como a data 
em que os valores liberados serão 

disponibilizados no orçamento. O 
estado deverá, impreterivelmente, 
prestar referidas informações a ca-
da 15 dias”, decidiu o ministro.

Até o momento, tiveram as dí-
vidas suspensas os estados de São 
Paulo, Bahia, Maranhão, Paraná, 
Paraíba, Santa Catarina, Pernam-
buco, Pará, Acre, Espírito Santo, 
Amazonas, Alagoas, Rondônia, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul 
e Rio Grande do Norte.

Apesar da decisão do ministro, 
as dívidas de todos os estados com 
a União estão suspensas desde 23 
de março, quando o presidente Jair 
Bolsonaro anunciou a suspensão 
do pagamento das parcelas e auxí-
lio fi nanceiro para ajudar os esta-
dos no combate à Covid-19.

Decisão foi do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes

RN e outros 15 estados têm 72 horas 
para mostrar ações contra Covid-19
Estados foram beneficiados com decisão do Supremo que suspendeu 
pagamento de dívidas com a União, desde que verba fosse para a saúde

Decisão

Carlos Moura / STF

Estado lançará novo edital para 
hospital de campanha na Arena

Saúde

A estimativa para o Rio 
Grande do Norte é de 157 mil 
de infectados e 874 mortos por 
coronavírus até 2 de maio, se-
gundo a Secretaria de Saúde 
do Estado (Sesap). Essa é a 
estimativa do cenário atual 
“otimista”, com um bloqueio 
de 42% da população em isola-
mento social. Os dados foram 
apontados durante coletiva 
do Governo do RN, realizada 
nesta terça-feira (7).

O relatório tem projeções 
feitas pela Imperial College 
London, instituição britânica 
com um foco em ciência, enge-
nharia e medicina. O médico 
Ricardo Volpe, que apresen-
tou os dados durante a coleti-
va, explicou que, por conta do 
número de casos confi rmados 
de Covid-19 no dia 2 de maio, 
o sistema de saúde poderia 
colapsar. O colapso signifi ca a 
completa falta de leitos dispo-
níveis para atendimento.

Sistema de saúde 
pode entrar
em colapso no
dia 2 de maio

Coronavírus



Pela primeira vez em cinco 
anos, o governo federal vai apor-
tar recursos para bancar a conta 
de luz da população mais pobre. 
Após semanas de debates inten-
sos entre técnicos, o Ministério da 
Economia aceitou destinar R$ 900 
milhões ao programa Tarifa Social, 
que atende 9,4 milhões de famílias. 
A proposta faz parte das ações de 
enfrentamento ao avanço do novo 
coronavírus no País.

Uma medida provisória sobre 
o tema está em fase fi nal de elabo-
ração e prevê que o Tesouro ajude 
a pagar a conta de luz das pessoas 
de baixa renda, por até três meses, 
desde que o consumo seja de, no 
máximo, até 220 kWh. A MP passa 

a vigorar assim que é editada, mas 
precisa ser aprovada pelo Congres-
so em até 120 dias.

A isenção dos pagamentos 
para a população de baixa renda 
deve custar entre R$ 1 bilhão e 
R$ 1,2 bilhão, mais do que o apor-
te da União. Por isso, o restante 
dos recursos deve vir de sobras 
de recursos de um fundo setorial 
– a Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE). Portanto, não 
haverá impacto para os demais 
consumidores.

Entre as sobras estão cerca de 
R$ 200 milhões em recursos do Luz 
Para Todos não utilizados no ano 
passado, além de obras do progra-
ma previstas para 2020 que vão 

atrasar. A queda no preço dos com-
bustíveis utilizados para abastecer 
termelétricas da Região Norte – e 
que também são bancadas pelo fun-
do setorial – também vai contribuir.

O programa Tarifa Social con-
cede descontos escalonados de 10% 
a 65% na conta de luz de famílias 
de baixa renda, de acordo com a 
faixa de consumo. Neste ano, ele 
deve custar R$ 2,594 bilhões, que 
serão arrecadados por meio das 
tarifas. Mais da metade do univer-
so de famílias atendidas vivem no 
Nordeste. Mas desde 2015, o Te-
souro não aporta recursos no pro-
grama, e ele é custeado por meio 
das pelas contas de luz dos demais 
consumidores.
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Proposta faz parte das ações de enfrentamento ao novo coronavírus no País

Deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), que é médico, e o presidente Jair Bolsonaro

Governo usará quase R$ 1 bi para bancar 
conta de luz de famílias de baixa renda
Programa Tarifa Social concede descontos escalonados de 10% a 65% na conta de luz de famílias de baixa renda, de
acordo com a faixa de consumo. Neste ano, ele deve custar R$ 2,594 bilhões, que serão arrecadados por meio das tarifas

 Pandemia

Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Evaristo Sá / AFP

Com o nome ventilado para 
assumir o Ministério da Saúde 
em pleno avanço da Covid-19, o 
deputado federal Osmar Terra 
(MDB-RS) negou terça-feira (7) 
ter recebido convite do presidente 
Jair Bolsonaro para ocupar o lugar 
de Luiz Henrique Mandetta, atual 
ministro. Osmar disse que apenas 
foi chamado na segunda-feira (6) 
por Bolsonaro para almoço no Pa-
lácio do Planalto para tratar do uso 
da hidroxicloroquina.

“É melhor que o ministro Man-
detta se afi ne com o presidente. Acho 
que não precisa trocar ministro. Não 
sou candidato. Pode ser qualquer 
um, se tivesse que trocar. Tem mui-

ta gente competente aí, mais compe-
tente do que eu”, disse, em entrevis-
ta à Rádio Bandeirantes.

“O que tenho afi rmado é que 
essa quarentena não tem sentido. 
Está sacrifi cando a população, 
quebrando o país e não diminui o 
número de casos”, disse Terra ao 
apresentador José Luiz Datena.

“O vírus é uma força da natu-
reza. Só vai diminuir o contágio 
quanto tiver metade da população 
contaminada. E só vai diminuir a 
epidemia quando chegar a 70%, 
80% da população contaminada. 
Tem de proteger idosos e doentes. 
Juntar as pessoas em casa aumen-
ta o contágio”, afi rmou o deputado.

Osmar Terra nega ter recebido 
convite para assumir ministério

Saúde

Até as 15h desta terça-
-feira (7), a Caixa Econômica 
Federal havia fi nalizado o ca-
dastro de 10 milhões de bene-
fícios da renda básica emer-
gencial, disse o presidente do 
banco, Pedro Guimarães. Os 
trabalhadores começarão a 
receber o auxílio no dia 14.

Das 9h às 15h, as ferra-
mentas de cadastramento 
da Caixa tinham enviado 
15 milhões de SMS a traba-
lhadores que requereram o 
benefício. As mensagens pelo 
celular avisam se o trabalha-
dor preenche os requisitos 
para ter direito ao auxílio de 
R$ 600 ou de R$ 1,2 mil (este 
para mães solteiras).

Nesta terça, a Caixa 
anunciou as formas de cadas-
tramento disponíveis para 
os trabalhadores informais 
pedirem o auxílio emergen-
cial.  O pedido pode ser feito 
em um site (https://auxilio.
caixa.gov.br/#/inicio) ou pelo 
aplicativo Caixa Auxílio, dis-
ponível para Android ou iOS.

Devem fazer o cadastro 
aqueles que não estão no Ca-
dastro Único e preenchem os 
requisitos do programa.

Caixa cadastrou 
10 milhões 
de benefícios 
emergenciais

Auxílio
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O secretário do Tesouro Na-
cional, Mansueto Almeida, disse 
nesta terça-feira (7) que o País 
deve fechar o ano de 2020 com um 
défi cit primário de R$ 500 bilhões. 
De acordo com o secretário, o volu-
me de recursos que o governo terá 
de injetar para combater a pande-
mia do novo coronavírus colocará 
o défi cit muito acima do resultado 
negativo do ano passado, que foi de 
R$ 61 bilhões.

“O buraco fi scal no ano passado 
foi em torno de R$ 61 bilhões e, este 
ano, estamos caminhando tranqui-
lamente para algo em torno de R$ 
450, R$ 500 bilhões de buraco fi s-
cal”, disse Mansueto Almeida du-
rante videoconferência organizada 

pelos jornais Valor Econômico e O 
Globo. “A piora fi scal é forte, mas 
é necessária neste ano, e vamos ter 
que aceitar isso de forma adulta”, 
acrescentou.

O secretário afi rmou que o mo-
mento é de cuidar da saúde das 
pessoas e que também é preciso 
garantir renda para os trabalha-
dores mais vulneráveis, como os 
informais, que perderam por causa 
da pandemia. Para ele, as medidas 
adotadas até o momento pelo go-
verno estão bem preparadas para 
os próximos três meses.

“É preciso proteger e dar renda 
a pessoas vulneráveis, pessoas que 
não estão podendo trabalhar neste 
momento e não por culpa delas”, 

disse Mansueto. “Se for preciso 
[adotar medidas emergenciais pa-
ra] mais de três meses, a gente vai 
ter que sentar à mesa para ver o 
que fazer”, complementou.

Questionado sobre a ajuda 
emergencial de R$ 600 aos traba-
lhadores informais e a benefi ciá-
rios do Bolsa Família, o secretário 
disse que os recursos ainda não 
chegaram devido à “difi culdade de 
entrega”. Ele também citou a deci-
são do governo federal de recompor 
os fundos de Participação de Esta-
dos e Municípios (FPE e FPM). A 
estimativa é que sejam repassados 
R$ 16 bilhões para recompor as 
perdas causadas pela redução na 
arrecadação.Secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, projetou elevação nos gastos públicos

Com combate a coronavírus, Brasil deverá 
ter rombo nas contas de até R$ 500 bilhões
Secretário do Tesouro Nacional afirmou, porém, que o momento é de cuidar da saúde das pessoas e que também é
preciso garantir renda para os trabalhadores mais vulneráveis, como os informais, que perderam por causa da pandemia

Déficit

Wilson Dias / Agência Brasil

O número de pessoas diagnos-
ticadas com o novo coronavírus no 
Brasil subiu para 13.717 e o total 
de mortes chega a 667. Os dados 
foram divulgados pelo Ministério 
da Saúde na tarde desta terça-feira 
(7). No último balanço do governo, 
na segunda-feira, o total de infec-
tados chegava a 12.056, com 553 
mortes confi rmadas.

Em 24 horas, o Brasil registrou 
1.661 casos novos da doença e 114 
mortes. Em relação a segunda-fei-
ra, o número de casos confi rmados 
aumentou 13%. Em relação ao 
número ao número de mortes, o 
aumento foi de 20%.

De acordo com os dados do Mi-
nistério da Saúde, a letalidade da 

doença no Brasil também aumentou 
em relação ao balanço divulgado na 
segunda. Saiu de 4,6% para 4,9%.

Também nesta terça-feira, o 
Rio Grande do Norte registrou a oi-
tava morte. Trata-se de um homem 
de 58 anos que era cardiopata e hi-
pertenso e morava em São Gonçalo 
do Amarante, na Grande Natal.

O número de casos confi rmados 
da Covid-19, infecção causada pelo 
novo coronavírus, também subiu 
no Estado. Até ontem, eram 254 
casos, o que signifi ca que a taxa de 
letalidade está em 3,1% no RN.

De acordo com a Secretaria 
de Saúde Pública do RN, existem 
ainda 2.430 casos suspeitos e 809 
foram descartados.

RN registra 8ª morte por Covid-19
Balanço

Desde o início do período de iso-
lamento social por causa da pande-
mia do novo coronavírus, o varejo 
brasileiro de produtos não essen-
ciais (ou seja, sem contar alimentos 
e produtos farmacêuticos) perdeu 
R$ 53,3 bilhões, com uma queda de 
46,6% em relação ao mesmo perío-
do de 2019.

O número é de um estudo da 
Confederação Nacional do Comér-
cio (CNC). “Foi praticamente a 
metade da receita de vendas obtida 
no mesmo período do ano passado 

até hoje, 7 de abril”, diz o economis-
ta-chefe da CNC, Fabio Bentes e 
responsável pelo estudo.

Para chegar a essa cifra, ele 
analisou o impacto dos decretos 
de fechamento do comércio de pro-
dutos não essenciais em lojas de 
rua e shoppings em dez estados. 
O economista levou em conta o 
período no qual esses decretos de 
isolamento social passaram a va-
ler, os setores afetados e a venda 
média diária em relação ao mesmo 
período de 2019.

Varejo já perdeu R$ 53,3 bilhões
Estudo da CNC



A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) apontou o isola-
mento social como a principal 
medida de proteção ao novo 
coronavírus, mas não é difícil 
encontrar pessoas desobedecen-
do a orientação, seja por razão 
profi ssional ou por descrença na 
gravidade da doença.

Para o piloto comercial Mauro 
Hart, de 59 anos, que está no tercei-
ro isolamento social voluntário em 
virtude da Covid-19 e acompanhou 
de perto o surgimento do surto em 
Wuhan, na China, a quarentena é 
“um remédio amargo, mas que é 
necessário tomar para acabar com 
a pandemia”.

Casado, pai de três fi lhos e 
atualmente residente em Natal, 
Mauro trabalha em uma compa-
nhia área chinesa há cinco anos, 
que lhe concedeu licença das ativi-
dades profi ssionais desde quando a 
quarenta foi instituída na cidade, 
no dia 24 de janeiro. “Meu primeiro 
isolamento foi um pouco assusta-
dor, pois fui pego de surpreso. Esta-
va diante do desconhecido”, revela.

O piloto conta que Wuhan mu-
dou o ritmo e se transformou. Ficou 
vazia, silenciosa, sem pessoas nas 
ruas. Neste período, os metrôs e 
trens já não circulavam e a falta 
de máscara era uma realidade. 
Dois dias depois, os automóveis 
particulares estavam proibidos de 
trafegarem.

“Neste tempo, permaneci em 
casa porque, além de ser mais se-
guro, não existia nenhuma outra 
opção. O comércio e os shoppings 
estavam fechados, só alguns su-
permercados ainda funcionavam”, 
conta Mauro.

Ele relembra que não foram 
defi nidos os dias da quarentena e, 
por isso, se preocupou em estocar 
alimentos para dois, três meses. 
“Durante cinco dias foi indo ao su-
permercado para não faltar nada, 
mas notei que já havia um certo 
desabastecimento”, relembra.

Mauro, que vivenciou a Sín-
drome Respiratória Aguda Gra-
ve (SARS), quando estava em 
Taiwan, em 2003, diz que o impor-
tante é manter a temperança nes-
tas situações e aproveitar o tempo 
para desenvolver a solidariedade. 
“Aproveitei o momento para me 
dedicar aos estudos, conversar com 
amigos e familiares, além de ini-
ciar a um novo projeto, que é um 
livro que estou escrevendo sobre a 
pandemia”, aconselha.

Com o desejo de retornar ao 
seio familiar, em Natal, Mauro 
juntou-se a integrantes do grupo 
“Brasileiros em Wuhan” para or-
ganizarem e elaborarem uma car-
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO

CERÂMICA J A DANTAS & FAMILIA LTDA inscrita sob o CNPJ: 70.149.497/0001-90, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Operação – LO para operação das atividades de cerâmica vermelha, localizada na Fazenda Rajada, S/Nº, Zona 
rural, situada no município de Carnaúba dos Dantas- RN.

 
Josineide Zelia Dantas 

Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE DE OPERAÇÃO – LO

 CMR BRASIL PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO HORTOFRUTICOLA LTDA,  CNPJ nº. 10.315.749/0001-
81, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema a Licença de Operação – LO de numero 2015-083459/TEC/LO-0032, com prazo de validade até  03/04/2020 
em favor de atividade de agricultura irrigada, Localizado na Fazenda Tubibal, S/N, zona rural, Jandaíra/RN.

  
CARLOS MARTI SOUSA

Sócio (a) Gerente

Piloto de empresa aérea chinesa, Mauro mora em Natal com a mulher e três fi lhos

“É um remédio necessário”, diz 
piloto que enfrenta o 3º isolamento 
Mauro Hart esteve no epicentro do coronavírus na China, em Wuhan, ficou 
isolado no retorno ao Brasil, em Anápolis, e está em quarentena em Natal

Exemplo

Reprodução / Mauro Hart

Aproveitei o momento para 
me dedicar aos estudos, 
conversar com amigos e 
familiares, além de iniciar a 
um novo projeto, que é um 
livro que estou escrevendo 
sobre a pandemia.”

"

É muito importante as pessoas 
seguirem a orientação de ficar 
em casa e terem cuidados com 
a higiene. Nós, brasileiros, 
tivemos tempo para analisar 
o poder do vírus e meios de 
enfrentá-lo.”

Mauro Hart
Piloto

"
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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 ordinário. 
Solicitantes: o Sr. CLÁUDIO GAMBARELLI, comerciante, italiano, casado, portador do RNE n° V998356-0, inscrito no 
CPF/MF sob o n° 015.766.054-00, e, sua esposa, a Sra. ANNA MARIA GIGLITTO,  servidora pública, italiana, casada, 
portadora do RNE n° V998361-7 e inscrito no CPF/MF sob o n° 015.766.034-66, ambos, residentes e domiciliados na Tv. da 
Cioba, n° 74, Praia da Pipa, Tibau do Sul – RN, CEP: 59.179-000, neste ato, representado pela sua bastante procuradora, a 
Sra. ROSEANE CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, casada, comerciante, portadora da cédula de identidade n° 2300248 – 
SSP-PA, inscrita no CPF/MF n° 426.767.032-34, residente e domiciliada na Rua Sucupira, 251 – Casa 17 – Cond. Villágio 
de Pipa – Praia da Pipa/Tibau do Sul-RN, CEP: 59.179-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de 
Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos 
Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Travessa Cioba, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 428,85m² (quatrocentos e vinte e oito metros e oitenta e cinco decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.015.06.1735.0000.4, e sequencial número 
1.000609.5, CEP: 59.178-000.  Confrontantes: Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 22,20m com a Rua da Arara e a Pousada 
Cata-Vento; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 19,19m com a Pousada Pipa Gostosa; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 23,40m, 
com a Travessa Cioba; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 18,50m com o Sr. Cláudio Gambarelci e a Sra. Anna Maria. Imóvel 
não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 70.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse 
do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores.  
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a empresa Pipa Gostosa, Pousada Catavento, bem como 

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, 08.04.2020 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

 
OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. ALEXANDRE MARTINS VILLAS, brasileiro, empresário, separado Judicialmente, portador da Cédula de 
identidade RG n° 17.974.104-4, inscrito no CPF/MF sob o n° 130.147.268-93, residente e domiciliado na Rua Pedroso 
Alvarenga, n° 1.208, 12° andar, São Paulo - SP, CEP: 04531-004, por intermédio de seu advogado, o Dr. FRANKLIN 
CUELLAR SALAZAR MIRANDA DA ROSA, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ n° 118.307, com endereço profissional 
na Rua Três Poderes, n° 257, Centro, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Graúnas, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 1.829,83m² (mil, oitocentos e vinte nove metros e oitenta e três decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município  de Tibau do Sul/RN, n. 2.0001.001.01.0360.0000.3 e sequencial n° 1.000508.0, em 
nome do antigo possuidor, CEP: 59.178-000.  Confrontantes: Ao Norte: Rua Graúnas e Antônio Gaspar Fidélis; Ao 
Sul: Antônio Gaspar Fidélis e Franchini Gianluigi; Ao Leste: Pipa Group Empreendimento Imobiliários LTDA.; Ao 
Oeste: Franchini Gianluigi, Sr.ª Allania de Queiroz Bertino e Srº Valdir Costa. Imóvel não registrado no cartório. O valor 
atribuído a este imóvel é R$ 580.000,00. 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 o Sr. Franchini Gianluigi, bem como 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, 08.04.2020 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

ta aberta destinada ao presidente 
do Brasil, Jair Bolsonaro, e ao 
ministro das Relações Exteriores 
do Brasil, Ernesto Araújo, para 
serem resgatados pelo governo 
brasileiro.

Com a aprovação da Missão 
Regresso à Pátria Amada Bra-
sil, executada pela Força Aérea 
Brasileira (FAB), Mauro e outros 
58 brasileiros foram resgatados 
e chegaram em 9 de fevereiro em 
Anápolis, Goiás, onde passaram 
15 dias em uma Base Aérea. “A re-
comendação era fi car nos quartos, 
mas podia sair para realizar uma 
atividade física, por exemplo, desde 
que se respeitasse o distanciamen-
to social”, detalha.

Os repatriados fi zeram exames 
para diagnosticar a presença da 
Covid-19 no primeiro, sétimo e dé-
cimo quarto dia de confi namento. 
Todos os resultados deram nega-

tivo. “Diariamente eramos monito-
rados pela equipe médica”, conta.

Ao receber a notícia que po-
deria seguir viagem para capital 
potiguar, Mauro sentiu-se aliviado, 
pois “a maior preocupação de todos 
os repatriados era não trazer o ví-
rus. Não queríamos contaminar 
amigos, familiares e a nação”.

O piloto chegou em Natal no 
dia 24 de fevereiro e tentou seguir 
a vida normalmente até o momen-
to em que o vírus chegou ao Brasil. 
“Com a confi rmação de casos aqui 
no país, segui as orientações do 
governo e das entidades sanitárias 
e iniciei meu terceiro isolamento 
social com o objetivo de conter o 
avanço do vírus”, pontua.

As visitas e os passeios com as 
família foram cancelados e Mauro 
só sai de casa em cenários de neces-
sidade, como ir ao supermercado. 
Tal ação é sempre acompanhada 
de Equipamentos de Proteção Indi-
vidual (EPI), como máscara.

“É muito importante as pessoas 
seguirem a orientação de fi car em 
casa e terem cuidados com a higie-
ne. A China teve que adotar medi-
das drásticas. A Europa demorou 
um pouco mais. Nós, brasileiros, ti-
vemos tempo para analisar o poder 
do vírus e meios de enfrentá-lo”, 
pondera.

O piloto reconhece que o impac-
to fi nanceiro e o distanciamento 
do convívio social e familiar são 
pontos negativos da pandemia e, 
por isso, ele tem “esperança que 
nossos governantes achem o ponto 
de equilíbrio entre o isolamento 
social para impedir o avanço do 
vírus e a retomada das atividades 
de trabalho, para que a sociedade 
não entre em colapso econômico”. 
as Mauro pontua que o momento 
lhe proporcionou a oportunidade 
de reavaliar conceitos e “aprender 
que a vida pode mudar de uma ho-
ra para outra”.
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Camarão dos Correias Ltda, CNPJ nº 34.461.336/0001-73, torna Público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença de Simplifi cada para a 
atividade de carcinicultura, localizada no Distrito de Várzea de dentro, município de Ceará-mirim/RN.

 
Camarão dos Correias Ltda 

Empreendedor

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

CERAMICA ACARI LTDA, de CNPJ: 08.222.479/0001-12, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplifi cada – LS, com 
validade até 18/09/2024, para a Indústria de Cerâmica, localizada no Sítio Acarí, s/n – Zona Rural – Acarí/RN.

 
EDNALDO AZEVEDO DANTAS

Dir. Presidente

PUBLICAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 03.092.799/0001-81 torna público que está requerendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de 
Licença de Operação – RLO Nº 2016-097523/TEC/LO-0052, para extração de areia, no Município de João Camara/
RN  

DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA 
Requerente/Proprietário

PUBLICAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 03.092.799/0001-81 torna público que está requerendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
de Licença Simplifi cada – LS Nº 2015-090431/TEC/LS-0213, para extração de SAIBRO, no Município de Pedra 
Grande/RN. 

DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA 
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

WALDEMBERG MOURA, CNPJ: 12.741.824/0001-00, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simplifi cada, com 
prazo de validade até 18/11/2019, em favor do Empreendimento de (Comércio Varejista de Madeira e artefatos sem 
benefi ciamento), localizada (Avenida 13 de Maio, nº 6, Centro, Serra do Mel-RN).

Waldemberg Moura
Representante Legal

A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) vai destinar R$ 19 
milhões, a título de doação, para a 
base da pirâmide do futebol coorde-
nado pela entidade em competições 
de nível nacional, em função das 
difi culdades causadas pela pan-
demia do novo coronavírus. Cada 
clube que disputa as séries C e D 
do Campeonato Brasileiro vai re-
ceber um auxílio fi nanceiro direto 
no valor equivalente a duas vezes 
a folha salarial média dos atletas 
de cada uma dessas divisões, se-

gundo dados apurados no sistema 
de registro de contratos da CBF. 
A mesma medida será aplicada ao 
futebol feminino e destinada aos 
clubes que disputam as Séries A1 e 
A2 do Campeonato Brasileiro.

Serão benefi ciados 140 clubes, 
em uma ação realizada pela CBF 
com o apoio das Federações Esta-
duais. O objetivo é colaborar para 
que esses clubes possam cumprir 
seus compromissos com os jogado-
res e jogadoras durante o período 
de paralisação do futebol. Além 

disso, a CBF decidiu doar para ca-
da uma das Federações Estaduais 
o valor de R$ 120 mil. “Vivemos um 
momento inédito, cuja extensão  
não pode ser calculada. O nosso 
objetivo, com essas novas medidas, 
é fornecer um auxílio direto ime-
diato. Mas, além disso, temos que 
seguir trabalhando para assegurar 
a retomada do futebol brasileiro no 
menor prazo possível, quando as 
atividades puderem ser normaliza-
das”, afi rma o presidente da CBF, 
Rogério Caboclo.

CBF vai ajudar clubes das séries C e D
Entidade repassará R$ 19 milhões para o pagamento das xcfolhas salariais

Recursos

Jaelyson Max Pereira de Medeiros

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 213.002/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a 
quem interessar, que estará realizando no dia 24 de abril de 2020, às 08h00min, na Sala de 
Licitações, localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, a tomada 
de preços nº 001/2020, do tipo empreitada global por preço global, com participação exclusiva de 
ME, EPP e MEI, contratação de empresa especializada para execução de tampas em concreto 
(para caixas d'agua) e pequenos serviços em diversos prédios públicos no município de Jardim 
do Seridó/RN. O Edital encontra-se disponível Sala de Licitações, no Centro Cultural de Múltiplo Uso 
“Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, 
Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira e no 
endereço eletrônico: https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 07 de abril de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

Presidente da CPL

Ronaldinho Gaúcho e Assis vão 
seguir presos no Paraguai, mas 
agora em prisão domiciliar. Nesta 
terça-feira (07), após pouco mais de 
um mês da detenção do astro em 
Assunção, o juiz Gustavo Amarilla 
decidiu mudar o regime de reclu-
são do craque, que agora fi cará em 
um hotel.

O veredicto que “relaxou” a 
condição de Ronaldinho foi toma-
da em uma audiência em que a 
defesa de Ronaldinho apresentou 
o pagamento de fi ança de US$ 1,6 
milhão (aproximadamente R$ 8,35 
milhões). Além disso, ele e Assis 
vão fi car no Hotel Palmaroga.

Com a documentação do paga-
mento da fi ança e da hospedagem 
em mãos, o juiz optou por permitir 
que eles fi quem em prisão domici-
liar enquanto aguardam a sequên-
cia das investigações e o julgamen-
to.

Assim, a defesa de Ronaldinho 
enfi m conseguiu uma vitória no 
processo após os três recursos an-
teriores terem sido negados pela 
Justiça paraguaia. 

E isso é importante, pois a pri-
são preventiva no país pode durar 
até seis meses, sendo que o sistema 
judiciário do país está parcialmen-
te fechado.

Ronaldinho e Assis foram deti-
dos em 6 de março, quando deram 
entrada no Agrupamento Especia-
lizado, um quartel da Polícia Na-
cional adaptado como presídio. 

Desde então, ele cumpriam pri-
são preventiva determinada pela 
Justiça paraguaia por usarem pas-
saportes falsos para entrar no país 
dois dias antes.

O Ministério Público investiga 
suposta participação de Ronaldi-
nho e do seu irmão em uma orga-
nização criminosa especializada 
em falsifi cação de documentos e 
lavagem de dinheiro.

Justiça do Paraguai 
determina prisão 
domiciliar para 
Ronaldinho Gaúcho

Decisão
 

 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT 

AVISO DE LICITAÇÃO -   CONCORRÊNCIA Nº 00012/2020 
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, Natal-RN, comunica aos interessados que realizará 
Concorrência para a Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento e Instalação de vidros para as 
esquadrias de aço para atender a Unidade B29 do SEST SENAT – Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes 
contendo a documentação e a proposta será no dia 27/04/2020 ás 09h.  
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade do SEST 
SENAT Natal/RN, até o dia 24/04/2020, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. Prefeito Omar O’Gray, 8695, 
Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestsenat.org.br. 

 
Marina Pinheiro Vieira Barroso 

Presidente da Comissão de Licitação 

 
 

 
 

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

AVISO DE LICITAÇÃO -  CONCORRÊNCIA Nº 00014/2020 
O Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, Natal-RN, 
comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – 
EPI para atender a Unidade B29 do SEST/SENAT – Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a 
documentação e a proposta será no dia 24/04/2020 ás 09h. 
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade do SEST 
SENAT Natal/RN, até o dia 23/04/2020, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. Prefeito Omar O’Gray, 8695, 
Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestsenat.org.br. 

 
Marina Pinheiro Vieira Barroso 

Presidente da Comissão de Licitação  
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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. RICARDO PATRÍCIO CAAMAÑO, argentino, divorciado, empresário, portador do CPF/MF de n° 
015.907.994-29, portador do DNI argentino n° 10126041, residente e domiciliado na Rua Colpayo, 760 4 02, Buenos Aires - 
Argentina, por intermédio de seu advogado, o Dr. ARTUR CAVALCANTI DE LIMA BERNARDINO, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com endereço profissional na Rua São José, nº. 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, 
CEP: 59054-630.  
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Projetada, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 19.334,71m² (dezenove mil, trezentos e trinta e quatro metros e setenta e um decímetros quadrados), imóvel cadastrado 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.038.06.1025.0000.1 e sequencial n° 1.007407.4, 
CEP: 59.178-000. Confrontantes: Partindo do vértice inicial, V1, com Datum: Sirgas 2000, MC=33°W e coordenadas UTM: 
N= 9.309.099,50 e E= 272.959,01, seguindo com distância de 72,47 m e azimute de 145°20'52" chega-se ao vértice V2, 
seguindo com distância de 50,88 m e azimute de 147°58'38", chega-se ao vértice V3, seguindo com distância de 53,63 m e 
azimute de 140°59'40", chega-se ao vértice V4, seguindo com distância de 0,36 m e azimute de 140°59'40", chega-se ao 
vértice V5; Confrontando nesses trechos com a Rua Projetada. Seguindo com distância de 19,41 m e azimute de 228°01'38", 
chega-se ao vértice V6, seguindo com distância de 35,18 m e azimute de 233°28'17", chega-se ao vértice V7, seguindo com 
distância de 54,42 m e azimute de 231°51'16", chega-se ao vértice V8; Confrontando nesses trechos com a Rua Projetada. 
Seguindo com distância de 39,52 m e azimute de 319°06'41", chega-se ao vértice V9, seguindo com distância de 42,02 m e 
azimute de 318°07'20", chega-se ao vértice V10, seguindo com distância de 26,64 m e azimute de 321°43'38", chega-se ao 
vértice V11, seguindo com distância de 4,79 m e azimute de 316°17'58", chega-se ao vértice V12, seguindo com distância 
de 7,34 m e azimute de 308°07'10", chega-se ao vértice V13, seguindo com distância de 32,50 m e azimute de 300°57'15", 
chega-se ao vértice V14; Confrontando nesses trechos com Roberto Millenaar. Seguindo com distância de 18,70 m e 
azimute de 45°00'01", chega-se ao vértice V15, seguindo com distância de 24,90 m e azimute de 37°57'19", chega-se ao 
vértice V16, seguindo com distância de 17,86 m e azimute de 35°21'07", chega-se ao vértice V17, seguindo com distância 
de 15,41 m e azimute de 40°31'24", chega-se ao vértice V18, seguindo com distância de 32,01 m e azimute de 43°02'17", 
chega-se ao vértice V19, seguindo com distância de 20,89 m e azimute de 42°21'54", chega-se ao vértice V20, seguindo 
com distância de 9,54 m e azimute de 38°15'47", chega-se ao vértice inicial, V1, confrontando neste trecho com Paulo Artur 
Marinho, totalizando uma área de 19.334,71 m² e um perímetro de 578,46 m. Todos os azimutes e distâncias, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. Memorial correspondente ao serviço registrado no CFT n° 
BR20190278650.   Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 450.000,00. 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 o Sr. Roberto Millenaar, o Sr. Paulo Artur Marinho, bem 
como 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, 08.04.2020 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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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. RICARDO PATRÍCIO CAAMAÑO, argentino, divorciado, empresário, portador do CPF/MF de n° 
015.907.994-29, portador do DNI argentino n° 10126041, residente e domiciliado na Rua Colpayo, 760 4 02, Buenos Aires - 
Argentina, por intermédio de seu advogado, o Dr. ARTUR CAVALCANTI DE LIMA BERNARDINO, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com endereço profissional na Rua São José, nº. 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, 
CEP: 59054-630.  
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Projetada, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 7.000,00m² (sete mil metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do 
Sul/RN, n. 1.0101.023.09.3265.0000.2 e sequencial n° 1.003371.8, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do 
perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- Ao Leste, do ponto P01 ao P02 com 30,64m, e do ponto P02 ao P03 
com 47,89, com a Rua do Sol; Ao Sul, do ponto P03 ao P04 com 104,73m, com o Sr. Antônio Fidelis Costa; Ao Oeste, do 
ponto P04 ao P05 com 9,49m e do P05 ao P06 com 47,88m, com o Sr. Luis Barbosa; Ao Norte, do ponto P06 ao P01 com 
108,49m, com o Sr. Antônio Fidelis Costa. Memorial correspondente ao serviço registrado no RRT n° 0000008664121.   
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 350.000,00. 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 o Sr. Antônio Fidelis Costa, Luis Barbosa, bem como 
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.) 
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O presidente do ABC Fute-
bol Clube, Fernando Suassuna, 
anunciou nesta terça-feira (7) a 
renúncia do cargo. Ele encami-
nhou carta ao Conselho Delibe-
rativo ofi cializando a saída da 
gestão abecedista. A direção ao 
alvinegro, a partir de agora, fi cará 
com o vice-presidente, Bira Rocha.

Segundo a carta de renúncia, 
publicada no site do ABC, a moti-
vação principal para deixar o clu-
be é o impedimento de Fernando 
Suassuna seguir com as obriga-
ções diárias de gestor. 

“Estou impossibilitado de sair 
de casa, por conta dos cuidados 
que devo ter com a minha saúde, 
em razão da pandemia do corona-

vírus (Covid-19), e essa situação 
de imprevisibilidade e de limita-
ção de minha pessoa não poderia 
deixar que prejudicasse o ABC”, 
escreveu ele.

Ainda na carta, Fernando 
Suassuna diz que sentiu que era 
o momento para se retirar “para 
que o vice-presidente Bira Mar-
ques assuma o cargo, com toda a 
plenitude dos poderes, de forma 
estável, e assim possa construir 
politicamente as condições para o 
clube sair desta grave crise fi nan-
ceira”.

Nos últimos meses, o agora 
ex-presidente Fernando Suassur-
na sofria com desgastes dentro da 
administração, em razão da crise 

fi nanceira enfrentada pelo clube. 
Ao assumir, ele já tinha uma dívi-
da estimada em R$ 5 milhões ape-
nas com questões trabalhistas. 
Com a suspensão das atividades 
do futebol profi ssional no início 
de março, as receitas abecedistas 
desabaram ainda mais.

O ponto alto da crise aconte-
ceu em 23 de março, com o anún-
cio da demissão de 30 funcioná-
rios do clube. Entre os demitidos, 
está o roupeiro  João Bernardo, o 
Joca, que chegou ao ABC com 14 
anos de idade, em 22 de janeiro de 
1970.

“Apesar da recessão no país, 
mantivemos alguns contratos de 
patrocinadores e fomos em busca 

de outros. Deixo pronto o projeto 
da marca própria, cuja loja será 
inaugurada na Avenida Prudente 
de Morais tão logo passe esse perí-
odo de restrições. O ABC ganhará 
royalties e lançará brevemente 
os seus novos uniformes para o 
ano de 2020”, pontuou Fernando 
Suassuana, ao longo da carta de 
demissão.

Médico infectologista e aler-
gologista, professor aposentado 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) e coor-
denador do curso de medicina da 
Universidade Potiguar (UNP), 
Fernando Antônio Brandão Suas-
suna assumira, em 11 de dezem-
bro de 2018, a gestão do ABC.

QUARTA-FEIRA, 08.04.2020Geral8

Fernando Suassuma assumiu em 2018

Fernando Suassuna renuncia à presidência 
do ABC; Bira Rocha assume a gestão
Alegando estar impossibilitado de participar das ações administrativas, por conta do isolamento social imposto pelo novo 
coronavírus, Fernando Suassuna encaminhou carta ao Conselho Deliberativo oficializando a saída da gestão abecedista

Futebol
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