
DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA 

GORArn
NATAL, QUINTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2020
EDIÇÃO Nº 777 | ANO 4  | 12.500 EXEMPLARES  

www.agorarn.com.br

A
Dos R$ 131 milhões previstos para serem depositados no próximo dia 20, governo vai transferir apenas R$ 107 milhões para 
poderes Legislativo e Judiciário e para órgãos como Ministério Público. Justificativa é a redução das receitas por conta da Covid-19

RN agora tem 11 
mortes por causa 
do coronavírus

Coopmed cria 
protocolos de 
segurança

Potigás vai 
flexibilizar 
pagamentos

Em todo o País, são quase 16 
mil casos e 800 óbitos. RN tem 
261 casos confirmados do novo 
coronavírus, em 22 municípios 
do Estado. Além disso, são 2.619 
casos suspeitos e 11 óbitos

Em abril, novos leitos de 
assistência serão abertos no 
Estado. Cooperativa Médica do 
Rio Grande do Norte (Coopmed) 
vai suprir a mão de obra médica 
de vários desses novos serviços.

Medida foi tomada nesta quarta-
feira (8) para auxiliar as indústrias 
no Estado durante a pandemia
do novo coronavírus. 
Concessionária teve diminuição de 
20% no consumo só em março
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Tarifa social resulta na redução do preço das passagens de ônibus em feriados. Entrada de R$3,90 fica em R$ 1,95
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Proposta de Coronel Azevedo 
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O coronavírus atingiu 
ofi cialmente mais de dois 
terços dos municípios 

rurais dos EUA, com um em cada 
dez relatando pelo menos uma 
morte. 

A notícia, estampada num dos 
títulos de primeira página do New 
York Times desta quarta-feira (8), 
em alguma parcela, também nos 
diz respeito, quando as autoridades 
aqui planejam liberar o isolamento 
social de municípios onde os 
efeitos da pandemia ainda não 
chegaram ou sejam substanciais 
para comprometer o atendimento 
médicos de emergência.

Embora a decisão faça todo o 
sentido neste momento do ponto de 
vista das já debilitadas economias 
regionais, é preciso lembrar 
as defi ciências históricas que 
cercam a maioria dos municípios 
potiguares e brasileiros.

É preciso estar preparado 
para ondas tardias do contágio 
em regiões tradicionalmente 
vulneráveis nas quais funcionam 
até hoje o sistema único da 
“ambulancioterapia”, o mesmo que 
faz com que alguns municípios 
estampem orgulhosos nas viaturas 
slogans com frases grandiloquentes 
de clara promoção política.

Substantivos como “futuro” 
e verbos como “trabalho” é o que 
não faltam nas frases decalcadas 
nessas ambulâncias, que se 
estabeleceram indevidamente 
como políticas públicas de saúde, 
quando não passam de mero 
deslocamento de problemas.

Depois de anos de descaso, 
precisou uma pandemia para 
evidenciar o grau de mentira e 
manipulação na saúde pública no 
Brasil, cujo Sistema Único, apesar 
de maltratado nos últimos anos, é 
a única coisa ainda boa que existe 
e parte de cima para baixo.

Se o sinal vermelho da 
pandemia do novo coronavírus 
nos EUA já acendeu o alerta 
nas comunidades rurais para 
uma onda de contágios tardios, o 
que podemos esperar dos pobres 
municípios do RN, a maioria dos 
quais situados no semiárido?

Não se trata mais de discutir 
a histórica concentração de 
recursos do governo federal e as 
parcelas que cabem aos estados 
e municípios. Com a pandemia, 
precedendo reformas necessárias 
como a administrativa e a 
tributária, é preciso fazer com que 
recursos cheguem rapidamente na 
ponta. Esta é a prioridade.

A ponta, nesse caso, são as 
cidades médias, milhares delas, 
que neste momento são as únicas 
capazes de dividir a pressão 
econômica negativa provocada 
pela pandemia entre o interior 
e as capitais ou principais polos 
regionais.

A discussão, portanto, não deve 
ser centralizada mais somente 
entre municípios e os estados onde 
os primeiros estão circunscritos.

As federações que representam 
as prefeituras não devem 
enfraquecer institucionalmente a 
posição dos Estados, reforçando 
debates inúteis neste momento, 
eivados de recriminação.

Ao contrário, mais do que 
nunca, estados e municípios 
devem se unir numa das raras 
oportunidades de realmente 
mudar seus destinos perante a 
Federação.

Aproveitar a oportunidade
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NOTAS & INFORMES
CHAMADO

Entre 18 de março e 5 de abril, 
a Secretaria de Segurança Pública 
e Defesa Social do RN recebeu 522 
chamadas por descumprimento 
às normas de combate a doenças 
contagiosas, incluindo os decretos 
que tratam do isolamento social.

TESTES I
O Brasil realizou cerca de 63 

mil testes para diagnóstico de novo 
coronavírus até terça-feira, segundo 
dados das redes pública e privada 
computados pelo Ministério da 
Saúde. Destes, cerca de 13,7 mil 
haviam confi rmado a doença.

TESTES II
O governo trabalha para 

ampliar a capacidade de testes da 
Covid-19. A ideia é saltar de até 
6,7 mil testes diários para cerca de 
30 mil exames. No cenário ideal, 
o ministério quer, em 180 dias, 
chegar a 3 milhões de exames 
feitos.

CALAMIDADE I
Depois de reconhecer decretos 

de calamidade pública em 29 
municípios do Rio Grande do 
Norte, a Assembleia Legislativa 
vai realizar nova sessão remota 
na próxima terça-feira (14) 
para apreciar novos ofícios de 

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira 
aponta que 17% dos eleitores que votaram em 
Jair Bolsonaro para presidente em 2018 se dizem 

arrependidos. Nesse grupo, as mulheres representam 60%. 
De acordo com o levantamento, 39% dos entrevistados 
acham ruim ou péssima a gestão de Bolsonaro na crise do 
coronavírus, 33% consideram a atuação dele boa ou ótima, e 
25%, regular. Não souberam responder 2% dos entrevistados.

Arrependimento

decretação de calamidade pública, 
por causa da crise provocada pelo 
novo coronavírus.

CALAMIDADE II
Agora, os deputados vão apreciar 

decretos editados por prefeitos de cinco 
municípios: Pedro Velho, Taboleiro 
Grande, Areia Branca, Lagoa Salgada 
e Santo Antônio. Mesmo sendo 
municipais, os decretos de calamidade 
precisam de aval da Assembleia para 
que as prefeituras fi quem autorizadas 
a extrapolar limites da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

DOAÇÕES
As doações no Brasil para conter 

a pandemia do novo coronavírus 
ultrapassaram R$ 1 bilhão, segundo 
os cálculos da Associação Brasileira de 
Captadores de Recursos. Os dados são 

atualizados diariamente pela ABCR 
no Monitor das Doações Covid-19.

INADIMPLÊNCIA
A Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) deve passar a 
exigir garantias de atendimento a 
clientes inadimplentes de plano de 
saúde durante a crise da Covid-19. 
A medida é uma das contrapartidas 
estudadas para desbloqueio de parte 
de um fundo bilionário de reservas 
técnicas de operadoras do setor.

SAQUE FGTS
O novo saque do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) de até um salário mínimo 
(R$ 1.045) benefi ciará até 60,2 
milhões de trabalhadores. Os 
trabalhadores devem retirar até R$ 
36,2 bilhões nos próximos meses.

No artigo anterior, discorri sobre algumas impressões 
de meu primeiro ano como Deputado Federal e concluí 
afi rmando que os ritos praticados na Câmara funcionam 
mal. Além disso, considero que o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (RICD) é seguido somente nas 
práticas que convenientes à cúpula que, não raro, cede às 
pressões dos partidos mais bem organizados, praticantes da 
“velha política”.

Os artigos 83 e 117, por exemplo, permitem uma série 
interminável de manobras protelatórias da oposição, 
com o intuito de atrasar e acumular a pauta de votações. 
São requerimentos relacionados a preferência, urgência, 
adiamento, retirada da Ordem do Dia, inversão de pauta, 
prorrogação de prazo, destaques, votação artigo por artigo 
etc.

Na maioria das vezes, a Mesa Diretora aceita 
passivamente todos esses recursos, embora os 
parlamentares saibam que, ao fi m e ao cabo, por ocasião 
das votações nominais, o mais comum é que a esquerda seja 
fragorosamente derrotada, no mérito. Contudo, a pauta de 
reformas e votações fi ca progressivamente acumulada, com 
graves prejuízos para o população brasileira.

Por outro lado, outros dispositivos do RICD são 
constantemente desobedecidos, sob o beneplácito da cúpula. 
Em 2019, entramos com requerimento junto à Secretaria 
Geral da Mesa para que fosse cumprido o art. 74, o qual 
estabelece que o Deputado só poderá falar, durante as 
sessões plenárias, “sobre a proposição em discussão”. Esse 
requerimento sequer foi formalmente respondido.

Assim, o cidadão de bem que tenta acompanhar as 
discussões plenárias da Câmara dos Deputados certamente 
deve fi car revoltado com os discursos da esquerda, 
totalmente divorciados das matérias em pauta, em atitudes 
que mais parecem de escárnio frente aos anseios e às 
necessidades do povo brasileiro.

Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido 
durante a Segunda Guerra Mundial, disse certa vez que 
“se as pessoas soubessem como são feitas as salsichas e 
as leis, não comeriam as primeiras e não obedeceriam às 
segundas”. Lamentavelmente, podemos estar passando por 
situações semelhantes, no Brasil de hoje.

Encerro afi rmando que toda essa conjuntura — 
complexa e eivada de vícios — não me desanima. Na 
verdade, são desafi os que me estimulam, como servidor 
da Pátria. E, contrariando os amigos, sinto-me cada 
vez mais preparado e revigorado para lutar contra essa 
política tupiniquim, ao tempo em que conclamo os demais 
companheiros de farda a juntarem-se a nós, porque assim 
esperam os cidadãos de bem — maioria esmagadora da 
sociedade brasileira.

ARTIGO
General Girão ►  Deputado federal (PSL-RN)

As práticas 
da Câmara II
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A Companhia Potiguar de 
Gás (Potigás) vai fl exibilizar o 
pagamento de faturas de gás 
natural para as indústrias ins-
taladas no Rio Grande do Norte.

A medida foi tomada nesta 
quarta-feira (8) para auxiliar as 
indústrias no Estado durante a 
pandemia do novo coronavírus. 

Juntas, as empresas consu-
midoras no RN são responsáveis 
pelo volume de mais de 3,5 mi-
lhões de metros cúbicos/mês, co-
mercializados pela distribuidora.

Em março, a Potigás, junta-
mente com outras distribuido-
ras do Nordeste, vinha conver-
sando com a Petrobras sobre 
o reconhecimento do evento 
de “Caso Fortuito ou Força 
Maior”, que foi a pandemia pro-
vocada pela Covid-19. Depois 
de análise por parte do supri-
dor, foram anunciadas algumas 
fl exibilizações no contrato de 
fornecimento.

“O momento é delicado e 
desafi ador, mas estamos tra-

balhando muito para manter a 
distribuição do gás natural no 
Estado e negociar com os clien-

tes das indústrias melhores 
condições de pagamento, anali-
sadas de modo particular, den-

tro das cláusulas de Caso For-
tuito ou Força Maior”, afi rmou 
Larissa Gentile, presidente da 
Potigás.

Larissa lembrou que a con-
cessionária também enfrenta 
uma situação difícil, com uma 
diminuição em torno de 20% no 
consumo só no mês de março, 
o que implica numa expressiva 
queda de arrecadação.

O benefício oferecido para as 
indústrias através da fl exibili-
zação do pagamento de faturas 
será concedido para clientes 
adimplentes, levando em conta 
também a capacidade fi nancei-
ra da Potigás.

Hoje, a companhia atende 
um total de 31 indústrias nos 
segmentos de alimentos, bebi-
das, cerâmica, mineração, papel 
e celulose, químico e têxtil.

Ainda no acordo com a Pe-
trobras, a concessionária foi 
liberada do pagamento de pe-
nalidades pelo não uso do gás 
contratado.

Concessionária foi liberada do pagamento de penalidades pelo não uso do gás

Com coronavírus, Potigás vai flexibilizar 
pagamento de gás para empresas do RN
Medida foi tomada nesta quarta-feira (8) para auxiliar as indústrias no Estado durante a pandemia
do novo coronavírus. Concessionária teve diminuição de 20% no consumo só no mês de março

Pandemia

Potigás / Divulgação

O Senado recorreu ao Tri-
bunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1) da decisão da 
Justiça Federal de Brasília 
que bloqueou o dinheiro do 
Fundo Eleitoral e do Fundo 
Partidário, colocando a verba 
à disposição do governo fede-
ral para o combate à pande-
mia de Covid-19.

Na liminar (decisão pro-
visória), concedida na terça-
-feira (7), o juiz Itagiba Catta 
Preta, da 4ª Vara Federal 
Cível de Brasília, determinou 
que as verbas sejam utiliza-
das “em favor de campanhas 
para o combate à pandemia 
de coronavírus” ou para 
“amenizar suas consequên-
cias econômicas”.

No recurso, a Advocacia 
do Senado alega que a desti-
nação do fundo eleitoral “está 
sendo discutida no Congresso 
Nacional pelos representan-
tes eleitos pelo povo” e que a 
imediata utilização dos recur-
sos sem prévia autorização le-
gislativa ameaça a segurança 
jurídica.

Senado recorre
de bloqueio no 
fundo eleitoral 
por pandemia

Justiça

Como forma de poder ajudar a 
reduzir os efeitos da crise causada 
pelo coronavírus em alguns setores 
da sociedade, a Federação das In-
dústrias do Rio Grande do Norte 
(Fiern) lançou nesta quarta-feira 
(8) a campanha “Sistema FIERN 
Solidário”. A ação irá arrecadar 
recursos fi nanceiros que serão 
repassados a três instituições fi -
lantrópicas, sediadas em Natal: 
a Fundação Eurico Bergsten, a 
Casa Espírita Bom Samaritano 
e a Fraternidade Toca de Assis. 
As doações poderão ser feitas por 
transferência bancária.

De todas as ações que o Siste-
ma Fiern tem realizado neste mo-
mento de enfrentamento a pande-
mia no estado, o presidente Amaro 
Sales de Araújo destaca que esta é 
considerada uma das mais urgen-
tes: ajudar aos que precisam. “Va-
mos ajudar aqueles que têm fome 
e sede. Vamos dar as mãos para 
fazer o bem a quem mais precisa. 
Não podemos estar na linha de 
frente para esse importante auxí-
lio, mas repassaremos as doações 

feitas para as instituições”, disse.
Localizada no Alecrim, a Casa 

Espírita Bom Samaritano, uma 
das benefi ciadas pela ação, atua no 
atendimento a crianças e famílias 
carentes e a população em situação 
de rua. O trabalho é realizado aos 
fi nais de semana, explica o presi-
dente da Casa Maxymme Mendes 

de Mello, com atividades lúdicas e 
de evangelização a crianças e ado-
lescentes da comunidade Passo da 
Pátria, aos sábados. E, aos domin-
gos, com o acolhimento de pessoas 
em situação de rua, na sede, com 
banho, entrega de kit de higiene, 
doação de roupas e alimentos, 
além de café da manhã. A entidade 
também faz distribuição de sopa e 
doação de alimentos às famílias do 
Passo da Pátria, neste dia.

Presidente da Fiern, Amaro Sales

Fiern lança campanha para
ajudar instituições filantrópicas

Solidariedade

José Aldenir / Agora RN

Emenda de Walter corrige erro
sobre seguro-desemprego

MP Trabalhista

O deputado federal Walter 
Alves (MDB-RN) quer corrigir 
um erro do Governo Federal 
que pode prejudicar milhares de 
trabalhadores, deixando-os sem 
acesso ao seguro-desemprego. 
Para solucionar o problema, o 
deputado vai apresentar uma 
emenda à medida provisória 
927/2020, garantindo aos tra-
balhadores que tenham sido 
dispensados em razão das me-
didas trabalhistas para enfren-
tamento do coronavírus o acesso 
ao benefício trabalhista.

A MP 927/2020 está trami-
tando no Senado Federal. De 
acordo com Walter Alves, assim 
que o documento chegar à Câ-
mara, vai apresentar a emen-
da com o objetivo de benefi ciar 
os trabalhadores. “A emenda é 
necessária para caracterizar as 
dispensas como hipótese de sem 
justa causa, o que garantirá o 
acesso dos trabalhadores ao se-
guro-desemprego”, explica.

“Não se justifi ca que os traba-
lhadores que tenham seus con-

tratos de trabalho interrompidos 
pelas medidas de isolamento e de 
quarentena necessárias à con-
tenção da transmissão do vírus, 
sejam penalizados com a negação 
do acesso ao seguro-desemprego, 
como hoje propõe a MP 927”, 
acrescenta Walter Alves.

O parlamentar diz ainda 
que há uma contradição na Me-
dida Provisória em discussão. A 
MP propõe “preservar a renda 
durante o período de interrup-
ção de contratos de trabalho” , 
mas retira o acesso ao seguro.

Deputado federal Walter Alves (MDB)

Walter Alves  Assessoria

Transferência bancária:

Banco do Brasil
Agência: 2870-3
Conta Corrente: 21.139-7
CNPJ: 08.435.778/0001-35

Instituições benefi ciadas:

Fundação Eurico Bergsten
Casa Espírita Bom Samaritano
Fraternidade Aliança Toca de Assis

COMO AJUDAR
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Pelo segundo dia consecutivo, 
o Brasil registrou novo recorde de 
mortes decorrentes do novo corona-
vírus em um único dia, nesta quar-
ta-feira (8). Em 24 horas, foram 
133 óbitos. No total, ao menos 800 
pessoas foram vítimas da doença no 
País. Com isso, o índice de letalida-
de está em 5%.

O número de casos confi rmados 
de Covid-19, por sua vez, passou 
de 13.717 para 15.917, conforme 
os dados ofi ciais do Ministério da 
Saúde. Foram 2.200 novos casos 
notifi cados de um dia para o outro.

Há pessoas infectadas em todos 
os estados brasileiros. Só Tocantins 
não registrou morte por Covid-19 
até este momento. Os estados 
com maior número de casos são 
São Paulo (6.708), Rio de Janeiro 
(1.938), Ceará (1.291), Amazonas 
(804), e Minas Gerais (614).

O Brasil registrou na terça-feira 

(7), pela primeira vez desde o início 
da pandemia, mais de cem mortes 
pela Covid-19 em um dia, com 114 
óbitos em apenas 24 horas.

RECÉM-NASCIDO MORRE EM NATAL
O Rio Grande do Norte tem 11 

mortes por infecção decorrente do 
novo coronavírus. Entre as vítimas 
está um bebê, que morreu quatro 
dias após o nascimento, com qua-
dro de insufi ciência respiratória. A 
informação foi divulgada pela Se-
cretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap) nesta quarta-feira (8), em 
entrevista coletiva do secretário ad-
junto da Sesap, Petrônio Spinelli.

Segundo a pasta, o RN ainda 
tem 261 casos confi rmados do novo 
coronavírus, em 22 municípios do 
Estado. Além disso, são 2.619 casos 
suspeitos, 3 óbitos em investigação 
(em Parnamirim, Macau e Caraú-
bas) e 991 casos já descartados.

No boletim atualizado pela 
Sesap na terça-feira (7), o Estado 
registrava 8 mortes por Covid-19, 
254 casos confi rmados da infecção, 
além de 2.430 suspeitos e 809 des-

cartados.
Das três novas mortes registra-

das, além do bebê, as outras duas 
aconteceram em Mossoró - as ví-
timas são dois homens, um de 58 

anos e outro de 62 anos.
O caso do recém-nascido conti-

nua em investigação, mesmo após o 
diagnóstico positivo da doença, por 
causa de suas especifi cidades. O be-
bê nasceu de parto prematuro, com 
30 semanas de gestação. A mãe 
apresentava quadro de hiperten-
são, diabetes, obesidade e síndrome 
respiratória a esclarecer.

O bebê nasceu no dia 3 de abril, 
um dia depois de a mãe chegar a 
uma maternidade pública de Na-
tal com sintomas gripais. Foi feita 
uma cesariana e uma laqueadura, 
sendo a mãe admitida em seguida 
em isolamento do centro cirúrgico. 
O recém-nascido foi a óbito no dia 7 
de abril e o resultado do exame deu 
positivo para Covid-19. O exame da 
mãe foi realizado e aguarda a emis-
são do resultado pelo Laboratório 
Central do Estado. Ela encontra-se 
em isolamento domiciliar.

Recém-nascido com protetor facial na província de Samut Prakan, na Tailândia

Brasil registra 133 novos óbitos por 
coronavírus; em Natal, bebê morre
País soma quase 16 mil casos confirmados de Covid-19, mas número real tende a ser maior devido à subnotificação. RN tem 
261 casos confirmados do novo coronavírus, em 22 municípios do Estado. Além disso, são 2.619 casos suspeitos e 11 óbitos

Covid-19

Rungroj Uongri / EFE

Por causa da pandemia do novo 
coronavírus, várias unidades de saú-
de vão ampliar a oferta de leitos, para 
que a população tenha a assistência 
necessária. A Cooperativa Médica 
do Rio Grande do Norte (Coopmed) 
vai suprir a mão de obra médica de 
vários desses novos serviços.

Para o presidente da entidade, 
Victor Vinicius, o momento é de 
salvar vidas. “Enquanto prestam 
atendimento à população, os pro-
fi ssionais precisam estar resguar-
dados”, destaca, lembrando que a 
Coopmed adquiriu recentemente 
equipamentos de proteção indivi-
dual para os profi ssionais e rea-
lizou em março um fórum sobre 
doenças respiratórias, que contou 
com a participação do infectologis-
ta Kléber Luz.

De acordo com a Coopmed, 
mais de 1 mil profi ssionais da saú-
de terão acesso aos novos insumos, 
essenciais para a proteção dos pro-
fi ssionais em tempos de pandemia. 
“Nós adquirimos máscaras, álcool 
em gel, material de limpeza para 
superfícies, material de higieniza-
ção pessoal, óculos de segurança, 
capotes, toucas, luvas, espaçadores 
e termômetros digitais a laser”, 

complementa Victor Vinicius.
De acordo com a superinten-

dente médica da Coopmed, Ana 
Angélica, a entidade mantém seu 
compromisso no fornecimento do 
trabalho médico qualifi cado. “A 
Coopmed assume o protagonismo 
frente às adversidades que sur-
giram em virtude da pandemia, 
buscando promover, em parceria 
com as entidades públicas, a trans-
formação necessária para a recons-
trução do cenário imposto nesse 
momento de instabilidade”, decla-
ra Ana Angélica. Ela enfatiza que 
a entidade vem auxiliando na cria-

ção de protocolos para implementa-
ção de rotina e de treinamentos aos 
seus cooperados nos últimos anos e 
com ênfase no contexto atual.

As principais ações são auxi-
liar e intermediar a organização e 
funcionamento de novos leitos de 
UTIs no Estado e Município para 
assistência à população, contribuir 
para a aquisição de equipamentos 
de segurança individual para os 
profi ssionais médicos, doação de 
cabines de segurança, triagem e 
classifi cação, o que diminui a ex-
posição das equipes de técnicos e 
enfermeiros nas UPAs, em Natal.  

Diretores Victor Vinicius e Luiz Eduardo Barbalho com a superintende Ana Angélica

Coopmed traça estratégias
e cria protocolos de segurança

Combate ao coronavírus

Coopmed RN / Divulgação

Diante do estado de calami-
dade decretado no Rio Grande do 
Norte em decorrência da pandemia 
de Covid-19, o deputado estadual 
Coronel Azevedo (PSC) protocolou 
dois projetos de lei na Assembleia 
Legislativa para suspender a co-
brança dos bancos pelos emprésti-
mos consignados contraídos pelos 
servidores públicos estaduais ati-
vos e inativos enquanto durar o 
estado de calamidade.

De acordo com os documentos, 
a suspensão do pagamento junto 
às instituições fi nanceiras seria 
pelo prazo de 90 dias, podendo ser 
prorrogada por igual período, ou 
enquanto durar o estado de cala-
midade pública no Rio Grande do 
Norte por Covid-19.

Para o deputado estadual, in-
dependentemente da tramitação 
das propostas, “já fi ca a sugestão 
para que o Governo do Estado pos-
sa providenciar de forma imediata 
os esforços necessários a efetivação 
da proposta através da Secretaria 
de Administração e demais órgãos 
envolvidos nesta questão”.

Além disso, segundo o projeto 
de lei, as instituições fi nanceiras 
e servidores “defi nirão novas re-
gras de parcelamento da dívida 
acumulada no período que durar a 

suspensão da cobrança em decor-
rência da pandemia do novo coro-
navírus, sem a incidência de juros 
ou multas”.

Coronel Azevedo destacou que 
o “[nosso] mandato tem trabalho 
em defesa dos direitos dos servido-
res públicos estaduais tanto ativos 
quanto inativos uma vez que sabe-
mos das difi culdades enfrentadas 
nos últimos dias em decorrência 
dessa pandemia”.

Deputado estadual Coronel Azevedo

Azevedo pede suspensão do 
pagamento de empréstimos

Consignados

Eduardo Maia  ALRN
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O Governo do Estado vai ante-
cipar a primeira parcela da folha 
salarial de abril para algumas ca-
tegorias. A intenção é seguir o pro-
tocolo do pagamento da última par-
cela de março e evitar aglomeração 
de pessoas em agências bancárias.

Se antes o calendário previa o 
depósito para todas as categorias 
para o próximo dia 15 de abril, con-
forme faixa salarial, agora o paga-
mento terá início nesta sexta (10). 
A segunda parcela segue prevista 
para o dia 30.

Todos os  servidores da Secreta-
ria Estadual de Segurança Pública 
(Sesap), entre ativos, inativos e 
pensionistas, recebem o salário in-
tegral nesta sexta-feira (10).

 Também nesta data, os ativos 
da Saúde com faixa salarial até R$ 
4 mil, além do depósito de 30% pa-

ra quem recebe acima desse valor.
Na próxima terça-feira (14), 

recebe o salário integral todos os 
outros ativos que ganham até R$ 4 
mil, além do depósito de 30% para 
quem ganha acima desse valor.

No dia seguinte, quarta-feira 
(15), serão depositados os salários 
dos inativos e pensionistas, in-
cluindo os da Saúde, também res-
peitando a integralidade do salário 
para a faixa até R$ 4 mil e 30% 
para acima desse valor. 

Em março passado, também 
com o intuito de evitar aglomera-
ção nas agências bancárias, uma 
das medidas preventivas do contá-
gio pelo novo coronavírus, o Gover-
no do Estado já havia antecipado 
–  entre os dias 26 e 27 – a última 
parcela da folha salarial de março 
para aposentados e pensionistas. Objetivo da antecipação do pagamento é a de evitar aglomerações para conter disseminação do novo coronavírus

Pagamento dos servidores do Estado será 
antecipado para evitar aglomerações
Se antes o calendário previa o depósito para todas as categorias para o próximo dia 15 de abril, conforme faixa salarial, agora o 
pagamento terá início nesta sexta-feira (10); servidores da Segurança, entre ativos e inativos, recebem salário integral neste dia

Folha de abril

Anderson Barbosa  / Agora RN

O Governo do Estado abriu 
seleção pública para a contratação 
de engenheiros civis especialistas 
em supervisão de obras públicas. 
Estão abertas duas vagas e, além 
da graduação em Engenharia 
Civil e registro no Conselho Fe-
deral de Engenharia e Agronomia 
(CREA), é necessário experiência 
mínima de 10 anos na área. 

Os profi ssionais irão apoiar 
a Unidade de Gerenciamento do 
Projeto (UGP/SEPLAN) e as Uni-
dades Executoras Setoriais (UES) 
na fi scalização, gerenciamento 
e acompanhamento das obras 
do acordo de empréstimo com o 

Banco Mundial. A seleção dos ser-
vidores será feita pelo programa 
Governo Cidadão.

Todas as informações para 
manifestar interesse no processo 
estão disponíveis no endereço ele-
trônico do Governo Cidadão, na 
aba “licitações/manifestação de 
interesse abertas”. Os candidatos 
têm até as 17h do dia 23 de abril 
para entregar a documentação 
necessária para concorrer. Outras 
informações podem ser obtidas no 
Projeto Governo Cidadão, locali-
zada na Secretaria de Estado do 
Planejamento, no Centro Admi-
nistrativo do Estado.

Governo Cidadão abre seleção 
para contratar engenheiros

Oportunidade

Candidatos têm até o dia 23 de abril para fazer a inscrição na seleção pública

Reprodução  / Getty  Images
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O Governo do Estado vai re-
duzir em R$ 24 milhões do valor 
total a ser pago de duodécimo –
repasse obrigatório aos Poderes e 
órgãos com autonomia fi nanceira 
– no próximo dia 20. Dos R$ 131 
milhões previstos, o repasse vai 
totalizar R$ 107 milhões em abril. 
A medida decorre da redução das 
receitas estaduais em razão da 
pandemia do novo coronavírus, 
bem como do impacto relacionado 
com as despesas públicas para for-
talecer a rede estadual de saúde.

Em 2020, o primeiro trimes-
tre representou um total de R$ 
394,6 milhões em repasses para 
outros poderes, segundo o Portal 
da Transparência do Rio Grande 
do Norte. As parcelas mensais 
foram de R$ 131,86 milhões. O pa-
gamento sempre é feito no dia 20 

de cada mês.
A redução do duodécimo, se-

gundo a Secretaria Estadual de 
Planejamento e Finanças (Se-
plan), foi acertada  entre todos 
os benefi ciados com os repasses – 
Tribunal de Justiça do Rio Gran-
de do Norte (TJRN), Ministério 
Público Estadual (MPRN), Tribu-
nal de Contas do Estado (TCE), 
Assembleia Legislativa (ALRN) 
e Defensoria Pública do Estado 
(DPE). A governadora Fátima 
Bezerra participou de reunião, por 
meio de videoconferência, com os 
representes dos órgãos para discu-
tir a redução nos pagamentos.

Comparando o primeiro tri-
mestre de 2020 com o mesmo pe-
ríodo de 2019, a transferência de 
recursos para os Poderes teve au-
mento de 7%. Nos três primeiros 

meses do ano passado, os repasses 
somaram R$ 368 milhões, o que 
representa R$ 36 milhões a menos 
que o valor deste ano. Ao longo de 
2019, a soma total com o duodéci-
mo foi de R$ 1,5 bilhão.

Em março, as transferências 
fi nanceiras da União para os co-
fres do Governo do Rio Grande do 
Norte caíram 37%, segundo dados 
painel de arrecadação do Banco do 
Brasil. No mês passado, o governo 
estadual recebeu R$ 395 milhões, 
contra os R$ 632 milhões do mês 
de fevereiro. 

Ainda de acordo com a Seplan, 
novos cortes no repasse obriga-
tório aos Poderes  não estão des-
cartados. O novos valores serão 
defi nidos mensalmente. A redução 
será proporcional à queda da  re-
ceita do Estado. Governadora Fátima Bezerra discutiu com os Poderes a redução no duodécimo

Governo do Estado vai cortar R$ 24 milhões 
dos repasses obrigatórios aos poderes
Dos R$ 131 milhões previstos para o pagamento do Judiciário, Legislativo e Tribunal de Contas e Ministério Público Estadual, 
repasse vai ficar em R$ 107 milhões no mês de abril; justificativa é a redução das receitas por conta da pandemia do coronavírus

Duodécimo

José Aldenir/AgoraRN

O volume de serviços do Rio 
Grande do Norte cresceu 4,6% em 
fevereiro de 2020 em relação a fe-
vereiro de 2019, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE). Esse foi o se-
gundo melhor desempenho entre 
as unidades da federação nesse 
tipo de comparação.

Isso mostra que, antes mesmo 
de qualquer impacto relacionado à 
pandemia do novo coronavírus, o 
setor de serviços no Rio Grande do 
Norte apresentava recuperação. No 
acumulado do ano (janeiro e feverei-
ro somados), o volume de serviços no 
Rio Grande do Norte teve uma alta 
de 2,8% frente ao mesmo período de 
2019. Considerando os últimos doze 
meses, o crescimento foi 1,1%.

No Brasil, o volume de serviços 
caiu 1,0% em fevereiro, na compa-
ração com janeiro, alcançando o 
pior resultado do setor desde julho 
de 2018 (-3,1%). Após crescer 0,4% 
em janeiro, o setor voltou a cair, fi -
cando 11,1% abaixo do ponto mais 
alto da série, que ocorreu em no-
vembro de 2014.

“Diferentemente do que se ob-
servava no fi nal de 2019, mostran-
do um início de recuperação, há um 
grande predomínio de taxas nega-

tivas nos últimos meses”, comenta 
o gerente da pesquisa, Rodrigo 
Lobo, acrescentando que este é o 
terceiro resultado negativo do setor 
em quatro meses.

Três das cinco atividades acom-
panharam esse movimento de 
queda. Destaque para os Serviços 

profi ssionais, administrativos e 
complementares (-0,9%), terceira 
taxa negativa para esse segmento, 
e Serviços de informação e comu-
nicação (-0,5%). Os Serviços pres-
tados à família também tiveram 
variação negativa (-0,1%), mas o 
impacto foi menor no índice geral.

Setor de serviços no RN teve o segundo melhor resultado em todo o país

RN tem crescimento do setor de 
serviços em fevereiro, diz IBGE

Pesquisa

Marcelo Casall Jr. / Agência Brasil  

Regularização de CPF pode 
ser feita pelo site da Receita

Atualização

A Receita Federal informou 
nesta quarta-feira (08) que a 
regularização do Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) para ter 
acesso ao programa de auxílio 
emergencial do governo federal 
pode ser feita no site do órgão a 
qualquer hora do dia. 

O esclarecimento foi feito 
após cidadãos terem relata-
do difi culdades para inserir o 
número do CPF no aplicativo 
Caixa - Auxílio Emergencial, 
que permitirá o cadastramento 
para receber o valor de R$ 600 
para compensar a perda de ren-
da decorrente da pandemia de 
coronavírus.

Segundo a Receita, o apli-
cativo tem recebido um gran-
de número de acessos, fato 
que pode estar difi cultando o 
cadastro dos benefi ciários. O 
órgão orienta que as pessoas 
continuem tentando realizar o 
cadastro ao longo do dia caso 
não seja possível realizá-lo na 
primeira tentativa.

Caso o problema persista, 
o cidadão deve verifi car no site 
da Receita se seu CPF está em 
situação irregular. Caso seja 
encontrada alguma pendência, 

o problema poderá ser resolvido 
por meio da página de serviços 
do órgão, preenchendo o formu-
lário eletrônico “Alteração de 
Dados Cadastrais no CPF”. 

Se a pendência continuar, o 
cidadão deverá procurar o aten-
dimento presencial em uma 
agência da Receita Federal. 

A estimativa da Caixa 
Econômica Federal é de que 
20 milhões de trabalhadores 
informais não inscritos em pro-
gramas sociais poderão baixar 
o aplicativo que permitirá o ca-
dastramento para recebimento 
da renda básica emergencial. O 
auxílio é de R$ 600.

Serviço é feito no site da Receita

Marcelo Casall Jr. / Agência Brasil  
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São Gonçalo abre escolas 
para informações do auxílio

Ajuda federal

Para ajudar trabalhadores 
informais e microempreende-
dores individuais, além dos 
contribuintes individuais ou 
facultativos e desempregados 
no cadastro do ‘auxílio emer-
gencial’ do Governo Federal, a 
Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante vai utilizar as esco-
las municipais como ponto de 
apoio e ajuda à população, a 
partir desta quarta-feira (8).

O cadastramento desse 
grupo será feito por meio de um 
aplicativo da Caixa Econômi-
ca Federal, o ‘Caixa – Auxílio 
Emergencial’. Já as pessoas que 

já recebem o Bolsa Família, ou 
que estão inscritos no Cadastro 
Único, não precisam se inscre-
ver pelo aplicativo. O pagamen-
to será feito automaticamente, 
de acordo com o calendário de 
pagamento do programa.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
SETOR DE LICITAÇÕES 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 017/2020, com o objetivo 
de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO 
FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. A sessão pública dar-se-á no dia 
24/04/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e 
seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 
13h00min. Macaíba/RN, 08/04/2020. Pregoeira/PMM. 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
SETOR DE LICITAÇÕES 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 019/2020, com o objetivo 
de AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO COMPRIMIDO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E ÓXIDO 
NITROSO, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 24/04/2020 às 07h30min, através do 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. ´ 
O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes endereço 
eletrônico  https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min 
às 13h00min. Macaíba/RN, 08/04/2020. Pregoeiro/PMM 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020-SRP 
OBJETO: Registro de preços objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de implantação do prontuário eletrônico cidadão B PEC – e-SUS e locação de software web 
sincronizado/integrado ao e-SUS de gestão de saúde pública, oferecendo treinamento/reciclagem dos 
profissionais para este software, incluindo servidor em nuvem, internet e suporte técnico aos usuários pós 
implantação, além de comodato de equipamentos/periféricos necessários à realização dos trabalhos, conforme 
especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital da Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
004/2020-SRP. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
devidamente nomeados através da Portaria nº 016/2020-GP, no uso de suas atribuições legais, torna público 
para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, 
do tipo MENOR PREÇO, visando à realização do objeto acima em epígrafe, conforme descrito no Edital e seus 
Anexos, devendo ser observadas as seguintes disposições: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 
10/04/2020 das 08h00min até às 08h59min do dia 23/04/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 
23/04/2020, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h30min do dia 23/04/2020. 
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia, a partir do dia 
10/04/2020, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de Tangará, 
situada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, de segunda 
a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 07 de abril de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001- 66, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença 
Simplifi cada nº 2019-133756/TEC/LS0132, com prazo de validade até 28/01/2021, em favor do empre-
endimento extração mineral de saibro em uma área licenciada de 1.84 hectares, situada na Localidade 
Melosa, Zona Rural do Município de Riachuelo/RN. 

José Inácio Cortez Bezerra Diretor
Superintendente

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001- 66, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença 
Simplifi cada nº 2019-145643/TEC/LS0453, com prazo de validade até 26/03/2026, em favor do em-
preendimento extração mineral de areia em uma área licenciada de 5.09 hectares, localizada no Sítio 
Pedra do Navio, Rio Ceará Mirim, Zona Rural do Município de Jardim de Angicos/RN.

 José Inácio Cortez Bezerra Diretor
Superintendente

Após uma nova reunião preco-
nizada pelo Comitê Gestor Munici-
pal de Prevenção e Enfrentamento 
da Covid-19, a Prefeitura de Ma-
caíba garantiu o funcionamento 
da feira livre da cidade, que agora 
funcionará provisoriamente, no 
horário entre 5h e 12h, no Parque 
Governador José Varela (Largo do 
Pax Club). Além disso, foram edi-
tadas regras de higiene e saúde no 
espaço da feira e, consequentemen-
te, proteger a população macaiben-
se do contágio da doença.

A mudança entra em vigor no 
próximo sábado (11). Com isso, 
será estabelecido um número limi-
tado de feirantes, sendo atribuída 
apenas uma banca por cada famí-
lia e a presença de dois feirantes 
por cada banca, que poderá ser, 
permissionário, familiar, emprega-
do ou colaborador. 

Haverá espaçamento mínimo 
de 1 metro e meio entre cada ban-
ca. O acesso do público em geral 
será controlado, mediante demar-
cação física do local onde será esta-
belecida a feira. 

Os feirantes deverão adotar e 
preservar condições de higiene em 
suas bancas, bem como disponibi-
lizar álcool em gel 70% para seus 
clientes, mantendo sempre uma 
distância adequada no atendimen-
to.

Quanto às restrições, não de-

verá haver consumo de bebidas 
alcoólicas e alimentos em geral no 
ambiente da feira. Ficará proibida 
a participação de feirantes em fa-
se de gestação/lactação; com idade 
acima de 60 anos; ou portadores de 
doenças crônicas, como diabetes, 
hipertensão, asma e problemas 
cardíacos. Não poderão ser insta-
ladas bancas ou barracas fora do 
espaço da feira.

Ao Poder Público Municipal, 
caberá realizar a devida limpeza 
antes e após a desmobilização da 
feira, mediante a lavagem do local, 
transmissão de medidas de cons-
cientização aos feirantes e consu-

midores, quanto ao uso de produtos 
para higienização e distanciamen-
to social e fi scalização do espaço da 
feira e seu funcionamento.

Faz-se bastante necessário que 
a população em geral contribua 
para o bom funcionamento da fei-
ra, comprando somente produtos 
essenciais, seguindo as recomen-
dações das autoridades de saúde e 
evitando aglomerações.

Caso não sejam cumpridas as 
normas defi nidas no Decreto, por 
parte dos feirantes e clientes, po-
derão ser adotadas novas medidas 
restritivas, inclusive o cancelamen-
to das próximas feiras. 

APrefeitura de Natal, por meio 
da Secretaria Municipal de Mobili-
dade Urbana (STTU), suspendeu a 
tarifa social no transporte público 
durante a pandemia da Covid-19, 
a doença causada pelo novo coro-
navírus.

Segundo o órgão, a medida visa 
desestimular deslocamentos nos 
feriados, haja vista as medidas de 
isolamento social adotadas pelo 
município e estado.

A aplicação do benefício voltará 
a normalidade quando terminar a 
situação de emergência provocada 
pelo Coronavírus.

A tarifa social resulta na redu-
ção do preço das passagens de ôni-
bus em feriados. Assim, a entrada 
de R$3,90 fi ca em R$ 1,95. Para as 
linhas de bairro, a tarifa cai de R$ 

3,20 para R$ 1,60.
Desde o dia 23 de março, ape-

nas 30% da frota das empresas 
está circulando nas ruas da capital 
potiguar. Além disso, outros 40 ôni-
bus circulam nos horários de pico 

do transporte de Natal. A medida 
foi tomada para evitar aglomeraç-
çoes dentro dos ônibus.

Antes disso, no dia 21 de mar-
ço, o prefeito Álvaro Dias chegou 
a anunciar a suspensão de todo o 
transporte público de ônibus. No 
entanto, após ouvir reclamações de 
entidades ligadas ao setor de saú-
de, ele decidiu manter os ônibus 
circulando, mas com redução do 
quantidade de veículos.

Com a redução do serviço de 
transporte público, o Sindicato das 
Empresas de Transportes Urbanos 
de Passageiros do Município do 
Natal (Seturn) solicitou ao Mu-
nicípio subsídio fi nanceiro para a 
manutenção das companhias - e 
evitar, com isso, demissão de tra-
balhadores rodoviários.

Novas regras para a feira livre foram discutidas pelo comitê da Covid-19 de Macaíba

Frota circula com 30% da capacidade 

Macaíba muda local da feira e 
adota regras rígidas de higiene

Prefeitura suspende tarifa social 
no transporte público de Natal 

Feira livre funcionará provisoriamente, no horário entre 5h e 12h, no Parque 
Governador José Varela, e terá de obedecer novas medidas de prevenção 

Alteração

Medida

Reprodução /Pref. Macaíba
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Auxílio federal passa a ser pago hoje

Reprodução / Agência Brasil
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O empresário do ramo de pa-
pelaria Elisiel Ubirajara Marques, 
mais conhecido como Bira Mar-
ques, é o novo presidente do ABC. 
Ele assumiu o posto nesta quarta-
-feira (8) após a renúncia do então 
presidente, Fernando Suassuna, 
que deixou o cargo na última ter-
ça-feira (6).

Médico e professor universitá-
rio, Fernando Suassuna assumira 
a direção do clube em 2018, mas, ao 
longo dos últimos dias, ele estava 
afastado das ações administrati-
vas, em razão do isolamento social 
imposto pela pandemia do novo 
coronavírus.

Em carta publicada no site ofi -
cial do ABC, Bira Marques anun-
ciou a chegada ao novo posto – até 
a renúncia de Fernando Suassuna, 
ele era o vice-presidente do clube. 

“Hoje estou assumindo o enorme 
desafi o de presidir o maior clube de 
futebol do Rio Grande do Norte. Sei 
que a responsabilidade é imensa, 
mas conto com a UNIÃO de todos 
os abecedistas para enfrentarmos 
as inúmeras difi culdades e desafi os 
que virão pela frente”, escreveu.

Para iniciar o trabalho, ainda ao 
longo da carta, Bira Marques pede 
apoio de conselheiros, diretores, 
funcionários e, principalmente, da 
torcida. Longe dos gramados desde 
o início de março, o clube viu despen-
car da receita e a perda de patrocí-
nios. “Espero contar com a irrestrita 
colaboração e apoio de todos que fa-
zem o ABC: Conselho Deliberativo, 
diretores, sócios, funcionários, cola-
boradores e, principalmente, da sua 
imensa e apaixonada torcida, maior 
patrimônio do clube”, pontuou o no-

vo presidente do clube.
Bira Marques nasceu em Ben-

to Fernandes, no interior do Rio 
Grande do Norte, e veio morar em 
Natal (RN) aos 19 anos. Em 2002, 
abriu a Livraria Câmara Cascudo 
em Parnamirim (RN), homenage-
ando o potiguar Luiz da Câmara 
Cascudo, e pouco depois inaugurou 
a primeira fi lial, em Natal. Atual-
mente, a livraria está presente em 
Natal (RN), Parnamirim (RN) e em 
João Pessoa (PB).

ERRATA:
Ao contrário do informado na 

edição do Agora RN desta quarta-
-feira (8), o empresário Bira Rocha 
não será o novo presidente do ABC. 
A presidência do clube será ocupa-
da por Bira Marques. Pelo equívo-
co, pedimos desculpas. Bira Marques: novo presidente pediu união entre conselheiros, funcionários e torcida

Após renúncia de Fernando Suassuna, 
Bira Marques assume presidência do ABC
Elisiel Ubirajara Marques, mais conhecido como Bira Marques, é o novo presidente do ABC. Empresário do setor de papelaria 
assumiu o posto na quarta-feira (8) após a renúncia do antecessor, que decidiu deixar o cargo na última terça-feira (6)

Gestão
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