
Trata-se do maior aumento de óbitos pela Covid-19 registrado de um dia para o outro até agora. Com isso, em todo o País,
o número de mortes chegou a 1.532, com um total de 25.263 casos. No RN, são 376 casos, com 18 mortes confirmadas

Brasil registra 204 mortes em apenas 
24h por coronavírus; total vai a 1.532
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Hospital de campanha de 
Natal custará R$ 32 milhões

Projeto obriga comércio de 
Natal a oferecer álcool em gel

Sem licitação 07 Prevenção 05

Secretaria Municipal de Saúde firmou sete contratos, todos 
com dispensa de licitação, para iniciar serviços no hospital

Medida foi aprovada pela Câmara Municipal de Natal.
Sem álcool, comércio terá de instalar pias com água e sabão

Prefeito Álvaro Dias e sua equipe durante visita ao Hospital Municipal de Campanha, na Via Costeira Presidente da Câmara Municipal de Natal, Paulinho Freire (PDT), durante sessão virtual nesta terça-feira

Governo apresenta 
proposta alternativa
de socorro a estados

Assembleia reconhece 
estado de calamidade
em mais 17 municípios

Petrobras fecha 24 
plataformas de produção 
de petróleo no RN

Facções têxteis pedem 
parceria com governo 
para produzir máscaras

Pandemia pode levar 
mundo à maior recessão 
desde Depressão de 29

Após Câmara aprovar 
compensação por perdas 
de arrecadação dos estados, 
governo anuncia R$ 77 
bilhões em novas medidas

Apesar de serem municipais, 
decretos precisam ser 
validados pela Assembleia 
Legislativa, segundo Lei de 
Responsabilidade Fiscal

Em carta a sindicatos de 
petroleiros, a Petrobras 
informou que paralisação 
vai significar demissões e 
remanejamento de pessoal

Empresas de costura que 
servem a gigantes como a 
Guararapes dizem que podem 
produzir equipamentos de 
proteção individual

Expectativa do FMI é de que 
economia mundial caia 3% 
em 2020. Só o Brasil deve ter 
uma retração de 5,3% em 
função da pandemia
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Desnecessário lembrar, nesse 
momento, da relevância do 
diálogo e da negociação. Em 

todos os setores da vida, o gesto de 
abrir portas, buscar entendimentos, 
ganhou uma importância 
fundamental na superação da crise 
global produzida pela pandemia do 
coronavírus.

Nesses momentos, é importante 
agir com racionalidade e entender 
o que queremos para as nossas 
vidas e negócios diante de fatores 
imponderáveis como o que varreu o 
planeta nos últimos dois meses.

Nesse período exíguo, economias 
antes fortes recuaram e novos 
pactos sociais e econômicos 
precisaram ser celebrados às 
pressas na busca de soluções para 
a crise que aguarda boa parte da 
Humanidade, hoje rumo à recessão 
e até a depressão econômicas.

No Brasil, não se pode dizer 
que a situação evoluía a contento 
até o ano passado, quando o 
atual governo do presidente 
Bolsonaro completou seu primeiro 
ano, convulsionado por uma ala 
ideológica que criou mais rupturas 
do que consensos.

Apesar de algumas reformas 
terem vingado no Congresso, o 
fruto em boa parte de um trabalho 

realizado ainda no mandato 
tampão do ex-presidente Michel 
Temer, o fato é que o primeiro 
ano sob o comando de Bolsonaro 
entregou um PIB ligeiramente 
inferior a de seu antecessor, embora 
o caminho escolhido sugerisse um 
2020 melhor.

Agora, sabemos que um 
tsunami de proporções épicas 
encolherá ainda mais a economia 
do País, tão certo como sua a 
fúria transformou, em questão 
de semanas, a política de pleno 
emprego do governo do presidente 
Donald Trump, nos EUA, num 
amontado retorcido de milhões de 
desempregados que correram para 
pedir ajuda dos cofres públicos.

E, independentemente do que se 
pense em matéria de fundamento 
corretos de uma política econômica, 

governos existem justamente 
para pensar em seus cidadãos 
em primeiro lugar – coisa que no 
Brasil nunca foi uma premissa 
respeitada.

Em se tratando de uma 
democracia consolidada, com 
suas instituições em pleno 
funcionamento, o Brasil ainda 
patina em intermináveis 
privilégios, que vão desde uma 
política de favorecimentos a 
grupos econômicos, terminando 
na consolidação de elites dentro 
do próprio serviço público, que 
enriqueceram e acumularam 
patrimônio, enquanto a Nação 
agonizava com o desemprego e a 
subvalorizarão do trabalho.

Com a pandemia do vírus, 
tudo isso deverá mudar a partir 
de um raciocínio elementar: 
faltará recursos para todos, todos 
sofreram fi nanceiramente, os 
pobres muitíssimo mais, e a falsa 
premissa de que a economia é vida 
por gerar empregos não valerá 
dois tostões quando a maioria dos 
trabalhadores submergirem na 
fome e na desesperança.

Nesse momento em que o mundo 
atravessa uma crise global, é uma 
boa hora para recomeçarmos.

Mas do jeito certo.

Recomeçar do jeito certo
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NOTAS & INFORMES
TERCEIRIZADOS

A Prefeitura de Parnamirim 
soltou uma nota nesta terça-feira 
(14) para esclarecer que não haverá 
demissão de servidores terceirizados 
por causa da pandemia do novo 
coronavírus. O que vai acontecer, 
segundo a Secretaria de Finanças, é 
a redução de salários e jornadas, algo 
previsto na medida provisória 936.

AMEAÇADO I
O ministro da Saúde, Luiz 

Henrique Mandetta, afi rmou a 
interlocutores que cometeu um erro 
ao dar uma entrevista ao Fantástico, 
da TV Globo, no domingo (12). De 
acordo com o jornal Folha de S.Paulo, 
o ministro reconheceu que seu cargo 
está novamente ameaçado.

AMEAÇADO II
Na entrevista, Mandetta fez 

diversas críticas indiretas ao 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). De acordo com interlocutores 
do governo ouvidos pela Folha, o 
ministro foi avisado de que seu cargo 
estaria ameaçado, já que Bolsonaro 
acredita que Mandetta perdeu parte do 
apoio que tinha dos militares.

RN+UNIDO
O Governo do Estado lançou 

nesta terça a campanha RN+Unido. 

Estratégias intermitentes de distanciamento social 
talvez precisem ser empregadas até 2022 para evitar 
que o novo coronavírus continue a colocar em risco os 

sistemas de saúde mundo afora, indica um estudo assinado 
por pesquisadores da Universidade Harvard, nos EUA. Na 
pesquisa, que acaba de sair na revista especializada Science, 
a equipe liderada por Marc Lipsitch, do Departamento de 
Epidemiologia da instituição americana, usou dados sobre o 
Sars-CoV-2 e sobre outras formas de coronavírus para tentar 
simular uma enorme variedade de cenários de evolução da 
Covid-19 ao longo dos próximos anos, chegando até 2025.

Distanciamento até 2022

A identidade visual da campanha 
já está instalada em quase 300 
estabelecimentos da Associação dos 
Supermercados do RN (Assurn), 
onde o cliente encontrará um ponto 
de coleta logo após passar pelo caixa. 
As doações podem ser em unidade 
ou em cesta básica completa para 
atender uma família carente por 
uma ou duas semanas.

LISTA DE FILIADOS
Os 33 partidos políticos 

registrados no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) têm até esta quarta-
feira (15) para atualizar a lista de 

fi liados, por meio do Sistema de 
Filiação Partidária (Filia). As listas 
devem conter a data de fi liação, o 
número do título e o nome do fi liado.

CORTE DE ÁGUA
O deputado estadual Ubaldo 

Fernandes (PL) apresentou um 
projeto de lei na Assembleia 
Legislativa que institui um regime 
excepcional e temporário de cobrança 
da taxa de fornecimento de água 
pela Caern. Entre outras medidas, o 
projeto proíbe corte no fornecimento 
por inadimplência durante a 
pandemia do coronavírus.
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Os bancos que estejam realizando atendimento presencial 
no Rio Grande do Norte receberam recomendações para evitar 
aglomerações de clientes e assegurar tratamento prioritário aos 
idosos e grupos de risco. A recomendação conjunta é assinada 
pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e pe-
la Defensoria Pública do Estado (DPE/RN), e será publicada 
na edição desta quarta-feira (15) do Diário Ofi cial do Estado 
(DOE). A atuação tem como base constatações de alta demanda 
presencial e fi las fora dos parâmetros de distanciamento social 
indicados pelas autoridades de saúde durante a pandemia do 
novo coronavírus.

 A recomendação é destinada aos bancos Daycoval, Nordes-
te, Mercantil, Safra, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santan-
der, BMG, Agibank, Ole Consignados e Caixa Econômica Fede-
ral. Entre as medidas indicadas, está o cumprimento integral 
dos decretos estaduais que estabelecem, entre outras medidas, 
o distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas.

Os bancos e correspondentes bancários devem, de acordo 
com a orientação, promover uma forma de controle efi caz para 
ordenar a fi la de acesso, limitar o número de pessoas dentro do 
local de atendimento e adotar agendamento remoto por telefone 
ou internet para os serviços que exijam atendimento presencial 
nas agências. Além disso, orienta-se que sejam estabelecidos 
“horários diferenciados e setores específi cos para atendimento 
da população idosa, uma vez que esses usuários integram o gru-
po de risco primário para a Covid-19”.

MP e Defensoria cobram fim 
de aglomerações em bancos

Recomendação

Agências devem adotar providências 
para respeitar distância entre as pessoas

O deputado federal Walter Alves (MDB-RN) apresentou 
um projeto de lei na Câmara dos Deputados para proteger os 
estudantes benefi ciários do Fundo de Financiamento Estudan-
til (Fies) que, devido à pandemia do Covid-19, correm o risco 
de fi carem inadimplentes. A proposta de Walter suspende o 
pagamento das prestações do fi nanciamento enquanto durar a 
situação de pandemia.

“Nessa emergência da pandemia do Covid-19, e em qual-
quer outra emergência pública, é evidente a possibilidade de 
desequilíbrio econômico fi nanceiro de milhões de brasileiros. E 
nesse rol, estão inseridos os estudantes universitários”, afi rma.

Projeto de Walter Alves
suspende parcelas do Fies

Câmara dos Deputados
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Governador 
do Rio de Janeiro
diz que está está
com coronavírus

Witzel

O governador do Rio de Ja-
neiro, Wilson Witzel, está Co-
vid-19. O comunicado foi feito por 
ele próprio nesta terça-feira (14), 
em vídeo publicado no Twitter.

“Quero comunicar a todos 
que desde sexta-feira não venho 
me sentindo bem e pedi para 
que fosse feito o teste do Covid 
e hoje veio o resultado positivo. 
Tive febre, dor de garganta, 
perda de olfato e graças a Deus 
estou me sentindo bem e con-
tinuarei trabalhando aqui do 
Palácio Laranjeiras mantendo 
as restrições e as recomenda-
ções médicas. E tenho certeza 
de que vou superar mais essa 
difi culdade. Continuarei traba-
lhando. Peço mais uma vez pa-
ra que fi quem em casa. Porque 
a doença não escolhe ninguém 
e o contágio é rápido”, afi rmou.

O governo federal poderá ter 
de fazer uma transferência de 
até R$ 285 bilhões aos estados e 
municípios para compensar per-
das da arrecadação do ICMS e 
ISS, caso o projeto de socorro aos 
governos regionais, aprovado pela 
Câmara na segunda-feira (13), re-
ceba o aval dos senadores. O valor 
corresponde a uma perda de 100% 
da arrecadação dos dois tributos 
em relação à base de 2019. Uma 
perda de 50%, cenário mais pro-
vável, obrigará um repasse de R$ 
142,7 bilhões.

Na justifi cativa do projeto, o 
relator, deputado Pedro Paulo 
(DEM-RJ), apontou queda de 30% 
para a arrecadação dos dois tribu-
tos, com impacto de R$ 80 bilhões. 
Já o governo calcula uma trans-
ferência de R$ 85,48 bilhões com 
uma perda de 30%.

Lideranças do Congresso cri-
ticam as projeções apresentadas 
pelo governo. A interlocutores, o 
presidente da Câmara, Rodrigo 

Maia (DEM-RJ), afi rmou que, se 
a estimativa de perda de 100% 
se concretizar, será preciso uma 
ajuda muito maior aos governos 
regionais. Para aliados de Maia, 
os números do governo são “deso-
nestos”.

No projeto aprovado na segun-
da-feira, não há um valor fi xo a ser 

repassado da União para os esta-
dos, mas sim uma garantia de que 
a União compense por seis meses 
as perdas de arrecadação com 
ICMS e ISS, como uma espécie de 
seguro.

Essa garantia é o ponto mais 
criticado pela equipe econômica, 
porque, no entendimento dos téc-

nicos, daria um cheque em bran-
co para governadores e prefeitos 
gastarem, com a segurança de que 
serão compensados pelo Tesouro 
Nacional.

Por causa disso, o governo 
apresentou ontem uma proposta 
alternativa.

Ao todo, o pacote seria de R$ 
77,7 bilhões em novas medidas, 
porque incluiria ainda um alívio 
de R$ 37,7 bilhões, por meio da 
suspensão de dívidas dos esta-
dos com a União e com bancos 
públicos. O governo somou ainda 
na conta R$ 49,9 bilhões em me-
didas que já foram anunciadas. 
Com isso, o pacote total de socor-
ro aos entes chegaria a R$ 127,7 
bilhões.

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, criticou 
o projeto. Em coletiva de impren-
sa, Maia disse que o governo dá 
“coices”, tenta “dividir a federação” 
e apresenta uma nova solução que 
não sobrevive por três meses.

Equipe econômica durante coletiva nesta terça-feira para apresentar proposta alternativa

Brasil chegou a 1.532 óbitos causados pelo novo coronavírus e 25,2 mil casos

Após derrota na Câmara, governo 
promete R$ 77 bi em socorro a estados
Plano já havia sido rejeitado por líderes e prevê R$ 40 bi em repasses diretos; deputados são contra e querem compensação
por perdas no ICMS, sem valor fixo definido. Presidente da Câmara disse que o governo dá “coices” e tenta “dividir a federação”

Ajuda financeira

Edu Andrade / Ministério da Economia

Lucas Jackson / Reuters

ATUALIZAÇÃO DE CASOS

Brasil registra
204 novas mortes

O Brasil registrou, de segun-
da para terça-feira, 204 mortes 
provocadas pela novo coronaví-
rus e 1.832 casos da doença, se-
gundo informações do Ministério 
da Saúde. Trata-se do maior au-
mento de óbitos pela Covid-19 re-
gistrado de um dia para o outro 
até agora. A taxa de letalidade 
está em 6,1%.

Com isso, em todo o País, o 
número de mortes de pessoas 
infectadas pelo novo coronavírus 
chegou a 1.532, com um total de 
25.263 casos. Até segunda-feira, 
o número total era de 1.328 víti-
mas e 23.430 casos confi rmados.

O estado de São Paulo con-
tinua sendo o mais afetado, 695 
óbitos e 9.371 casos já confi rma-
dos da doença. Rio de Janeiro, 
Ceará e Amazonas vêm atrás 
na lista dos estados com maiores 
números.

No Rio Grande do Norte, o 

número de casos confi rmados 
subiu para 376 nesta terça-feira. 
O número de mortes permanecia 
estável, em 18, até o fi m da tarde 
de ontem. Além disso, são 2.430 
casos suspeitos e 1.948 descarta-
dos. O Estado investiga, ainda, 
outras 9 mortes por Covid-19.

Com relação aos óbitos, a 
maioria foi registrada em Mos-
soró (6), Natal (5) e Tenente 
Ananias (2). Além disso, Apodi, 
Cerro Corá, Lagoa de Pedras, 
São Gonçalo do Amarante e Tai-
pu registraram um caso cada.

De acordo com o mais recente 
boletim epidemiológico divulga-
do pela Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesap), há 109 pessoas 
internadas com confi rmação ou 
suspeita do novo coronavírus. 
Desses, 38 estão em Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), sendo 
que 14 têm a confi rmação da 
Covid-19.

é a transferência que o governo 
federal poderá ter de fazer para 
cobrir perda de arrecadação dos 
estados e municípios

é a estimativa de repasse do 
presidente da Câmara dos 
Deputados, considerando uma 
perda de 30% de arrecadação

é a proposta do governo, incluindo 
alívio de R$ 37,7 bilhões para 
estados e municípios, por meio da 
suspensão de dívidas dos entes

R$ 285 bilhões

R$ 80 bilhões

R$ 77,7 bilhões

NÚMEROS



O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, reuniu-se nesta terça-fei-
ra (14) com representantes da 
classe empresarial da capital 
potiguar para discutir possíveis 
medidas para fl exibilização a 
atividade comercial na cidade, 
paralisada em virtude da pan-
demia de Covid-19. Na opor-
tunidade, o prefeito recebeu o 
pleito das entidades, mostrando 
abertura para dialogar sobre a 
questão.

“Estamos tomando todos os 
cuidados e precauções para que 
Natal possa fl exibilizar as re-
gras e permitir a abertura dos 
estabelecimentos comerciais. 

Agora, só iremos adotar 
qualquer medida com o devido 
respaldo dos órgãos de fi scaliza-
ção e controle, da mesma forma 
como fi zemos com as feiras li-
vres da cidade. Estamos prepa-
rando a rede pública municipal 
de saúde para oferecer o melhor 
no atendimento aos pacientes 
com Covid-19. 

Estamos do mesmo lado do 
segmento comercial, mas sem-
pre em busca da preservação de 
vidas e da atividade econômica 
de Natal”, detalhou o prefeito, 
revelando que a Prefeitura vai 

apresentar ao Ministério Pú-
blico Estadual o seu plano de 
contingência para enfrentar a 
situação, de forma a minimizar 
os danos causados pela doença.

O plano de contingência para 
combater a Covid-19 já foi fi nali-
zado pela Secretaria Municipal 
de Saúde e será remetido à Pro-
curadoria Geral do Município, à 
Controladoria Geral do Municí-
pio e à Secretária Municipal de 
Administração para uma análi-
se fi nal. Logo após, o documento 

será remetido para apreciação 
do Ministério Público do RN. 
A projeção é de que até o fi nal 
desta semana a decisão sobre o 
assunto seja defi nida.

Até a edição de um novo de-
creto, segundo a Prefeitura, con-
tinuam valendo as regras que 
autorizam o funcionamento das 
atividades comerciais e de servi-
ços de caráter essencial no perí-
odo de segunda a sábado, das 7h 
às 20 horas, e aos domingos, das 
7h às 13 horas.
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A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte reconheceu 
nesta terça-feira (14) estado de 
calamidade pública em mais 17 
municípios do Estado. Agora, são 
46 municípios do Rio Grande do 
Norte com estado de calamidade 
pública reconhecidos pelos depu-
tados.

Os decretos são instrumentos 
para que os gestores dos municí-
pios possam destinar mais recur-
sos à saúde sem cometerem crime 
de responsabilidade fi scal. Apesar 
de serem municipais, os decretos 
precisam de aval da Assembleia 
Legislativa, segundo a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF).

A votação dos projetos de de-
cretos legislativos de calamidade 
pública ocorreu em sessão extraor-
dinária remota que durou mais de 
duas horas e contou com a partici-

pação de 20 dos 24 parlamentares.
“Estamos lidando com um ini-

migo invisível que vai trazer, em 

um primeiro momento, uma crise 
de saúde, com perdas irreparáveis 
e a previsão é que traga uma série 

de difi culdades muito grandes na 
economia do Brasil, dos estados 
e, consequentemente, dos municí-
pios. Nosso trabalho é tentar evi-
tar os danos ao máximo e, depois, 
encontrar soluções para recupe-
rarmos o mais rápido possível”, 
destacou o presidente da Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande do 
Norte, deputado Ezequiel Ferreira 
(PSDB).

Os 17 novos municípios com 
estado de calamidade reconhecido 
são: Areia Branca, Assu, Caicó, Co-
ronel Ezequiel, Cruzeta, Fernando 
Pedrosa, Itajá, Lagoa Nova, Lagoa 
Salgada, Mossoró, Nísia Floresta, 
Pedro Velho, Poço Branco, Pureza, 
Santo Antônio, São Bento do Norte 
e Taboleiro Grande. A Prefeitura 
do Natal já teve decreto validado 
na semana passada, assim como o 
próprio Governo do Estado.

Ezequiel Ferreira (esq.) comanda votação remota na presidência da Assembleia

Assembleia Legislativa reconhece 
calamidade em mais 17 municípios
Apesar de serem municipais, decretos precisam ser validados pela Assembleia Legislativa, segundo 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, são 46 municípios do RN com estado de calamidade pública

Votação remota

Eduardo Maia / ALRN / Arquivo

Prefeito Álvaro Dias reunido com representantes da classe empresarial de Natal

Prefeitura e empresários avaliam 
soluções para funcionamento do 

Impacto econômico

Manoel Barbosa / Prefeitura do Natal

Avenida Rio 
Branco recebe 
recapeamento 
asfáltico

Saque em dinheiro 
do auxílio 
emergencial 
começa dia 27

Recuperação

Benefício

Um dos principais cor-
redores de trânsito da Zona 
Leste de Natal, a avenida 
Rio Branco, na Cidade Alta, 
começou a receber os servi-
ços de recapeamento asfál-
tico. A obra, conduzida pela 
Prefeitura do Natal, deve 
durar 15 dias e faz parte de 
um dos lotes que estão sendo 
recuperados desde janeiro, 
com um  investimento de R$ 
6 milhões em recursos oriun-
dos de multas de trânsito.

“Iniciamos esses serviços 
no começo do ano, com o re-
capeamento da Av. Deodoro 
da Fonseca e ruas próximas, 
na Cidade Alta. Logo depois, 
fomos à avenida Prudente 
de Morais e ruas do bairro 
de Candelária, na Zona Sul. 
Agora em março, as equipes 
da Prefeitura estiveram no 
Alecrim e em um dos seus 
principais corredores de 
trânsito, a Av. Mário Negó-
cio. Essa é uma obra que a 
Secretaria de Obras realiza 
em parceria com a Secreta-
ria de Mobilidade Urbana”, 
disse o secretário de Obras e 
Infraestrutura, Tomaz Neto.

Benefício de R$ 600 pa-
go a trabalhadores de baixa 
renda afetados pela pande-
mia de coronavírus, o auxílio 
emergencial poderá começar 
a ser sacado em dinheiro no 
próximo dia 27.

Os saques ocorrerão con-
forme o mês de nascimento 
do benefi ciário. As retiradas 
ocorrerão no dia 27 para os 
nascidos em janeiro e feverei-
ro, no dia 28 para os nascidos 
em março e abril, 29 para os 
nascidos em maio e junho, 30 
para os nascidos em julho e 
agosto. Em maio, será a vez 
de os nascidos em setembro e 
outubro sacarem o benefício 
no dia 4; e os nascidos em no-
vembro e dezembro, no dia 5.

O dinheiro poderá ser re-
tirado sem a necessidade de 
cartão em casas lotéricas e 
em caixas eletrônicos.

O vice-procurador-geral da 
República, Humberto Jacques de 
Medeiros, pediu ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) a abertura 
de inquérito contra o ministro da 
Educação, Abraham Weintraub, 
pelo crime de preconceito, em ra-
zão de publicação irônica contra 
a China. O ministro insinuou, em 
publicação no Twitter, que o país 
asiático vai sair “fortalecido” da 
crise atual causada pelo coronaví-
rus, apoiado por seus “aliados no 
Brasil”. Em seguida, ele apagou a 
publicação.

“Quem são os aliados no Brasil 
do plano infalível do Cebolinha 
(personagem criado por Maurício 
de Sousa) para dominar o mun-
do?”, questionou. Em sua posta-
gem, o ministro usou uma imagem 
dos personagens da Turma da 
Mônica ambientada na Muralha 
da China e, substituindo a letra 
“r” pela letra “l”, faz referência ao 
modo de falar de Cebolinha, para 
insinuar que se trata dos chineses.

Após a manifestação de Wein-
traub, a Embaixada da China no 
Brasil repudiou sua publicação. 
“Tais declarações são completa-
mentes absurdas e desprezíveis”, 
afi rmou, em nota.

Vice-PGR pede ao 
STF investigação 
contra Weintraub 
por racismo

Contra chineses
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O percentual de famí-
lias com dívidas, em atraso 
ou não, chegou a 66,6% em 
abril deste ano. Segundo a 
Pesquisa de Endividamento 
e Inadimplência do Consu-
midor (Peic), divulgada nesta 
terça-feira (14) pela Confede-
ração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). O patamar é recorde 
no levantamento iniciado em 
janeiro de 2010. Em março 
deste ano, a taxa havia fi cado 
em 66,2% e em abril de 2019, 
em 62,7%.

A maior parte das dívidas 
continua sendo com cartão de 
crédito (77,6%). Em seguida, 
aparecem as dívidas com 
carnês (17,5%) e com fi nan-
ciamento de veículos (10,2%).

Em sintonia com as cen-
trais sindicais e movimentais 
sociais que, na segunda-feira 
(13), iniciaram uma campa-
nha em defesa  da taxação 
de grandes fortunas para o 
enfrentamento da pandemia 
do coronavírus, senadores 
tentam convencer os colegas 
a aprovar a criação do tributo.

O imposto sobre grandes 
fortunas está previsto na 
Constituição desde sua pro-
mulgação, mas nunca foi re-
gulamentado. Parlamentares 
apontam que a medida seria 
uma alternativa para aumen-
tar o caixa do governo nesse 
momento de crise.

O senador Jean Paul 
Prates (PT-RN) afi rma que o 
aumento da arrecadação seria 
fundamental. “Além de corrigir 
as injustiças, taxar fortunas é 
uma forma de salvar vidas em 
tempos de pandemia. Tributar 
os mais ricos e o lucro dos ban-
cos renderia uma arrecadação 
de R$ 272 bilhões. É uma me-
dida que vai afetar apenas os 
3% da população com renda 
mensal de R$ 80 mil e patri-
mônio líquido superior a R$ 22 
milhões”, argumentou.

Endividamento 
das famílias 
chega a 66,6% 
em abril

Senadores 
defendem 
taxas grandes 
fortunas

Pesquisa da CNC

Tributação

A Câmara Municipal de Natal 
realizou nesta terça-feria (14) uma 
nova sessão extraordinária e virtu-
al, com sistema de votação remota.  
Em pauta, foram aprovadas três 
matérias em regime de urgência 
relacionadas ao combate à pande-
mia do novo coronavírus.

“Foram votados projetos im-
portantes para esse momento de 
pandemia em que estamos viven-
do. A Câmara está fazendo a sua 
parte e contribuindo mais uma vez 
com o bem-estar do cidadão com a 
aprovação de medidas importantes 
para proteger a população”, decla-
rou o presidente da Casa, vereador 
Paulinho Freire (PDT).

Um dos projetos aprovados foi 
de autoria da vereadora Divanei-
de Basílio (PT). O texto obriga os 
estabelecimentos comerciais da ci-
dade a disponibilizarem álcool em 
gel aos clientes. A matéria recebeu 
emendas da vereadora Ana Paula  
Araújo (PL), para que a instalação 
de lavatório com água e sabão pos-
sa ser uma opção ao álcool em gel; 
da vereadora Carla Dickson (Pros), 
para que também se possa usar 
álcool líquido a 70%; e do vereador 
Robson Carvalho (PDT), para que 

os estabelecimentos só sejam mul-
tados se houver reincidência, após 
notifi cação.

“O debate e as emendas enri-
queceram a proposta e trouxe-nos 
a certeza de que esse momento 
requer medidas urgentes. Perce-
bemos que alguns estabelecimen-
tos não têm cumprido”, destacou 
Divaneide, ressaltando que a pro-
posta deve vigorar mesmo após a 
pandemia.

Os vereadores também se 

preocuparam com os pequenos 
empresários. Um projeto de lei do 
vereador Kleber Fernandes (PS-
DB) foi aprovado e prevê que a Pre-
feitura contrate, prioritariamente, 
durante o período de emergência 
e calamidade pública gerada pela 
Covid-19, empreendedores indivi-
duais, micro e pequenas empresas.

“Precisamos ter um olhar para 
os pequenos empresários e o projeto 
vai benefi ciar e dar uma sobrevida 
a esses que já estão prejudicados 

pela pandemia”, explicou o autor. 
A vereadora Divaneide Basílio 
apresentou emenda incluindo os 
empreendimentos da economia soli-
dária e o vereador Maurício Gurgel 
(PV) também emendou a matéria, 
tornando obrigatória a apresenta-
ção de certidões negativas dessas 
empresas para serem benefi ciadas.

Já o terceiro projeto aprovado 
atende ao consumidor e o seu direi-
to à saúde. A proposta proíbe a sus-
pensão e/ou rescisão unilateral e 
reajuste dos contratos de planos de 
saúde por falta de pagamentos das 
mensalidades durante o período de 
calamidade pública pela pandemia 
em Natal.

“Nosso entendimento é de pro-
teção ao consumidor e sua saúde 
nesse momento de crise. O projeto 
se refere apenas ao período de ca-
lamidade garantindo que, mesmo 
atrasando as mensalidades e ar-
cando depois com os juros e multas, 
o cidadão não fi que desamparado 
pelo plano de saúde”, explicou o ve-
reador Fúlvio Saulo Mafaldo (Soli-
dariedade), autor do projeto.

Para entrar em vigor, as pro-
postas precisam ser sancionadas 
pelo prefeito Álvaro Dias.

A possibilidade de adiar as elei-
ções 2020 por causa da pandemia 
de Covid-19 pode levar juízes ao 
comando das prefeituras do País. 
A disputa está marcada para outu-
bro, mas a falta de perspectiva de 
quando a crise se encerrará preo-
cupa políticos e magistrados, que 
já discutem cenários para o caso de 
não ser possível a população ir às 
urnas neste ano.

Entre as alternativas cogitadas 
nos bastidores estão postergar as 
eleições até dezembro, unifi cá-las 
com as disputas de 2022 manten-
do os atuais prefeitos e vereadores 
por mais dois anos ou adiá-las 
sem prorrogar os atuais manda-
tos. Neste último cenário, a linha 
sucessória prevê que o juiz res-
ponsável pela comarca da cidade 
assuma a administração local pro-
visoriamente em caso de ausências 
de prefeito, do vice e do presidente 

de Câmara Municipal.
O presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia (DEM), 
chegou a mencionar a hipótese du-
rante uma palestra, há duas sema-
nas. Mas a manifestação foi vista 

por aliados apenas como maneira 
de posicionar-se contra a ideia de 
prorrogar mandatos de prefeitos e 
vereadores.

No meio jurídico, a possibilida-
de também é vista com ressalva. 

Isso porque comarcas enfrentam 
défi cit de magistrados e excesso 
de processos. “Não vislumbro esse 
cenário”, afi rmou a presidente da 
Associação dos Magistrados do 
Brasil, Renata Gil Videira.

Propostas para alterar a data 
das eleições de 2020 por causa do 
novo coronavírus já foram proto-
coladas no Congresso. A cúpula 
do Legislativo, porém, só pretende 
abrir algum debate a respeito em 
meados de maio ou junho. Cabe ao 
Legislativo alterar a Constituição.

“Temos somente duas opções. 
A melhor é que esteja tudo normal 
em outubro. A pior é termos que 
aprendermos a viver dentro da 
normalidade, descobrir como prati-
car os atos do calendário eleitoral 
nessas novas condições”, afi rmou 
Henrique Neves, jurista e ex-mi-
nistro do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), contrário ao adiamento.

Presidente da Câmara, Paulinho Freire (PDT), durante sessão virtual nesta terça-feira

Eleições estão marcadas para outubro, mas pandemia pode afetar calendário

Câmara aprova lei que obriga comércio a 
disponibilizar álcool em gel para clientes

Juízes podem assumir prefeituras se 
eleições forem adiadas pelo coronavírus

Caso não seja possível ofertar álcool em gel, estabelecimentos poderão instalar lavatório com água e 
sabão. Vereadores também aprovaram projeto que proíbe suspensão e reajuste em planos de saúde

Pandemia

Adiamento

Elpídio Júnior / Câmara de Natal

José Cruz / Agência Brasil
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O coronavírus provoca gastos trilionários ao redor do mundo, 
incluindo no Brasil, para tratar doentes e ajudar os impac-
tados pelo surto do vírus, mas provocou certas economias, 

digamos, simbólicas. Fez, por exemplo, o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, pela primeira vez passar um mês inteiro sem usar 
jatinhos da Força Aérea Brasileira (FAB). O fato é signifi cativo porque 
Maia fez 772 viagens desde que assumiu o cargo, em julho de 2016, 
realizando um voo a cada dois dias, em média.

O último passeio de Rodrigo Maia foi um bate-e-volta em SP, 
em 10 de março. Aliás, acompanhado do senador Davi Alcolumbre, 
seu pupilo. Só no ano passado, Rodrigo Maia viajou 250 vezes nas 
asas da FAB. Viaja desde o primeiro dia de mandato, ao substituir 
Eduardo Cunha. O coronavírus pode ter inviabilizado a marca do 
milésimo voo de Rodrigo Maia, mas não se deve subestimar sua 
capacidade de inventar viagens. O abuso tem nome e sobrenome: 
aeronaves da FAB são privativas de ministros e dos presidentes da 
Câmara, do Senado e do STF.

Só o coronavírus conseguiu 
livrar a FAB de Maia

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto

Acidente em laboratório 
pode ter iniciado Covid19

Comunicados recebidos pelo Departamento de Estado do governo 
dos EUA confi rmam uma suspeita que tem sido tabu nas redes 
sociais e no noticiário, e pode explicar o nervosismo do governo da 
China quando alguém lembra que “o vírus é chinês”: o surto do 
novo coronavírus pode ter começado após um acidente de trabalho 
no laboratório Instituto de Virologia de Wuhan, na China, segundo 
informam jornais americanos. 

AMERICANOS SABIAM
Dois telegramas 

de diplomatas dos 
EUA alertaram para a 
insegurança do laboratório e 
mencionaram “coronavírus 
do tipo SARS de morcegos”.

TRANSMISSÃO
Os informes de 

diplomatas americanos, 
citados pelo jornal 

Washington Post, alertavam 
que o vírus “poderia ser 
transmitidos a seres 
humanos”.

LIGAÇÃO PROIBIDA
Ao contrário de outras 

“teorias da conspiração”, 
ignoradas pelo governo 
chinês, quando se trata de 
Covid19, os chineses sobem 
nas tamancas.

Cláudio
Humberto

A BRIGA É POLÍTICA
O “socorro” aos estados, 

sobretudo da região sudeste, 
sem precisar cortar despesas, é 
uma articulação do presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, com 
os governadores da região. O 
que eles têm em comum? Quase 
todos usaram Bolsonaro para se 
eleger e hoje o detestam.

FUTURO MINISTRO
O deputado Osmar Terra 

(MDB-RS), ex-ministro da 
Cidadania, só não será ministro 
da Saúde se não quiser. E ele 
quer, e já deve ter mandado 
fazer o terno da posse. O 
“plano B” é a médica Nise H. 
Yamaguchi.

MINISTRO BARICHELLO
Mandetta anunciou somente 

ontem, cinquenta dias após 
o início da pandemia, que 40 
voos vão trazer materiais da 

China. E só ontem os estados 
foram orientados a informar 
ao Ministério da Saúde o 
número de leitos ocupados com 
pacientes de coronavíus. Pedala, 
ministro!

TUDO PELO CARGO
Certos políticos devem 

ter sangue de barata. Poucos 
dias após vazar o esculacho 
do ministro Onyx Lorenzoni 
(Cidadania) nele, Mandetta 
trocou elogios com o colega, 
durante coletiva de ontem, no 
Palácio do Planalto.

ALÔ, PF
O “estado de calamidade” 

em estados e municípios, 
inclusive onde não há a 
doença, faz prever gastos 
espetaculares sem licitação, 
a pretexto de combate ao 
coronavírus. A Polícia Federal 
vai ter trabalho.

O mundo enfrenta uma crise 
de magnitude comparada à da 
Grande Depressão, de 1929, e o 
momento atual tem um nome da-
do pelo Fundo Monetário Interna-
cional (FMI): a Grande Paralisa-
ção. Segundo o FMI, o tombo atual 
é bem pior do que a crise de 2008 
e, pela primeira vez desde a déca-
da de 1930, fará tanto economias 
avançadas quanto emergentes e 
países em desenvolvimento entra-
rem em recessão.

Os efeitos econômicos da pan-
demia de coronavírus fi zeram o 
fundo fazer revisões extraordiná-
rias nas suas projeções. A expecta-
tiva dos economistas do FMI é de 
que atividade econômica mundial 
caia 3% em 2020. Para o Brasil, a 
previsão é de que a economia en-
colha 5,3% neste ano e cresça 2,9% 
em 2021.

O Brasil terá um tombo maior 
e recuperação mais fraca do que 
a América Latina e Caribe. Em 
conjunto, países da região devem 
ter uma queda de 5,2% na ativida-
de em 2020, com recuperação de 
3,4% em 2021.

A diferença na intensidade 
da recuperação fi ca mais gritante 
quando o País é comparado com 
economias avançadas. A proje-

ção de crescimento do Brasil em 
2020 é 7,5 pontos menor do que 
a estimativa de janeiro. No caso 
das economias avançadas, a dimi-
nuição na projeção é de 7,7 pontos 
porcentuais, com expectativa de 
encolhimento de 6,1% da ativida-
de neste ano.

Em 2021, no entanto, essas 
economias - que incluem Estados 
Unidos, zona do euro e Japão, por 
exemplo - crescerão 4,5%, uma 
alta de 2,9 pontos na comparação 
com a perspectiva de janeiro. O 

Brasil, por sua vez, deve crescer 
2,9%, um aumento de apenas 0,6 
ponto porcentual na comparação 
com as estimativas do início do 
ano.

Os dados são parte do Pano-
rama Econômico Global, relatório 
em que o Fundo divulga suas pro-
jeções. Desta vez, as 37 páginas 
tiveram lugar para agradecimento 
aos profi ssionais de saúde e defesa 
das medidas de distanciamento 
social como tentativa de conter a 
disseminação do vírus.

Coronavírus deve levar o mundo à 
maior recessão desde 1929, diz FMI

EUA aumentam compra de açúcar 
brasileiro; NE tem 25 mil produtores

Economia

Mercado

Desinfecção no Aeroporto Aluízio Alves, na Grande Natal; turismo está prejudicado

Pedro Vitorino

Efeitos econômicos da pandemia de coronavírus fizeram o fundo fazer 
revisões em projeções. Expectativa é de que economia mundial caia 3%

Os Estados Unidos aumenta-
ram a importação de açúcar bruto 
de cana-de-açúcar produzido no 
Brasil em 2020. Com efeito ime-
diato, mais de 64 mil toneladas 
adicionais de açúcar brasileiro 
estão prontas para entrar no mer-
cado norte-americano, com uma 
taxa de imposto reduzida até 30 
de setembro de 2020.

De acordo com o Escritório do 
Representante de Comércio dos 
Estados Unidos, este aumento te-
rá um valor em aproximadamente 
US$ 34 milhões, representando 
um aumento de 34% em relação 
à exportação atual de mais de 152 
mil toneladas – a maior alocação 
desde 2012 e 50% maior do que o 
próximo país exportador.

O novo total de mais de 230 mil 
toneladas de exportação de açúcar 
brasileira, com um valor estimado 
de quase US $100 milhões, vai 

benefi ciar 65 mil produtores do 
Brasil, principalmente os 25 mil 
produtores de cana-de-açúcar no 
Nordeste. A indústria açucarei-
ra brasileira sustenta cerca de 1 
milhão de empregos diretos, dos 
quais 330 mil são do Nordeste.

De acordo com o cônsul geral 
dos Estados Unidos em Recife, 
a produção de cana-de-açúcar 
é essencial para a economia do 
Nordeste e existe uma demanda 
muito forte nos Estados Unidos. O 

anúncio de aumentar signifi can-
temente a exportação brasileira 
é um sinal importante da força e 
do potencial do relacionamento co-
mercial. “Fico muito entusiasma-
do em ver este avanço”, diz John 
Barrett.

Segundo o cônsul geral, “as re-
lações econômicas entre o Brasil e 
os Estados Unidos são robustas e 
mutuamente benéfi cas”.

“O comércio de bens e serviços 
dos EUA com o Brasil gerou 105,9 
bilhões de dólares em 2019. Nos-
so comercio bilateral é grande. A 
agricultura é um elemento muito 
importante e fi co feliz sobre este 
aumento importante. Os Estados 
Unidos são o principal destino das 
exportações brasileiras de bens 
manufaturados de valor agregado: 
55% das exportações são em bens 
e serviços de valor agregado, o que 
cria empregos”, afi rmou.

é o número de empregos no 
Nordeste da indústria açucareira, 
segundo Escritório do Representante 
de Comércio dos EUA no Brasil

330 mil

NÚMEROS
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PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO – LRO

Edson de França Alves, CPF 035.737.204-20, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização e 
Operação (LRO) para um Conjunto habitacional de 200 casas, localizado no bairro Alto Alegre, Município de Alto 
do Rodrigues RN

Edson de França Alves
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

FRANCISCO ZULEUDO MAIA, CPF Nº 056.386.074-04, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – 
LRO, com prazo de validade até 13.04.2022, em favor do empreendimento Cais/Pier de embarque e desembarque de 
pescado, localizado no Cais Tertuliano Fernandes, Praça Dix-Sept Rosado, s/n, Centro, Areia Branca/RN.

FRANCISCO ZULEUDO MAIA
Empreendedor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

FAMOSA PECUÁRIA E PISCICULTURA LTDA., CNPJ 27.120.136/0002-72, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças:

• Licença Simplifi cada (LS) para a atividade de pecuária, localizada na Fazenda Famosa, Sítio Gravier, S/N, 
CEP 59.678-000, Zona Rural, Tibau/RN

• Licença Simplifi cada (LS) para a atividade de piscicultura em viveiro, localizada na Fazenda Famosa, Sítio 
Gravier, S/N, CEP 59.678-000, Zona Rural, Tibau/RN

Richard August Muller
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

MOESIO VIANA DE LIMA, inscrita sob o CNPJ no. 13.920.769/0001-70, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA - LS da atividade de Armazenamento e Revenda de Recipientes Transportáveis de GLP, localizada 
na Rua Adrião Bezerra, 189, Lagoa Seca, Apodi/RN.

MOESIO VIANA DE LIMA
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO EL SHADAI LTDA, CNPJ: 03.773.964/0001-60, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a   Licença de Operação, para 
Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total de armazenamento de 60m3, Localizado na 
Rodovia RN 313, 10.315, Pium, Nísia Floresta/RN. 

LUCAS BATISTA DE MIRANDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE ADIAMENTO

CONCORRÊNCIA Nº 00013/2020

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados o ADIAMENTO da Concorrência em epígrafe, publicada no 
Jornal Agora RN no dia 07/04/2020. Objeto: Aquisição de Material para higiene e limpeza das piscinas para atender 
a Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, conforme condições neste edital e seus anexos. Motivo: para correção 
de valores unitários. A nova data para abertura dos envelopes será no dia 30/04/2020 ás 9h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade do 
SEST SENAT Natal/RN, até o dia 29/04/2020, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. Prefeito Omar O’Gray, 
8596, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

A Secretaria de Saúde de Natal 
(SMS) vai gastar R$ 32,3 milhões 
para iniciar as operações do hos-
pital de campanha municipal. Os 
leitos hospitalares serão instalados 
nas instalações do Hotel Parque da 
Costeira, na Via Costeira, na zona 
Leste da capital potiguar. A estru-
tura será utilizada para atender a 
demanda gerada pelos atendimen-
tos médicos relacionados com a 
covid-19.

O valor listado em um total de 
sete contratos, todos com dispensa 
de licitação, é bem diferente do que 
foi anunciado nas últimas semanas 
pela Prefeitura do Natal. No dia 6 
de abril, na assinatura do acordo 
entre o Município e o Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRT), em que 
se fi rmou a cessão do imóvel para 
instalação do hospital, foi anuncia-
do que o investimento na estrutura 
foi de R$ 8 milhões. A estrutura 
terá 100 leitos.

Ainda sem data para abrir a 
portas, a SMS fechou nesta ter-
ça-feira (14) seis contratos que 
somam R$ 28,7 milhões. O maior 
deles, de R$ 19,1 milhões, foi com 
a empresa T&N Serviços, que irá 
fornecer profi ssionais terceiriza-
dos para o hospital de campanha.   
Com o contrato, a empresa forne-
cerá assistentes sociais, auxiliares 
de farmácia, bioquímicos, enfer-
meiros, farmacêuticos, médicos nu-
tricionistas, psicólogos, técnicos em 

enfermagem, técnicos em radiolo-
gia e técnicos de laboratório. Não 
foram incluídos médicos na lista. 

Em nota ofi cial, a T&N diz que 
neste que momento não tem como 
informar o número de profi ssionais 
que serão chamados, porque as 
demandas variam de acordo com a 
necessidade de cada contrato.

Para o trabalho de serviços 
gerais, a SMS contratou a JMT 
Serviços, que irá fornecer copeiros, 
auxiliares de limpeza, maqueiros e 
recepcionistas, por um total de R$ 
7,3 milhões. Além disso, o Municí-
pio gastou outros R$ 2,1 milhões 
com ações de reparo e reforma do 
hotel. Outros R$ 139 mil serão 

gastos para a compra de computa-
dores, alimentos e manutenção de 
uma bomba hidráulica.

Para o fornecimento de médi-
cos, o SMS assinou no último dia 9 
de abril contrato de R$ 3,6 milhões 
com a Cooperativa Médica do Rio 
Grande do Norte (Coopmed). A 
entidade vai fornecer profi ssionais 
para o hospital de campanha e 
para o Hospital dos Pescadores, no 
bairro das Rocas, que são as uni-
dades hospitalares integrantes do 
Plano de Contingência de Natal no 
combate da Covid-19.

Procurada pela reportagem do 
Agora RN, a Secretaria de Saúde 
de Natal não se pronunciou.

Ainda sem data para inaugurar, o hospital de campanha de Natal terá 100 leitos

Hospital de campanha de Natal
vai custar mais de R$ 32 milhões

Petrobras vai fechar 45 plataformas

Secretaria Municipal de Saúde firmou sete contratos, todos com dispensa 
de licitação, para iniciar serviço dentro do antigo Hotel Parque da Costeira

Despesas

Exploração

José Aldenir/AgoraRN

Pelo menos 45 plataformas de 
produção de petróleo e gás natural 
instaladas em estados do Nordes-
te e Sudeste vão ser desligadas 
neste mês. O Rio Grande do Norte 
é o mais atingido, com 24 unida-
des. Em carta a sindicatos de pe-
troleiros, a Petrobras informou a 
paralisação das unidades, o que 
vai signifi car demissões e remane-
jamento de pessoal.

Ainda assim, essas medidas 
pouco contribuem para a meta 
de corte de 200 mil barris por dia 
(bpd) anunciadas para enfrentar 
a crise. O esperado é que platafor-
mas entrem em hibernação e que 
centenas de funcionários deixem 
a empresa nos próximos meses. 
O corte de produção faz parte da 
série de medidas que estão sendo 
tomadas para fazer frente à atual 
crise do petróleo, em que o barril 
baixou ao patamar dos US$ 20.

Areia Branca/RN, em 14 de abril de 2020
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro.

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Pregão Presencial Com Sistema de Registro de Preços N.º 012/2020 - Menor Preço Por Item - 
Aquisição de Pneus. Data - 28 de abril de 2020 as 10:00 (dez) horas (horário local). Maiores 
informações através do e-mail licitacoesab@gmail.com. 

AVISO DE LICITAÇÃO PP/SRP Nº 012/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

O MUNICIPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para conhecimento dos interessados, que, no próximo dia 28 de abril de 2020, 
às 08h00min (horário local), fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços, objetivando selecionar propostas de empresas especializadas no fornecimento de 
Gêneros Alimentícios visando atender as necessidades da merenda escolar e demais 
necessidades básicas e extraordinárias da administração pública, de acordo com o Termo de 
Referência previsto, que fica como parte integrante do processo administrativo. O Edital encontra-
se a disposição dos interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e 
esclarecimentos: (84) 3488-2478 ou pelo E-mail: cpl.pmcerrocora@gmail.com.

RAIMUNDO OZAIR TENAN

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Cerro Corá/RN, 14 de abril de 2020

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que 
estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020, tendo como objeto: 
AQUISIÇÃO DE TONERS, CARTUCHOS E REFIS DE TINTAS ORIGINAIS PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JARDIM DO SERIDÓ/RN. LOCAL DE 
REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – Acesso 
Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 15 de abril de 
2020. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 28 de abril de 2020 às 08hs00min. INÍCIO 
DA DISPUTA: 28 de abril de 2020 às 08hs01min. As especificações estão estabelecidas no 
Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível no Centro 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, 
c o m o  t a m b é m  n o s  s i t e s :  h t t p : / / w w w. p o r t a l d e c o m p r a s p u b l i c a s . c o m . b r  e  
www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: 
cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 14 de abril de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 115.011/2020

  
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FORUM DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES 

JUÍZO DE DIREITO DA 22ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 
Rua Dr. Lauro Pinto, 315 - 6º andar, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.064-250 - Tel: (84) 3616-9558 

 
Edital de Citação (30 dias) 

Processo nº 0412635-64.2010.8.20.0001                                                                  Ação: Usucapião 
Autor(a): Maria Arlete Gonzaga Chimbinha                                                            Réu: Espólio de Antônia Leopoldina Barbosa 
 
IMÓVEL: IMÓVEL: Um (01) imóvel urbano, situado na Rua Presidente Bandeira, 651, Alecrim, Natal/RN, medindo 165,00m2 de 
superfície, limitando-se ao Norte com Miguel Félix da Costa, com 22,00m; ao Sul, com Francisco Ramos de Oliveira, com 22,00m; a 
Leste, com Miguel Félix da Costa, com 7,50m; e, ao Oeste, com a Rua Presidente Bandeira com 7,50m; constante da Carta de 
Aforamento nº 9.992 expedida pela Prefeitura Municipal de Natal em 11/09/1959, desmembrada da carta nº 9.405 adquirido nos 
termos da transcrição lançada no 6º Ofício de Notas – 2ª CRI, no livro "3-D" de transcrição das transmissões, às fls. 72v/73, sob o nº 
de ordem 1.731 em 23/12/1967. 
OBJETO: CITAÇÃO do Espólio de Antônia Leopoldina Barbosa, em lugar incerto e não sabido; e seus respectivos cônjuges, se 
casados forem, para, querendo, CONTESTAREM, a presente Ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da fluência do 
prazo previsto neste Edital (30 dias), tudo conforme Petição inicial que se encontra em Cartório à disposição dos interessados, no 
endereço supra. 
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 344 
do CPC); e, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital, por ele devidamente 
assinado, e que será afixado no lugar de costume do Fórum local, além de publicado na forma da lei. CUMPRA-SE, na forma e sob 
as penas da lei. Eu, Marcelo Quintino de Araújo, Auxiliar Técnico, digitei, e eu (_____) Helaine Cristina da Cunha, Chefe de 
Secretaria, conferi e assinei. 

Natal/RN, 24 de outubro de 2019. 
Luis Felipe Lück Marroquim - Juiz de Direito 
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A prefeitura de Macaíba deter-
minou nesta terça-feira (14) que o 
funcionamento da feira livre pas-
sará a ocorrer a cada 15 dias, ou 
seja, a próxima feira livre ocorrerá 
no dia 25 de abril, devido ao au-
mento do número de casos de Co-
vid-19 confi rmados no município. 

Atualmente, a cidade de Ma-
caíba tem sete casos confi rmados 
e outros 53 casos suspeitos de 
Covid-19, segundo o mais recente 
boletim epidemiológico da Secre-
taria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap). 

A prefeitura também defi niu 
que a feira continuará no Parque 
Governador José Varela (Largo 
do Pax Club), no horário entre 5h 
e 12h. Além disso, cobrará ainda 
mais o cumprimento das regras 
de higiene e saúde, no sentido de 
proteger a população macaibense 
do contágio da doença. 

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.

Também serão mantidas as 
restrições quanto ao consumo de 
bebidas alcoólicas e alimentos em 
geral no ambiente da feira. Ficará 
proibida a participação de feiran-
tes em fase de gestação/lactação; 
com idade acima de 60 anos; ou 
portadores de doenças crônicas, co-
mo diabetes, hipertensão, asma e 
problemas cardíacos. Não poderão 
ser instaladas bancas ou barracas 
fora do espaço da feira.

Não obstante à necessidade de 
manter o local limpo antes e após 
a desmobilização da feira, o Po-
der Público Municipal continuará 
transmitindo medidas de conscien-
tização aos feirantes e consumido-
res, quanto ao uso de produtos pa-
ra higienização e distanciamento 
social e fi scalização do espaço da 
feira e seu funcionamento. Vale 
ressaltar a necessidade do cidadão 
somente sair de sua casa em casos 
estritamente necessários. Prefeitura também defi niu que a feira continuará no Parque Governador José Varela (Largo do Pax Club)

Após alta nos casos de Covid-19, Macaíba 
altera o funcionamento da feira livre
Prefeitura de Macaíba determinou que o funcionamento da feira livre passará a ocorrer a cada 15 dias, devido ao aumento do 
número de casos de Covid-19 confirmados no município; atividade comercial está marcada para acontecer no próximo dia 25

Prevenção

Reprodução / Pref. de Macaíba

São José de Mipibu intensifica 
regras de prevenção na feira 

Medida

A Prefeitura Municipal de 
São José de Mipibu determinou 
mudanças para a tradicional 
feira livre da cidade. A iniciati-
va prevê medidas para aumen-
tar a segurança de feirantes 
e consumidores. O objetivo é 
diminuir a aglomeração de pes-
soas no centro da cidade.

Desde o último sábado (11), 
a feira livre vai ser dividida 
em dois módulos, fi cando o pri-
meiro módulo nas imediações 
do Mercado Municipal, com 
a comercialização de carnes. 
O segundo módulo vai estar 
localizado na marginal direita 
da BR 101, onde será feita a 
comercialização de peixes, fru-
tas, verduras, animais vivos, 
confecções, artesanatos, dentre 
outros produtos.

Além disso, a Prefeitura 
Municipal de São José de Mipi-
bu, para atender recomendação 
do Ministério público do Esta-
do, expedida pelo promotor de 

Justiça Diogo Maia Cantídio, 
promoveu a emissão de empe-
nhos para aquisição de cestas 
básicas que serão distribuídas 
às famílias de alunos matri-
culados na rede municipal de 
ensino.

Mais de quatro mil ces-
tas serão adquiridos, além de 
uma reserva de mantimentos 
existente nas unidades edu-
cacionais serão entregues na 
proporção de uma unidade pa-
ra cada dois alunos. Outros 300 
sacolões estão sendo entregues 
à pessoas vulneráveis.

Feira livre de São José de Mipibu

APrefeitura de São Gonçalo do 
Amarante, através da Secretaria 
Municipal de Trabalho, Assistên-
cia Social e Cidadania (Semtasc), 
realizou a entrega de cestas bási-
cas às famílias em situação de vul-
nerabilidade social no município. 
Mais de 1.300 benefi ciados.

As entregas foram realizadas 
nas comunidades Mangueirão, 
Humaitá, Serrada, Barreiros, 
Novo Santo Antônio e Padre João 
Maria. 

As famílias benefi ciadas fazem 
parte do programa Comida Boa, 
que duas vezes por semana garan-
te um complemento alimentar for-
mado por sopa nas comunidades.

“Esse é um programa de gran-
de importância para essas famí-
lias, mais ainda nessa crise do co-
ronavírus. Estamos juntos, todas 
as secretarias do município, bus-
cando estratégias para atender 
as comunidades mais vulneráveis 
de São Gonçalo durante o período 
de pandemia”, disse Antônio Neto 

secretário da Semtasc.
Ainda de acordo com Neto, a 

secretária também continua com 
as entregas de kits de verduras 
e frutas, e atuando no auxílio de 
benefícios eventuais, através do 
Cras – Centro de Referência de 

Assistência Social.
Além disso, a Prefeitura de 

São Gonçalo do Amarante já rea-
lizou a entrega de 12.025 kits de 
merenda escolar. A medida visa 
garantir alimentação dos alunos 
da rede municipal de ensino.

Cestas básicas benefi ciaram 1.300 famílias cadastradas em programas sociais

São Gonçalo do Amarante entrega 
cestas básicas para a população

Auxílio

Reprodução / Pref. de SGA
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Representantes de empresas 
de costura do Programa Pró-Ser-
tão no Rio Grande do Norte grava-
ram um vídeo em que pedem uma 
parceria com o Governo Federal 
para a fabricação de equipamentos 
de proteção individual (EPIs) para 
uso em hospitais de todo o país. As 
peças poderão ser utilizadas pelos 
profi ssionais de saúde que atuam 
no combate da Covid-19.

Em razão da crise provocada 
pela paralisação das atividades 
comerciais - as atividades que não 
são consideradas essenciais estão 
paradas desde o início de março 
-, várias ofi cinas de costura estão 
com sua capacidade produtiva 
ociosa, com a possibilidade de de-

missão de trabalhadores. 
Segundo Anny Fabíola, que 

atua em uma fábrica na cidade 
São José do Seridó, na região 
central do Rio Grande do Norte, 
as fábricas podem ser adaptadas 
para a fabricação de equipamen-
tos de proteção individual, prin-
cipalmente máscaras, aventais e 
jalecos.

“Queremos, com esse vídeo, 
chamar a atenção do presidente 
[Jair Bolsonaro],  do ministro da 
Saúde [Luís Henrique Mandetta], 
para nossa capacidade produti-
va. Podemos trabalhar com EPIs 
com muita efi ciência, qualidade e 
higiene para atender o país nessa 
crise que também está nos afetan-

do e assim garantir a manutenção 
dos nossos postos de trabalho”, 
disse a representante.

Criado pela Secretaria Estadu-
al do Desenvolvimento Econômico 
(Sede), em parceria com a Federa-
ção das Indústrias do Rio Grande 
do Norte (FIERN) e SEBRAE, o 
Programa de Interiorização da 
Indústria Têxtil (PRÓ-SERTÃO) 
tem como objetivo contribuir para 
a geração de emprego e renda em 
municípios localizados em regiões 
de baixo desenvolvimento econô-
mico. Atualmente, o programa 
benefi cia 124 ofi cinas de costura 
espalhadas pelo interior, com 
3.720 postos de trabalho em 46 
municípios potiguares.Programa Pró-Sertão tem atuação em 46 municípios do Rio Grande do Norte

Empresas do Pró-Sertão pedem parceria 
com o Governo Federal para fabricar EPIs
Propostas das empresas do Programa Pró-Sertão no Rio Grande do Norte é de que as fábricas têxteis possam ser adaptadas 
para a produção de máscaras, jalecos, aventais, entre outras peças, para utilização pelos profissionais de saúde de todo o Páis

Ajuda

José Aldenir/AgoraRN
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 Destaque tem sido as performances dos sertanejos, como a de Marília Mendonça, com três milhões de visualizações 

Confira a programação das lives 
musicais agendadas nesta semana
Transmissões ao vivo pela internet se tornaram uma forma de artistas 
manterem o contato com os fãs e seguir com shows na quarentena

Diversão

Reprodução 

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1
Globoplay estreia série com Lília 
Cabral e Emílio Dantas no dia 23
“Todas as Mulheres do Mundo”, escrita por Jorge Furtado 

e Janaína Fischer, tem sua estreia confi rmada para o próximo 
dia 23 no Globoplay. Dirigida por Patrícia Pedrosa e, antes de 
tudo, uma homenagem a Domingos Oliveira, falecido em 23 de 
março de 2019.

Com contribuições inéditas do próprio escritor, a produção 
trará personagens inspirados em seus trabalhos e outros 
criados exclusivamente para a série. Segundo a proposta, 
cada episódio contará uma nova história de amor, que juntas 
formarão uma antologia da vida de mulheres e suas diferentes 
formas de amar.

Mesmo com personalidades diferentes, elas compartilham 
o encanto de viver um amor à primeira vista com o mesmo 
homem: Paulo (Emílio Dantas). Na trama, ele é um apaixonado 
pela liberdade, pela poesia, pelas mulheres. Por todas as 
mulheres do mundo. Arquiteto por formação e poeta de coração, 
esse carioca mergulha de corpo e alma em cada uma das 
relações que vive.

Sophie Charlotte, Matheus Nachtergaele, Martha Nowill, 
Maria Ribeiro e Lilia Cabral, assim como a ex-mulher de 
Domingos, Priscilla Rozenbaum e a fi lha, Maria Mariana estão 
no elenco. Total de 12 episódios.

NOVA BASE
Assim que tudo terminar e 

a vida voltar ao normal, o “JR – 
24h”, edição da 0h30, trocará a 
sua atual base de apresentação, 
São Paulo, por Brasília. A 
direção de jornalismo da Record 
já tem essa decisão.

E OUTRA
Também já está certo que, 

após a mudança de praça, São 
Paulo por Brasília, o “JR – 24h” 
terá um outro apresentador. O 
experiente Luiz Fara Monteiro 
será o novo titular da bancada.

RACHA PERIGOSO
No SBT, mas ainda no 

mesmo campo, o estrago causado 
pelas desastradas declarações 
do apresentador Marcão do 
Povo ainda não foi devidamente 
administrado. Ao contrário, a 
sua redação de jornalismo se 
dividiu em duas.

DIVISÃO PERIGOSA
Data hoje, o jornalismo do 

SBT passou a ter dois lados. 
Um, a maioria, formado pelos 
que assinaram uma carta, 

“Este programa fala de pessoas 
e suas trajetórias de vida. Tenho 
um carinho especial por ele. A 
décima temporada foi gravada 
antes do isolamento social e 
conta com muitos abraços e calor 
humano para esquentar nossos 
corações nesses dias difíceis 
que estamos vivendo”, comenta 
Astrid. No primeiro episódio, 
o público poderá conferir 
histórias como a de um casal 
que se conhece há pouco tempo e 
precisará lidar com o namoro à 
distância.

Wesley Safadão César Menotti e Fabiano Cavaleiros do Forró

Divulgação GNT

A Band fez uma alteração 
na grade e não reexibirá mais, 
domingo, Compostela e 
Barcelona, que teve gol histórico 
do Fenômeno...
No mesmo horário, a partir 
das 14h, entrará a conquista do 
SPFC no Mundial Interclubes de 
1992...
Também no domingo, a Band 

terá “Os 12 Macacos” e “Falcão 
Negro em Perigo”.
Gabriela Prioli e a CNN Brasil 
planejam estrear em maio um 
novo projeto.
Reprises do “Legendários” aos 
sábados vão precisar de mais 
chamadas na Record...
Do contrário terá que brigar 
por posição com a Band.

Bate-Rebate

solicitando o afastamento 
defi nitivo de Marcão do Povo. E 
os que não assinaram, do outro.

Prestigiado pela alta 
cúpula da emissora, o diretor 
José Occhiuso foi orientado a 
tomar as decisões que melhor 
entender.

As lives, transmissões ao vivo 
pela internet, se tornaram uma 
forma de artistas manterem o 
contato com os fãs e continuar 
fazendo shows mesmo em meio à 
quarentena devido ao novo coro-
navírus. E nesta semana, de 13 ao 
19 de abril, diversos músicos vão 
realizar suas apresentações.

No Brasil o destaque tem sido 
as performances de cantores ser-

tanejos, como as de Marília Men-
donça, Gusttavo Lima, Bruno e 
Marrone e Jorge e Mateus, mas 
artistas de outros gêneros, em 
especial samba e pagode, também 
tem realizado shows ao vivo.

O movimento Global Citizen 
irá realizar lives diárias ao longa 
da semana com apresentação de 
músicos. Nesta segunda-feira, 
13, será a vez da cantora Meghan 

Trainor, às 17h no horário de 
Brasília. As apresentações serão 
divulgadas diariamente no Insta-
gram do movimento, associado à 
Organização Mundial da Saúde.

Confi ra abaixo a
 lista com as principais 
lives desta semana, que serão 
realizadas nos canais no 
YouTube de cada artista:

LIVES DA SEMANA

LIVE DE QUARTA-FEIRA, 15:
Grupo Revelação - 21h30

LIVES DE QUINTA-FEIRA, 16:
Gabriel Diniz (reexibição de show 
gravado do cantor, que morreu 
em maio de 2019) - 20h
César Menotti e Fabiano - 20h30

LIVE DE SEXTA-FEIRA, 17:
Fresno - 20h

LIVES DE SÁBADO, 18:
Alexandre Pires - 16h
The Killers - 16h (Horário de 
Brasília), na conta de Instagram da 
banda

Cavaleiros do Forró - 17h
Wesley Safadão - 20h
Pablo - 20h
Fernando e Sorocaba - 22h15

LIVES DE DOMINGO, 19:
Ferrugem - 16h
Henrique e Juliano - 18h
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

AGRÍCOLA FAMOSA LTDA., CNPJ 00.474.300/0021-56, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regularização de 
Operação (LRO) para a atividade de fruticultura irrigada, localizada na Fazenda Santa Júlia, S/N, CEP 59.600-010, 
Zona Rural, Mossoró/RN.

Luiz Roberto Maldonado Barcelos
Diretor Institucional

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CASA GRANDE MINERAÇÃO LDTA, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável – IDEMA a Licença de Instalação, com prazo de validade até 01/04/2024, para 
extração mineral de Calcário em uma área de 1,39 hectares, na localidade Sítio Manhoso, zona rural Caicó – RN. A 
área do empreendimento encontra-se inserida no processo ANM: 848.017/2010

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna úblico que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA PRÉVIA para a 
instalação de uma Subestação com potência de 140 MVA de Complexo Eólico Acauã, localizado na Zona Rural do 
município de São Vicente /RN.

 
LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS

Gerente de Meio Ambiente

1º LEILÃO: 28/04/2020  - 11:10h       -        2º LEILÃO: 29/04/2020  - 11:10h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ONLINE

EDITAL DE LEILÃO  
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Ofi cial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor fi duciário 
abaixo qualifi cado, ou sua Preposta registrada na JUCEMG, Cássia Maria de Melo Pessoa, CPF: 746.127.276-49, 
RG: MG-2.089.239, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚ-
BLICO de modo Presencial e/ou Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Um 
terreno foreiro municipal, situado na Praia de Genipabu, Extremoz/RN, contendo os seguintes limites e confronta-
ções: Norte - com Rua de Acesso com 33,00m; Sul – com José Roberto Alves Cavalcante, com 30,00m; Leste – com 
terra de Marinha, com 29,50m e ao Oeste – com Rua de Acesso, com 17,50m. Totalizando uma área de 736,14m² 
de superfície. Conforme R.6-2.186 em data de 01/02/2017, referente a certidão de característica e habite-se, proces-
so nº 041/2017, expedidos pela Prefeitura Municipal de Extremoz/RN, em data de 25/01/2017, contendo um imóvel 
residencial situado na Rua Beira mar, nº 100, situado em Genipabu, Extremoz/RN, com as seguintes características: 
casa de alvenaria rebocada e pintada com dois pavimentos, piso e cimento queimado, esquadra em madeira, portas 
internas e externas almofadadas, cobertura em madeira e telha tipo japonesa, Laje pré-moldada plana, revestimento 
interno e externo reboco, pavimento térreo; 01 sala, 01 lavabo, 02 suítes, 01 varanda, mais um quarto acompanhado 
de WC. Pavimento superior com 02 suítes sendo uma master, caixa d’água com capacidade para 2.000 litros, as 
instalações elétricas e hidro sanitárias em funcionamento, totalizando uma área construída de 350,92m². Conforme 
AV.9 em 19/05/2017, referente ao Memorial Descritivo da Poligonal e Levantamento Topográfi co Planímetro (locali-
zação de área), datados de 08/05/2017, e Declaração de Legalidade de Projeto, expedido pela Prefeitura Municipal 
de Extremoz/RN, de 19/05/2017, através de processo nº 025/2016, ART Obra/Serviço nº RN20170123995, passando 
o imóvel da presente matrícula de nº 2.186 a ter os seguintes limites e dimensões a seguir: NORTE – com rua de 
acesso com 32,55m; SUL - com o Sr. José Roberto Alves Cavalcante, com 30,30m; LESTE – com terras de Marinha, 
com 35,86m, e ao OESTE – com rua Projetada, com 23,86m; perfazendo assim uma área total de 906,50m² de su-
perfície. Imóvel objeto da Matrícula nº 2.186 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Extremoz/RN. Obs.: 
Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 
9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 28/04/2020, às 11:10 horas, e 2º Leilão dia 29/04/2020, às 11:10 
horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG. 
DEVEDORES FIDUCIANTES:.ASSAGORO JK INCORPORAÇÕES – EIRELI, sediada na Rua Vereador Ricardo 
Afonso de Lima, 203 B, casa 02 – Condomínio Genipabu Resort II – Genipabu – Extremoz/RN – Cep: 59575-000, 
inscrita no CNPJ: 19.918.675/0001-82, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, em 
14/01/2015, sob o NIRE: 24600016366, conforme 2ª Alteração do Ato Constitutivo de 01/04/2016 registrado em 
11/04/2016, sob o nº 24337519 na Junta Comercial do Rio Grande do Norte e neste ato representado pelo seu sócio 
João Paulo Assagoro Kadota, brasileiro, solteiro, nascido em 01/01/1989, empresário, RG: 46.031.180 – SSP/SP, 
CPF: 401.722.618-30, residente e domiciliado na Rua Cananéia, 737, Casa B, Vila Prudente, São Paulo/SP, Cep: 
03132-040. COOBRIGADO/AVALISTA: JOÃO PAULO ASSAGORO KADOTA, brasileiro, solteiro, nascido em 
01/01/1989, empresário, RG: 46.031.180 – SSP/SP, CPF: 401.722.618-30, residente e domiciliado na Rua Cananéia, 
737, Casa B, Vila Prudente, São Paulo/SP, Cep: 03132-040.   CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 
00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no 
valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depó-
sito via TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do sinal dado. Após a 
compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES:1º Leilão: R$ 
871.607,31  (oitocentos setenta um mil, seiscentos sete reais, trinta um centavos) 2º leilão: R$ 376.500,00 
(trezentos setenta seis mil, quinhentos reais),   calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 
3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do 
leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao arrematante, o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor de 5% 
(cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) 
devedor(es) fi duciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fi duciante(s) será(ão) comunica-
do(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de prefe-
rência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no 
parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017.Os interessados em participar do leilão de 
modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.francoleiloes.com.br e se habilitar acessando a opção “Habilite-
-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, juntamente com os documentos de identifi -
cação, inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fi du-
ciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no pri-
meiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interes-
se no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: O arrematante será responsável 
pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) 
imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, 
sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enuncia-
tivas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou 
de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o 
término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso neces-
sária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos 
internos, estado de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente 
analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do 
imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, 
registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive en-
cargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação são de responsabilidade exclusiva do arrematante. 
A concretização da Arrematação será exclusivamente via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da 
propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de Compra e Venda.  Prazo de Até 90 dias da for-
malização da arrematação.  O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de 
seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso ao 
fi nal da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrematado, distribuída antes ou depois da arrematação, seja invalidada a 
consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do 
vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da ação, sendo devolvido o 
valor recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente despendidos pelo arre-
matante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária. A mera existência de ação 
judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da 
arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, corres-
pondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente vencedor por meio 
de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do lance, para efetuar o 
pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, 
conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no prazo 
de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, confi gurará desistência ou arrependimento por parte do(a) 
arrematante, fi cando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por cento), 
sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do 
lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá o ( a) Leiloeiro(a) 
emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o 
caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do 
imóvel por meio do presente leilão, fi cará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições estipu-
ladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leilo-
eiro Ofi cial. Maiores informações: (31)3360-4030 ou pelo email: contato@francoleiloes.com.br.  

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue
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Em vez de quadras, pistas e 
gramados, as estrelas do esporte 
migraram para as telas de videoga-
me durante a pandemia do novo co-
ronavírus. A paralisação do calen-
dário das modalidades para evitar 
o contágio da doença levou as ligas 
e organizadores das competições a 
serem inovadores nesta quarente-
na. Para compensar a suspensão 
das competições, a saída foi recru-
tar os principais nomes de cada 
modalidade e fazê-los se enfrentar 
em videogames e simuladores.

Quem gosta de acompanhar es-
portes e é ligado também à área do 
e-Sports viu nos últimos dias pela 
internet um GP do Bahrein virtu-
al na Fórmula 1, um mata-mata 
entre times do Campeonato Espa-
nhol ou até mesmo confrontos da 
NBA. O curioso é que os jogadores 
participantes de cada uma dessas 
disputas foram exatamente os 
mesmos que estariam em ação caso 
a pandemia não tivesse paralisado 
o mundo esportivo.

No último domingo, por exem-
plo, a Fórmula 1 reuniu os pilotos 
via internet para a prova virtual 
do GP da Austrália, etapa que no 
campeonato deste ano acabou can-
celada. Quem dominou e venceu a 
disputa no simulador F1 2019 para 
computador foi o piloto monegasco 
Charles Leclerc, da Ferrari. “Acre-
dito que talvez seja ainda mais difí-
cil do que a vida real. É muito mais 
mental. Estamos sentados em uma 
cadeira, sem que haja a força G que 
temos em um carro real”, disse.

A categoria vai fazer ainda 
mais outras provas, sempre no 
domingo em que seriam realizadas 
as etapas do Mundial. Fora pilotos, 
há convidados e jogadores profi s-
sionais de videogame. A Fórmula 
Indy tem feito a mesma progra-
mação, inclusive com o modelo de 
transmitir as corridas virtuais pe-
las redes sociais. E há até mesmo 

um ex-piloto como comentarista.
A principal liga de basquete do 

mundo está com um torneio virtual 
de Xbox One na fase decisiva. No 
entanto, os competidores não pre-
cisam comandar nas partidas os 
seus próprios times na vida real.

Essa exigência, por sua vez, 
havia no Campeonato Espanhol 
de futebol virtual. O campeão da 
disputa no Fifa 20 foi o Real Ma-
drid, comandado pelo atacante 
Marco Asensio. Na fi nal ele supe-
rou o Leganés, Autor Ruibal, por 4 
a 2. A competição durou três dias 
e arrecadou quase R$ 800 mil em 
doações para a Unicef

OPORTUNIDADE DE EXPOSIÇÃO
Segundo especialistas em 

marketing esportivo, em um mo-
mento de calendário paralisado, 
as competições de videogame são 
fundamentais para manter o en-
gajamento do público. Se as com-
petições não estão em andamento, 
pelo menos há a oportunidade per-
petuar a exposição de marcas e dos 
nomes dos atletas.

“O que antes da pandemia era 
complementar na estratégia das 

entidades, agora praticamente vi-
rou única solução. Os torneios vir-
tuais e conteúdo de qualidade, co-
mo reprises de grandes momentos 
do esporte ou inteligência artifi cial, 
veem se mostrando como sucesso 
de audiência e engajamento”, ex-
plicou Gustavo Herbetta, fundador 
e diretor de comunicação da Lmid, 
agência de marketing esportivo. 
“As marcas que investem em uma 
competição querem se relacionar 
com esses fãs, seja através de visi-
bilidade, seja através de ativações, 
promoções, venda de produtos”, 
acrescentou.

“A indústria do esporte daqui 
para frente é uma agregadora de 
entretenimento. Ela se move pela 
paixão que é capaz de mover, não 
só pelos jogos que promove. O que 
estamos vendo são exemplos de 
quem já entendeu isso e consegue 
minimizar suas perdas com o prin-
cipal produto através de inovações 
nos produtos secundários”, afi rmou 
Bruno Maia, ex-vice-presidente de 
marketing do Vasco, diretor exe-
cutivo da Agência de Conteúdo 14 
e especialista em negócios e novas 
tecnologias no esporte.

Celebrado nesta terça-feira, o 
aniversário de 108 anos de fun-
dação do Santos não foi esquecido 
pelos seus principais ídolos, ainda 
que a comemoração tenha sido “re-
mota”, em função do isolamento 
social e da paralisação do futebol 
por causa da pandemia do corona-
vírus. Assim, nomes históricos do 
clube, como Pelé e Neymar, se ma-
nifestaram através de publicações 

nas redes sociais.
Pelé se declarou orgulhoso 

por ter vestido a camisa do clube 
e também destacou a história da 
equipe. “Eu digo de todo o mundo 
porque quero que todos os espor-
tistas do mundo saibam que o 
Santos Futebol Clube está fazen-
do 108 aniversários. E eu faço par-
te disso em mais da metade. Me 
honra muito ter sido um dos ven-

cedores do Santos Futebol Clube, 
porque o Santos Futebol Clube foi 
o time que mais promoveu o nosso 
país, que mais promoveu o Brasil 
em todo o mundo. Hoje, agradeço 
a Deus de poder estar aqui para 
agradecer a todos aqueles que 
nos apoiaram no campo e todos 
aqueles que até hoje ainda amam 
o Santos. Viva o Santos Futebol 
Clube”, escreveu no Instagram.

Meia Asensio, do Real Madrid, venceu torneio virtual do Campeonato Espanhol

Pandemia faz com que esportistas 
se enfrentem em torneios virtuais

Pelé celebra os 108 anos do Santos

Paralisação do calendário das modalidades levou as ligas e organizadores 
das competições esportivas a serem inovadores durante a quarentena

Impedimento

Aniversário

Real Madrid / Divulgação
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A pandemia do novo coro-
navírus já provocou mudanças 
drásticas em inúmeros eventos 
esportivos por todo o mundo. Com 
o maior deles, a Olimpíada de 
Tóquio-2020, não foi diferente e 
há exatas três semanas o Comi-
tê Olímpico Internacional (COI) 
e o governo do Japão tiveram de 
adiar os Jogos para 2021. Nesta 
terça-feira, o Comitê Organizador 
reforçou que não pensa em um 
novo adiamento por conta da do-
ença e diz que as novas datas se-
rão cumpridas: 23 de julho a 8 de 
agosto, para os Jogos Olímpicos, e 
24 de agosto a 5 de setembro, para 
a Paralimpíada.

“Nós estamos trabalhando em 
direção a esse novo objetivo. Nós 
não temos um plano B. Tudo que 
posso dizer hoje é que a nova data 
dos Jogos, tanto para as Olimpí-
adas quanto para as Paralimpía-
das, acabou de ser defi nida. Sobre 
isso, Tóquio-2020 e todas as partes 
interessadas estão agora fazendo 
o maior esforço para a entrega dos 
Jogos no próximo ano”, afi rmou o 
porta-voz Masa Takaya em con-
versa com jornalistas por telecon-
ferência.

No último domingo, o jornal 
alemão Die Welt questionou o pre-
sidente do COI, o alemão Thomas 
Bach, sobre a possibilidade de um 
novo adiamento de Tóquio-2020. 
Apesar de não ter respondido a 
questão diretamente, o dirigente 
admitiu que tanto a organização 
japonesa quanto Shinzo Abe, pri-
meiro ministro do país, indicaram 
que “não poderiam gerir um novo 
adiamento para além do próximo 

verão (no hemisfério norte)”.
Outra preocupação da orga-

nização de Tóquio-2020 é com 
relação ao impacto fi nanceiro 
causado pelo adiamento dos Jogos 
Olímpicos para 2021. Porém, até 
o momento, nenhum membro do 
Comitê Organizador ou mesmo do 
COI estipulou o prejuízo causado 
pela decisão. “Não é muito fácil 
estimar o valor exato dos custos 
adicionais das Olimpíadas”, disse. 

Jogos Olímpicos deverão acontecer entre 23 de julho a 8 de agosto de 2021 

Organização de Tóquio-2020 não 
trabalha com novos adiamentos

Jogos Olímpicos

Reprodução /EFE

O Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro (TJRJ) decidiu que o 
Clube de Regatas do Flamengo 
deve continuar pagando pensão 
provisória mensal, de R$ 10 mil, 
aos familiares das vítimas do in-
cêndio no Ninho do Urubu e aos 
sobreviventes. 

O Clube deve efetuar os repas-
ses a três atletas feridos na tra-
gédia e à pessoa responsável pelo 
núcleo familiar de cada um dos 
dez adolescentes que morreram. 
O valor fi xado na decisão visa a 
recomposição fi nanceira das famí-
lias.

A decisão foi proferida na sex-
ta-feira (10), pela juíza Bianca 
Ferreira Negri, da 1ª Vara Cível 
da Barra da Tijuca, que optou por 
manter a liminar anteriormente 
obtida pela Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) 

e pelo Ministério Público estadual 
(MPRJ).  

A decisão também determina 
a realização de audiência de con-
ciliação entre as partes conforme 
requerido pela Defensoria e pelo 
MPRJ. 

Como as audiências presen-
ciais estão suspensas no TJRJ 
em razão da pandemia do novo 
coronavírus, o procedimento será 
marcado com a normalização da 
situação para que estejam presen-
tes todos os interessados no feito. 

Em nota, a DPRJ diz que a de-
cisão é “extremamente importan-
te para a manutenção fi nanceira 
das famílias, ainda que de forma 
provisória, assim como para que, 
logo que encerrado o período de 
isolamento social, se possa reto-
mar a negociação entre o clube e 
as vítimas”. 

Procurado, por meio da asses-
soria de imprensa, o Flamengo 
disse que este é um assunto in-

terno do Clube e não emitiu um 
posicionamento específi co acerca 
da decisão. 

RELEMBRE
O incêndio no Centro de Trei-

namento do Ninho do Urubu 
aconteceu no dia 8 de fevereiro de 
2019 e deixou dez atletas de base 
mortos. Eles tinham idades entre 
14 e 16 anos. 

Os atletas que ali estavam 
moravam longe de suas família e 
moravam nos contêineres disponi-
bilizados pelo clube.

O valor de R$ 10 mil mensais 
foi fi xado em decisão liminar, em 
processo movido pelo MPRJ e pela 
DPRJ. Até então, o clube vinha 
repassando R$ 5 mil.

Ainda está em discussão o va-
lor indenizatório fi nal. O MPRJ e a 
Defensoria defendem que cada pai 
e cada mãe recebam pelo menos 
R$ 1 milhão, além de indenização 
para os demais parentes. 

Valor da pensão de R$ 10 mil foi fi xado no fi nal do ano passado pela Justiça do Rio

Justiça do Rio mantém pensão para as 
vítimas de incêndio no Ninho do Urubu
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu que o Clube de Regatas do Flamengo deve continuar pagando pensão provisória 
mensal, de R$ 10 mil, aos familiares de toda as vítimas do incêndio no Ninho do Urubu e aos sobreviventes da tragédia

Flamengo

Ricardo Morais  / Reuters

Uefa agenda reunião para 
discutir retorno do futebol

Europa

A Uefa confi rmou nesta ter-
ça-feira que realizará nova ro-
dadas de reuniões na próxima 
semana com lideranças do fu-
tebol europeu, procurando uma 
maneira de encerrar a paralisa-
ção das competições por causa 
da pandemia do coronavírus.

Os membros do Comitê 
Executivo da Uefa vão partici-
par de uma videoconferência 
em 23 de abril, explicou o órgão 
gestor do futebol europeu nesta 
terça-feira. O encontro seguirá 
uma série de consultas com as 
55 federações da Uefa e repre-
sentantes de clubes, ligas e sin-
dicatos dos jogadores.

A Uefa quer priorizar a 
conclusão de competições na-
cionais, algo que melhor estabi-
lizaria a economia do futebol na 
Europa, tentando cumprir con-
tratos de transmissão no valor 
de bilhões de dólares.

Embora não haja um fi m 
claro para a suspensão, um 
plano elaborado pela Uefa se-
ria de prolongar esses torneios 
para julho ou até mesmo agos-
to. A Liga dos Campeões e a 
Liga Europa desta temporada 

poderiam ser retomadas com 
os títulos nacionais decididos. 
Ambas foram interrompidas 
nas oitavas de fi nal, em março.

Como as negociações com a 
Uefa estão pendentes, a fede-
ração belga afi rmou que a liga 
nacional do país não mais vai 
decidir nesta quarta-feira sobre 
uma recomendação para ter-
minar a temporada e declarar 
como fi nal a classifi cação atual. 

A Uefa não quer que as fe-
derações nacionais tomem deci-
sões rápidas para acabar com a 
temporada. Há duas semanas, 
junto com as ligas nacionais e 
Associação Europeia de Clubes, 
avisou que as vagas nas com-
petições continentais estariam 
em risco.

Liga dos Campeões está suspensa


