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Estado vai 
contratar médicos 
temporários

PRTB lança general 
como pré-candidato 
a prefeito de Natal

Reservas hídricas superficiais totais 
do Estado atualmente são de 1,2 
bilhão m³ de água: 28% do total

Secretaria de Saúde vai fazer 
o recrutamento de médicos 
intensivistas e infectologistas

Nome do general Araújo Lima 
é defendido por apoiadores do 
presidente Jair Bolsonaro no RN
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É o número de casos 
confi rmados de 

Covid-19 em todo 
o País, segundo o 
balanço divulgado 

ontem pelo Ministério 
da Saúde. O número 
representa 482 novas 
infecções em apenas 

um dia.

É o número de mortes 
no Brasil. Em relação 
a quarta-feira, houve 

um aumento de 
20 casos, quando o 

registrado foi 57 óbitos. 
São Paulo é o estado 
com mais mortes: 58. 
Depois vêm o Rio de 

Janeiro, com 9

É o número de casos 
confi rmados no 

RN.São 13 em Natal, 4 
em Parnamirim e 2 em 
Mossoró. Reportagem 
mostra que apenas 1 
dos 19 pacientes está 

internado - é uma 
mulher de Parnamirim 

que evolui bem

É o índice de 
letalidade da doença 
no Brasil até agora, 

segundo o Ministério 
da Saúde. Segundo 
o último balanço, 
205 pessoas estão 

internadas em 
enfermarias e 194 em 

UTIs dos hospitais

Fez um mês desde 
que o primeiro caso 

da Covid-19 foi 
confi rmado no País. O 
resultado positivo saiu 
no dia 25 de fevereiro, 
para um homem de 61 
anos com histórico de 
viagem para a Itália. 

Ele está curado

A PANDEMIA
AVANÇA

2.915 77 19 2,7% 1 mês

Natal já registra mais de 1,5 mil casos de 
dengue, zika e chikungunya em 2020

Prefeitura avalia possibilidade
de reabrir feiras livres em Natal

Somente de dengue foram 1.285 notificações. Além da dengue, 
a chikungunya contabilizou 278 casos, e a zika tem 17 casos 
confirmados. Média é de 18 casos confirmados por dia

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos vai receber
nesta sexta-feira (27) representantes do setor para
analisar a retomada da atividade na capital

Arboviroses 05 Análise 06

Vereador de 
Natal e a mulher 
testam positivo 
para Covid-19

Coronavírus 05
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Apandemia do novo 
coronavírus exige 
isolamento social, pelo 

menos enquanto não se conhece o 
comportamento de seu contágio no 
Brasil, cujo pico ainda não chegou, 
mas cuja efi cácia foi comprovada 
na China, onde tudo começou.

Nesse sentido, a atuação 
do presidente Jair Bolsonaro, 
nos últimos dias, tem sido 
absolutamente desastrosa, ao 
estimular pessoas a voltarem às 
ruas, recriando a possibilidade 
das aglomerações para as quais 
tanto as autoridades de saúde do 
mundo vêm alertando.

A cada dia que passa, os 
desafi os aumentam e, para 
agravar ainda mais a situação, o 
presidente se isola daqueles que, 
neste momento, poderiam estar a 
seu lado, ombreados numa luta 
que é de todos – os governadores.

Ao maltratar o governador de 
São Paulo na reunião da última 
quarta-feira, conduzindo seus 
argumentos na direção política, 
obcecado que é pela reeleição, 
quando mal completou o primeiro 
ano de governo, Bolsonaro polariza 
forças contra si.

Um desfecho nada bom no 
momento em que o País caminha 
resoluto em direção à recessão 
econômica, o que exigirá um 
governo em sintonia fi na com a 

sociedade civil e sua representação 
no Congresso.

Só que Bolsonaro, hoje, não 
tem nem uma coisa e nem outra, 
já que deliberadamente plantou 
a tempestade perfeita ao isolar-se 
no topo de uma montanha, tendo 
apenas seguidores fanáticos ao seu 
redor.

As próximas semanas 
necessitarão de algo que o governo 
não vem oferecendo: agilidade 
para auxiliar o País, a partir 
dos mais pobres, enquanto seu 
ministro da Economia fala 
em disponibilizar cifras numa 
conversa informal com um 
empresário. E ainda o autoriza a 
divulgar a conversa, como se ele 
fi zesse parte da equipe econômica.

Com o passar dos dias, as 
demandas aumentarão e é preciso 
que o governo baixe medidas 
concretas de curto prazo que 
minimizem a recessão que se 
instalará, a exemplo do que já 
acontece neste momento em vários 

países ao redor do mundo.
Nesse momento, é preciso que 

o presidente da República tente 
honrar o cargo para o qual foi 
eleito, buscando a pacifi cação e o 
conforto das milhões de famílias 
que dependem de suas decisões 
executivas.

Hoje, a tese defendida por 
Bolsonaro de que estão matando 
a economia ao não permitir que 
as pessoas formem aglomerações, 
infelizmente, está induzindo muita 
gente a quebrar com o isolamento 
social praticado com sucesso na 
China, onde a pandemia começou, 
e que não livra nem a Índica, cuja 
população é superior 10 vezes a do 
Brasil.

A ideia sensata de agirmos 
duro agora para reduzir o 
tempo do isolamento social – e, 
portanto, os refl exos práticos da 
pandemia na economia - está 
sendo claramente sabotada pelo 
presidente que, assim, vai na 
contramão do que estão fazendo 
150 países do mundo.

Ao sugerir o confi namento 
apenas de idosos e doentes, 
Bolsonaro fl erta com algo 
impossível de ser feito e por razões 
tão inacreditavelmente obvias que 
nem deveria estar sendo debatida 
neste momento.

Infelizmente, as consequências 
vêm sempre depois.

Cabo de guerra presidencial

EDITORIAL
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NOTAS & INFORMES
ELEIÇÕES, DEPOIS

O governador de São Paulo, João 
Doria, encerrou a coletiva realizada 
ontem para tratar da pandemia 
do novo coronavírus afi rmando 
que “não é hora de briga, política 
e eleição”. Recado direto para o 
presidente Jair Bolsonaro.

EXEMPLO A (NÃO) SER SEGUIDO
O pronunciamento de Bolsonaro 

surtiu efeito no varejo e no comércio 
popular do Alecrim. Ontem, donos 
de diversos estabelecimentos 
reabriram as portas, à revelia 
do decreto estadual, encorajados 
pelo presidente da República, que 
defende mudanças na política 
de isolamento para conter o 
coronavírus.

CONSULTA VIRTUAL
O Senado deve votar em breve 

um projeto de lei que libera o 
uso de telemedicina, em caráter 
emergencial, durante a crise 
ocasionada pelo coronavírus. Com 
o objetivo de desafogar os hospitais, 
a medida autoriza que médicos 
atendam por WhatsApp, por 
exemplo. Hoje isso é proibido.

A Petrobras anunciou ontem uma série de medidas para 
equilibrar o caixa da companhia em meio ao choque dos 
preços do barril petróleo e do impacto da pandemia de 

coronavírus no mercado internacional. Entre as ações, a estatal 
prevê a postergação de gastos com recursos humanos e a redução 
de US$ 3,5 bilhões em investimentos programados para 2020. 
O RN, que já vinha sendo atingido pelos desinvestimentos da 
companhia, deve sofrer com os novos cortes.

Desinvestimentos da Petrobras

LETARGIA
De cada R$ 100 anunciados pelo 

governo para o enfrentamento da 
pandemia da Covid-19, R$ 64 não 
saíram do papel porque o governo 
não encaminhou as propostas ou 
o Congresso ainda não votou os 
projetos de lei que estão sendo 
usados para acelerar as ações, 
incluindo as para ampliar a rede de 
proteção à população de baixa renda.

BARES I
O setor de bares e restaurantes 

se uniu para suplicar a ajuda dos 
bancos e do governo federal para 
combater os estragos da pandemia 
do coronavírus nos negócios e nas 

vidas das 6 milhões de pessoas que 
suportam o segmento. Em carta 
aberta às instituições fi nanceiras, 
destinada aos banqueiros, listam em 
torno de sete pedidos que incluem 
crédito para capital de giro, carência 
nos pagamentos e contrapartida do 
governo do lado das garantias para 
sobreviverem à crise.

UFRN E O CORONAVÍRUS
A UFRN começou a realizar 

testes para detecção da Covid-19 
em pacientes do Estado. Foram 
adquiridos kits para realização 
de três mil exames com recursos 
próprios da instituição e do seu 
Instituto de Medicina Tropical.
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ARTIGO

Em tempos de pandemia, nos sentimos como uma 
criança que acabou de aprender a falar e andar, mas não 
pode sair de casa, nem fazer as suas vontades. Os gover-
nos, quase todos, falam que estamos em guerra contra 
um inimigo invisível. Sim, é uma guerra, mas certamente 
muito longe do que passaram aquelas nações que, no 
século passado, vivenciaram duas guerras mundiais em 
seus territórios.

Entendemos que as necessidades e as prioridades mu-
dam com o tempo. Assim, estamos admitindo que os im-
pedimentos em relação ao Covid-19 — tais como sairmos 
de casa, viajarmos e estarmos aglomerados em ambientes 
abertos ou fechados — soam parecido com o estampido de 
tiros, morteiros ou granadas em nossos ouvidos.

Estamos aprendendo coisas novas todos os dias, em re-
lação ao coronavírus, seja em âmbito nacional, seja enten-
dendo o que se passa em outros países, cuja disseminação 
está cronologicamente mais avançada do que no Brasil. 
Já sabemos que é altamente contagioso; que é transmitido 
por contato direto; que é muito pouco letal em crianças, 
adolescentes e pessoas até 60 anos; e que a letalidade au-
menta conforme a idade e entre pessoas contaminadas que 
têm morbidades específi cas, especialmente as relacionadas 
com o sistema respiratório.

Nesse quadro, a opção de diversos estados e municípios 
tem sido pelo mais rigoroso isolamento horizontal, isto é, 
para todas as pessoas, paralisando praticamente todas 
as atividades econômicas e impedindo a livre circulação 
de bens e pessoas, inclusive contrariando o inciso XV do 
art. 5o de nossa Carta Magna, o qual indica que “é livre a 
locomoção no território nacional em tempo de paz”.

Concordamos perfeitamente com as precauções volta-
das para as vidas que poderão ser perdidas, mas você já se 
perguntou sobre as consequências? Donos de estabeleci-
mentos pequenos, médios ou grandes poderão sobreviver 
por quanto tempo, se permanecerem fechados?

Neste momento de crise, entendemos que é preciso 
que as maiores autoridades do Executivo e do Legislativo, 
valendo-se de especialistas nas diversas áreas relaciona-
das, reúnam-se para a tomada das mais difíceis decisões, 
abrangendo toda a Nação. A conjuntura clama por união.

Para tanto, a Constituição Federal dispõe de um instru-
mento, o Conselho da República, órgão superior de consulta 
do presidente da República, integrado por autoridaes como o 
vice-presidente e o presidente da Câmara dos Deputados.

Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre “as 
questões relevantes para a estabilidade das instituições demo-
cráticas”, plenamente compatíveis com o momento que o País 
atravessa. Ou nos unimos na busca de soluções, ou vamos ficar 
nos agredindo e morreremos abraçados à nossa incapacidade de 
pensar e agir corretamente, na busca do melhor para a população.

Salvemos as pessoas - da 
pandemia e da recessão

General Girão  ►  Deputado federal (PSL-RN)

A
General Girão 



Apoiadores do presidente Jair 
Bolsonaro no Rio Grande do Norte 
assumiram na semana passada a 
direção estadual do PRTB, mesmo 
partido do vice-presidente Hamil-
ton Mourão.

No Estado, o novo presidente 
da sigla é o coronel-aviador Hélio 
Oliveira, que estava à frente do 
PSL até o fi m do ano passado, mas 
que deixou a legenda após Bolsona-
ro fazer o mesmo. O vice-presiden-
te será o coronel do Exército José 
Ori Dolvim Dantas.

Até então, o PRTB era coman-
dado no RN pelo bispo Heró Bezer-
ra, que foi candidato a governador 
nas eleições de 2018 e fi cou em pe-
núltimo lugar, após obter apenas 
4,3 mil votos. O partido vai abrigar 
os apoiadores de Bolsonaro en-
quanto a nova sigla idealizada pelo 
presidente, o Aliança pelo Brasil, 
não sai do papel.

Com a legenda provisória, os 
apoiadores de Bolsonaro no Rio 

Grande do Norte pretendem ter 
candidatura própria à Prefeitura 
do Natal. O pré-candidato do grupo 
é o general Araújo Lima, que era o 
secretário-geral do PSL no Estado 
até o fi m de 2019.

Em entrevista à Rádio Agora 
FM (97,9) no último dia 11, Araújo 
Lima já havia falado da possibili-
dade. “Nosso grupo foi formado na 
base da confi ança. A liga que o gru-
po tem é a confi ança na liderança 

e no projeto. É uma bandeira que 
defendemos voltada para valores. 
Nós temos propostas e projetos”, 
disse o general.

Os aliados do presidente no 
RN decidiram se fi liar ao PRTB 
diante da difi culdade de formali-
zação do Aliança pelo Brasil. Para 
estar apto a disputar eleições, o 
novo partido de Bolsonaro precisa 
reunir quase 500 mil assinaturas, 
e elas precisam ser validadas pela 
Justiça Eleitoral. A ação, contudo, 
se mostrou inviável, já que todas 
as etapas precisariam ser vencidas 
até o início de abril.

Ligado ao grupo, o deputado 
federal General Girão segue fi liado 
ao PSL apesar do descontentamen-
to com a direção nacional da sigla. 
Entretanto, para mudar de legenda 
sem o risco de perder o mandato, o 
parlamentar precisa migrar para 
um partido novo, o que inviabiliza 
a adesão ao PRTB, salvo se houver 
autorização judicial.

Coronel Hélio, novo presidente do PRTB

Aliados de Bolsonaro assumem PRTB no RN 
e lançam general para a Prefeitura do Natal

Novo partido

José Aldenir / Agora RN
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Em uma nova carta, governa-
dores de 24 estados, incluindo a 
do Rio Grande do Norte - Fátima 
Bezerra, pediram ao presidente 
da República nesta quinta-feira 
(26) a união de forças no combate 
à crise. “Rogamos uma vez mais ao 
presidente Jair Bolsonaro que so-
me forças com os governadores na 
luta contra a crise do coronavírus 
e seus impactos humanitários e 
econômicos”, dizem.

Apenas três governadores não 
assinam a carta: Ibaneis Rocha 
(MDB), do Distrito Federal, que 
não participou da reunião feita por 
governadores com o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); 
Romeu Zema (Novo), de Minas 
Gerais; e coronel Marcos Rocha 
(PSL), de Rondônia.

Nesta semana, Bolsonaro ata-
cou governadores que tomaram 
a decisão de fechar o comércio e 
incentivar o isolamento da popula-
ção. A atitude causou uma avalan-
che no mundo político. Como resul-
tado, governadores romperam com 
governo federal, inclusive aqueles 
que o apoiavam, como é o caso do 
governador de Goiás, Ronaldo 

Caiado (DEM).
Apesar das críticas, governa-

dores indicam na carta que vão se-
guir as medidas de isolamento nas 
suas regiões. “No que diz respeito 
ao enfrentamento da pandemia 
global, vamos continuar adotando 
medidas baseadas no que afi rma 
a ciência, seguindo orientação de 
profi ssionais de saúde e, sobretu-
do, os protocolos orientados pela 
Organização Mundial de Saúde 

(OMS)”, dizem.
A carta também traz uma série 

de pedidos à União, como suspen-
são, pelo período de 12 meses, do 
pagamento da dívida dos Estados 
com a União, a Caixa Econômica 
Federal, o Banco do Brasil, o Ban-
co Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e 
também das contraídas junto a 
organismos internacionais como 
Banco Mundial e Banco Interame-

ricano de Desenvolvimento (BID).
Governadores pedem tam-

bém a viabilização emergencial e 
substancial de recursos livres às 
Unidades Federadas, aprovação 
do Plano Mansueto e ajuda federal 
para se conseguir insumos e equi-
pamentos para o enfrentamento 
da crise.

DÍVIDAS
Nos últimos dias, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) recebeu 
cerca de 200 ações de estados e 
municípios. O pedido é um só: 
suspender o pagamento de parce-
las das dívidas com a União para 
gastar os recursos no combate ao 
coronavírus. Nesta quinta-feira 
(26), o ministro Alexandre de 
Moraes concedeu liminar à Pa-
raíba, para que as parcelas dos 
próximos seis meses sejam con-
vertidas em gastos para conter a 
pandemia. Moraes já deu a mes-
ma decisão com relação às dívidas 
de São Paulo, da Bahia, Paraná 
e Maranhão. Com as decisões, a 
União não poderá cobrar os valo-
res e nem executar contraparti-
das durante esse período.

24 governadores assinaram carta com pedidos ao presidente Jair Bolsonaro

Governadores pedem apoio a Bolsonaro
e reafirmam medidas apoiadas na ciência
Carta traz pedidos ao Governo Federal, como suspensão, pelo período de 12 meses, do pagamento 
da dívidas dos estados com a União, a Caixa, o Banco do Brasil, o BNDES, Banco Mundial e BID

Carta

Ernesto Rodrigues  Estadão

A Justiça Federal conde-
nou o ex-prefeito Klauss Rê-
go, do município de Extremoz, 
na Região Metropolitana de 
Natal, por não ter prestado 
contas de R$ 170.590 recebi-
dos em 2015 do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), através do 
chamado Programa Dinheiro 
Direto na Escola – PDDE.

Ele teria de justifi car o uso 
dessa verba até o fi m de abril 
de 2016, contudo, além de não 
cumprir o prazo e a obrigação, 
também não deixou na Prefei-
tura os documentos referentes 
aos gastos com o PDDE em 
2015, de acordo com o Minis-
tério Público Federal.

O autor da sentença foi o 
juiz federal Mário Jambo. O 
magistrado condenou Klauss 
Rêgo por crime de respon-
sabilidade e por extravio ou 
sonegação de documento, o 
que resultou em uma pena 
de um ano e três meses de 
reclusão mais cinco meses de 
detenção, que foi substituída 
por duas penas restritivas de 
direitos: pagamento de R$ 10 
mil e prestação de serviços à 
comunidade. Cabe recurso.

Deputados de dez par-
tidos querem aprovar nos 
próximos dias a obrigação de 
empresas com patrimônio su-
perior a R$ 1 bilhão empres-
tarem até 10% de seus lucros 
para o combate à Covid-19. 

O deputado Arthur Lira 
(PP-AL) apresentou na quar-
ta-feira (25), como líder do 
bloco que reúne os partidos 
PP, PL, PSD, MDB, DEM, 
Solidariedade, PTB, PROS, 
Avante e Patriota, um pedido 
para que a proposta seja ana-
lisada com urgência pela Câ-
mara. O bloco é composto por 
225 deputados, 44% da Casa.

O autor da medida, o de-
putado Wellington Roberto 
(PB), líder do PL, justifi ca na 
sua proposta que a medida 
não representaria ação cons-
tritiva ou confi scatória.

Ex-prefeito é 
condenado por 
não prestar 
contas de verba

Deputados 
sugerem 
“empréstimo 
compulsório”

Extremoz

Grandes empresas

José Aldenir / Agora RN

General Araújo Lima é o pré-candidato



Destino turístico mais procu-
rado do Litoral Sul do Rio Grande 
do Norte, Pipa, no município de 
Tibau do Sul, sente os impactos 
da pandemia do novo coronaví-
rus. A região – apesar de receber 
visitantes do mundo inteiro – ain-
da não tem nenhum caso confi r-
mado de Covid-19, mas tem sido 
abalada pelas medidas de restri-
ção de circulação.

Com a economia voltada basi-
camente para o turismo, a região 
está com parte signifi cativa do 
comércio fechada e vê a movi-
mentação cair em decorrência do 
isolamento social. No último fi m 
de semana, seguindo a determi-
nação do governo estadual, a Pre-
feitura ordenou que restaurantes, 
lanchonetes e bares parem de 
funcionar.

Pessoas que dependem da ca-
deia enxergam um cenário preo-
cupante para a economia local e 
cobram ações do poder público de 
amparo aos mais humildes. Nos 
últimos dias, o prefeito Modesto 
Macedo tem sido estimulado a 

adotar medidas mais enérgicas 
de assistência à população vulne-
rável.

Uma das ações defendidas é 
a paralisação da obra de refor-
ma e ampliação do Ginásio-Sede 
e a destinação dos recursos para 
a assistência social. A obra, ini-
ciada em janeiro deste ano com 
previsão para terminar em julho, 
está em orçada em mais de R$ 

700 mil, dos quais R$ 557 mil são 
recursos próprios da Prefeitura 
de Tibau do Sul – o restante é 
oriundo de repasses federais.

Empreendedores locais defen-
dem que a obra seja paralisada 
imediatamente e que a gestão 
municipal use o dinheiro para au-
xiliar a população carente.

Nos últimos dias, diante da 
crise, uma parcela da sociedade 

tem executado ações de amparo 
aos mais humildes, como a distri-
buição de cestas básicas e sopas 
à noite, mas eles cobram que a 
Prefeitura de Tibau do Sul seja 
protagonista das ações.

“A comunidade está toda mo-
bilizada, oferecendo assistência 
alimentar às pessoas que estão 
passando necessidade. Mas não 
há, por parte da gestão pública, 
nenhuma atitude para minimi-
zar o caos que está instalado no 
município. Queremos que o pre-
feito determine a paralisação da 
obra e converta os recursos para a 
assistência social, para fazer dis-
tribuição de cestas básicas para a 
população”, afi rma o empresário 
Lula Vasconcelos, dos segmentos 
imobiliário e turístico.

Na opinião do empresário, a 
obra de reforma do Ginásio-Sede 
é importante, mas que ações para 
enfrentar a emergência em saúde 
são prioridade neste momento. 
“Primeiro, as pessoas têm que es-
tar vivas para usufruir da obra”, 
registra.
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A Secretaria Estadual de Saú-
de Pública (Sesap) informou nesta 
quinta-feira (26) que apenas uma 
das 19 pessoas diagnosticadas com 
o novo coronavírus no Rio Grande 
do Norte está internada em hos-
pital. Trata-se de um paciente de 
Parnamirim (uma mulher com 
idade não revelada), que está na 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), mas com quadro de evolu-
ção bom.

Dos outros 18 pacientes, 17 es-
tão em isolamento domiciliar, com 
quadro sintomático leve ou sem 
sintomas. O outro caso é o da mu-
lher de 24 anos que está curada.

A situação geral do País quan-
to a internações foi divulgada pelo 
secretário-executivo do Ministério 
da Saúde, João Gabbardo dos Reis, 
durante coletiva de imprensa so-
bre o avanço do novo coronavírus 
no Brasil ontem. Segundo os dados 
do Ministério da Saúde, o Brasil 
tem 205 pessoas internadas em 

enfermarias e outras 194 em UTIs.
Em números totais, o Estado 

de São Paulo registra o maior nú-
mero de pacientes em hospitais. 
São 79 em enfermarias e 60 em 
UTIs.

Nesta quinta-feira, o número 
de mortes em decorrência do vírus 
chegou a 77. Em relação à véspera 
(quarta-feira, 25), houve um au-
mento de 20 casos. O Ministério 
da Saúde informou que são 2.915 
casos confi rmados de infecção pela 
Covid-19, número que representa 
482 novas confi rmações em rela-
ção à última atualização dos dados 
da pandemia no País. O índice de 
letalidade está em 2,7%.

Os estados com maior número 
de infectados são São Paulo (1052), 
Rio de Janeiro (421), Ceará (235) 
e o Distrito Federal (200). A maior 
parte dos óbitos pela doença tam-
bém ocorreu em São Paulo (58). O 
Rio registra nove mortes, Pernam-
buco e Ceará três cada, enquanto 

Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, Amazonas e Goiás registra-
ram um óbito cada.

No Rio Grande do Norte, a Se-
sap confi rmou ontem 5 novos casos 
– elevando o total para 19. São 13 
casos em Natal, 4 em Parnamirim 

e outros 2 em Mossoró.
Dos cinco novos pacientes con-

fi rmados, um reside em Mossoró, é 
do sexo feminino e tem 25 anos. As 
outras quatro pessoas são de Na-
tal (duas do sexo masculino, uma 
de 72 e outra de 36 anos; e duas do 

sexo feminino, uma de 42 e a outra 
de 32 anos).

Ainda de acordo com o boletim 
epidemiológico, o número de casos 
suspeitos subiu para 1.125, sendo 
26 casos de pessoas residentes 
em outras regiões do País. Até o 
momento, foram 153 descartados 
após a realização de exames.

Nesta quinta-feira, fez um mês 
desde que o primeiro caso da Co-
vid-19 foi confi rmado no Brasil. O pri-
meiro resultado positivo para o novo 
coronavírus no País saiu no dia 25 de 
fevereiro, quando um homem de 61 
anos com histórico de viagem para a 
Itália testou positivo para a doença.

Desde então, estados como o 
Rio Grande do Norte já decreta-
ram emergência em saúde e cala-
midade pública e têm reiterado os 
procedimentos de isolamento ado-
tados para conter a pandemia do 
novo coronavírus. A manutenção 
das medidas é recomendada por 
epidemiologistas e infectologistas.

Nesta quinta-feira (26), completou um mês do primeiro registro de Covid-19 no País

Obra de reforma e ampliação de ginásio-sede continua, ao custo de R$ 700 mil

Dos 19 pacientes com coronavírus no RN, 
apenas um está internado e evolui bem
Dos outros 18 pacientes, 17 estão em isolamento domiciliar, com quadro sintomático leve ou sem sintomas. O outro caso 
é o da mulher de 24 anos que já está curada. No País inteiro , chegou a 77 o número de mortos causados pela Covid-19

Covid-19

Marcello Casal Júnior / Agência Brasil

Cedida

Em Pipa, população pede que Prefeitura use 
verba de obra para distribuir cestas básicas

Litoral Sul

Alexandre suspende 
trecho de MP que 
afrouxava Lei de 
Acesso à Informação

Transparência

O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal, acolheu pedido 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil e suspendeu nes-
ta quinta-feira (26) o tre-
cho mais polêmico da MP 
928/2020, do presidente Jair 
Bolsonaro, que impôs restri-
ções à Lei de Acesso à Infor-
mação em meio à pandemia 
da Covid-19.

O item previa a suspen-
são de prazos de resposta, 
a necessidade de reiterar 
pedidos após o estado de ca-
lamidade, e indicava que não 
seriam conhecidos recursos 
interpostos contra negativas 
aos pedidos de informação.

Na decisão, Alexandre 
indicou que o artigo da MP 
“pretende transformar a ex-
ceção – o sigilo de informa-
ções –  em regra, afastando 
a plena incidência dos prin-
cípios da publicidade e da 
transparência”.



A Secretaria Municipal de Saú-
de de Natal (SMS) registrou 1.580 
casos de arboviroses – dengue, zika 
e chikungunya – no primeiro tri-
mestre de 2020. Os dados estão em 
novo boletim das arboviroses publi-
cado nesta quinta-feira (26).

Somente de dengue foram 
1.285 notifi cações, o que correspon-
de a 280 casos a mais do que o re-
gistrado no mesmo período do ano 
passado. Além da dengue, a chi-
kungunya contabilizou 278 casos, 
e a zika tem 17 casos confi rmados.

Segundo os dados, a média é 
de 18 casos confi rmados por dia 
da doença. Os bairros do Planalto, 
Felipe Camarão e Lagoa Azul são 
as áreas com maior incidência de 

arboviroses na capital potiguar.
“Defi nimos que vamos manter 

os trabalhos em áreas de alto risco. 
E o serviço do UBV (carro fumacê), 
seja na forma portátil ou pesada, 
vai ser utilizado nessas áreas”, diz 
Alessandre Medeiros Tavares, co-
ordenador do Centro de Controle 
de Zoonoses de Natal (CCZ).

Nesse período de pandemia do 
novo coronavírus, o CCZ ressalta 
que apenas os serviços de visitas 
domiciliares realizados pelas equi-
pes serão suspensas. “Vamos fazer 
apenas o tratamento da parte ex-
terna das residências. Será feita a 
contagem dos imóveis e atualizan-
do o nosso reconhecimento geográ-
fi co”, diz.
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Agente de saúde confere se recipiente tem água parada em residência de Natal

Natal registra 1.580 casos de 
arboviroses de janeiro a março
Somente de dengue foram 1.285 notificações. Além da dengue, a chikungunya contabilizou 278 
casos, e a zika tem 17 casos confirmados. Média é de 18 casos confirmados por dia, diz secretaria

Saúde

Prefeitura do Natal  Divulgação

O volume de água na barragem 
Armando Ribeiro Gonçalves, maior 
manancial do Rio Grande do Norte, 
com capacidade para 2,37 bilhões 
de metros cúbicos, voltou a subir, 
segundo relatório divulgado nesta 
quinta-feira (26) pelo Instituto de 
Gestão das Águas (Igarn).

O reservatório acumula atu-
almente 659 milhões m³, percen-
tualmente, 27,78% da sua capaci-
dade total. No mesmo período de 
2019, o reservatório acumulava 
504 milhões m³, correspondentes 
a 21% do seu volume máximo.

A barragem Santa Cruz do 
Apodi, segundo maior reserva-
tório do Estado, com capacidade 
para 599 milhões m³, acumula 
atualmente, 152 milhões m³, per-
centualmente, 25,39% do seu vo-
lume máximo. No fi nal de março 
de 2019, o manancial estava com 
22,66% da sua capacidade total.

As reservas hídricas superfi -
ciais totais do Estado atualmen-
te são de 1,2 bilhão m³ de água, 
o que corresponde a 28,17% da 
capacidade total das bacias poti-
guares juntas, que é de 4,3 bilhões 
m³. Em comparativo com 2019, 
no mesmo período, o volume das 
reservas hídricas do RN era de 
999 milhões m³, percentualmente, 
22,84% do volume total que conse-
guem acumular.

Dos 47 reservatórios monito-
rados pelo Igarn, 5 permanecem 

em nível de alerta, com volumes 
inferiores a 10% da sua capaci-
dade total, o que corresponde a 
10,63% dos mananciais. Já os que 
estão secos são 3, percentualmen-
te, 6,38% dos açudes monitorados. 
No mesmo período do ano passa-
do, os reservatórios com menos de 
10% da sua capacidade total eram 
9, percentualmente, 19,14% dos 
mananciais monitorados. Já os 
secos eram 6, percentualmente, 
12,76%.

Os reservatórios que perma-
necem secos são: o açude Inharé, 
localizado em Santa Cruz; o açude 
Trairi, em Tangará e Japi II, em 
São José do Campestre.

Reservatórios potiguares
registram 28% da capacidade

Água

Barragem Santa Cruz do Apodi

Felipe Alecrim  Igarn

A Procuradoria-Geral da 
República (PGR) pediu ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) para manter na cadeia 
o ex-ministro Geddel Vieira 
Lima (MDB), que cumpre 
pena no Complexo Peniten-
ciário da Mata Escura, em 
Salvador, pela condenação no 
caso do bunker dos R$ 51 mi-
lhões. A PGR também quer 
que o dinheiro apreendido na 
operação seja destinado ao 
combate ao novo coronavírus.

O procurador-geral da 
República, Augusto Aras, 
solicitou que o dinheiro seja 
destinado para a “aquisição 
de equipamentos, materiais 
médicos ou demais ações ou 
construções voltadas ao com-
bate à pandemia do vírus 
COVID-19”. Os pedidos serão 
analisados pelo relator da 
Lava Jato no STF, ministro 
Edson Fachin.

Geddel foi preso preven-
tivamente em julho de 2017, 
após a Polícia Federal apre-
ender aproximadamente R$ 
51 milhões em dinheiro em 
um apartamento em Salva-
dor. Em 2019, ele foi senten-
ciado a 14 anos de prisão.

PGR quer
R$ 51 milhões do 
bunker de Geddel 
para a saúde

Lava Jato

O vereador de Natal Ra-
niere Barbosa (Avante) e sua 
mulher, a subsecretária de 
Trabalho da Secretaria Esta-
dual de Trabalho, Habitação 
e Assistência Social (Sethas) 
Karla Veruska, foram diag-
nosticados nesta quinta-feira 
(26) com a Covid-19.

Em nota, a Câmara Mu-
nicipal de Natal disse que o 
vereador e a esposa estão em 
isolamento domiciliar e que 
Raniere apresenta só tosse 
como sintoma.

No último dia 13, Raniere 
e Karla tiveram contato com 
o deputado federal Luís Tibé 
(MG), em um evento do Avan-
te em Natal. Dias depois, o 
parlamentar confi rmou que 
estava com o novo coronaví-
rus. O evento em Natal reu-
niu cerca de 1 mil pessoas.

Vereador de Natal 
e a mulher são 
diagnosticados 
com coronavírus

Covid-19



O Sistema de Cooperativas 
do Rio Grande do Norte (Sicoob 
RN)comprou materiais para a 
confecção de 7.200 máscaras, 
que serão entregues ao Governo 
do Estado, através da rede “Co-
vid Solidariedade”. 

De acordo com o Sicoob, 
diante do comprometimento da 
economia neste momento, todos 
os insumos foram comprados no 
comércio local.

“Nesses momentos de crise, a 
cooperação precisa se fazer mais 
presente ainda. Precisamos cui-
dar dos nossos e dos outros, por 
isso a importância dessa campa-
nha de conscientização”, comenta 
Manoel Santa Rosa, diretor presi-
dente do Sicoob RN. 

A cooperativa também espa-
lhará vinte outdoors pela capital 
potiguar com a campanha “Va-
mos para casa? Não podemos dar 
as mãos, mas unir atitudes e fa-
zer diferença”.

Ainda dentro da campanha 
contra a disseminação do novo co-
ronovírus, o Sicoob RN contratou 
carros de som, que já circulam 
pela Zona Norte de Natal, mobili-
zando a população sobre a impor-

tância do isolamento em casa e 
dos procedimentos que devem ser 
tomados de acordo com a Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS).

Obedecendo o decreto do Go-
verno do Estado, as agências Si-
coob Rio Grande do Norte estão 
fechadas para o atendimento ao 
público. Atendimento virtual, 
saque e depósito nos Caixas Ele-
trônicos. 

Para os cooperados e coo-

peradas, o Sicoob está com a 
possibilidade de prorrogação de 
vencimentos, liberação de novos 
créditos com prazo de carência 
(com exceção do consignado) e li-
beração da função “crediário” no 
Sicoobcard, onde os associados e 
associadas que possuem limite, 
podem comprar e na própria loja 
terá a opção de parcelar em até 
36 meses com os juros mais bai-
xos do país.

Sicoob doa mais de 7 mil máscaras 
para hospitais públicos do Estado
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A Secretaria Municipal de Ser-
viços Urbanos (Semsur) realizará 
nesta sexta-feira (27) uma reunião 
para discutir a possibilidade da re-
abertura das feiras livres de Natal.

Segundo a assessoria da Sem-

sur, o secretário Itapoã Nobrega 
irá discutir com o setor responsável 
pelas feiras quais serão as melho-
res opções para o assunto. As feiras 
foram suspensas a partir de uma 
portaria emitida pela Semsur no 

último sábado (21). Houve também 
uma recomendação do Ministério 
Público, uma decisão judicial (para 
interrupção total das feiras do Ale-
crim e Santa Catarina) e o decreto 
estadual do último sábado. 

As feiras de Natal foram suspensas a partir de uma portaria emitida pela Semsur no último sábado (21)

Sicoob adquiriu os insumos para confecção de máscaras com o comércio local

Prefeitura avalia possibilidade
de reabrir feiras livres em Natal
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos vai receber nesta sexta-feira (27)
representantes do setor para analisar a retomada da atividade na capital

Análise

José Aldenir/AgoraRN

Reprodução / Agência Brasil

Planejamento

O prefeito de São Gonçalo 
do Amarante, Paulo Emídio, 
o Paulinho, decretou calami-
dade pública no município 
em virtude da pandemia 
de Covid-19. O decreto tem 
validade de 90 dias e foi pu-
blicado no Jornal Ofi cial do 
Município (JOM).

O decreto de calamidade 
também também determinou 
o início da quarentena no mu-
nicípio. Durante o período, 
que pode ser prorrogado, es-
tão autorizadas a funcionar, 
exclusivamente, atividades 
privadas indispensáveis ao 
atendimento das necessida-
des inadiáveis à comunida-
de, como saúde, assistência 
social, transporte público e 
serviços de alimentação, sem-
pre respeitando as medidas 
de proteção e prevenção ao 
coronavírus.

Ainda de acordo com o 
decreto, o Sistema Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) está 
autorizado a suspender co-
brança e pagamento da tarifa 
de água e esgoto na categoria 
“residencial social”, ou seja, 
as famílias que têm renda 
per capta de até R$ 178,00, 
inscritas no Programa Bolsa 
Família.

Os principais fabricantes 
de respiradores do País não 
têm estoque do equipamen-
to para entrega imediata e 
devem levar ao menos 15 
dias para fornecer uma no-
va leva de aparelhos para os 
hospitais. Os aparelhos são 
essenciais para a manuten-
ção da vida de pacientes com 
quadros graves de infecção 
pelo coronavírus. O País po-
de iniciar o período de pico 
da doença sem respiradores 
sufi cientes. O diagnóstico so-
bre a capacidade produtiva e 
o estoque disponível desses 
aparelhos foi feito pelas in-
dústrias de equipamentos 
médicos após o Ministério da 
Saúde consultá-las sobre a 
possibilidade de produção.

O Ministério da Saúde 
publicou nesta quinta-feira 
(26) dois editais para reali-
zar chamamento público de 
médicos para o Projeto Mais 
Médicos. O chamamento, nos 
dois casos, é para o Distrito 
Federal e municípios do País 
para a renovação da adesão 
ao Projeto Mais Médicos para 
o Brasil para vagas destina-
das a reincorporação dos mé-
dicos intercambistas oriundos 
da cooperação internacional 
e confi rmação das vagas 
previamente autorizadas e 
disponíveis para ocupação. 
As vagas serão destinadas 
à reincorporação, pelo prazo 
improrrogável de dois anos, 
de intercambistas oriundos 
da cooperação internacional.

Diante de dúvidas susci-
tadas no população, a Com-
panhia de Águas e Esgotos do 
Rio Grande do Norte (Caern) 
informou que a cobrança de 
contas de água e esgoto con-
tinua normal. A única alte-
ração, divulgada na última 
sexta-feira (20) se refere à 
suspensão da cobrança dos 
clientes da categoria social, 
considerando o cenário de 
enfrentamento da crise do 
Covid-19 atualmente.

A suspensão é por tempo 
indeterminado e a decisão 
foi tomada como forma de 
benefi ciar o público de baixa 
renda. Para ser enquadrado 
nessa categoria, o usuário 
tem que atender a alguns re-
quisitos, como o imóvel estar 
cadastrado em um dos pro-
gramas sociais, não possuir 
reservatório elevado ou estar 
localizado em área urbana ou 
rural de baixa renda. 

Aproximadamente 20 mil 
pessoas em todo o estado são 
benefi ciadas com fornecimen-
to de água a preços reduzi-
dos, dentro do programa de 
Tarifa Social da Companhia, 
uma das formas de garantir o 
acesso de água a todos, inde-
pendentemente da renda.

São Gonçalo do 
Amarante decreta 
calamidade 
pública 

Produção de novos 
respiradores 
levará pelo menos 
15 dias no País

Ministério da 
Saúde publica 
dois editais de 
para Mais Médicos

Suspensão de 
cobrança atinge 
apenas a tarifa 
social, diz Caern

Coronavírus

Saúde Vagas

Abastecimento



O Governo do Rio Grande do 
Norte fará a contração de médicos 
intensivistas e de infectologistas 
para o atendimento dos casos gra-
ves de pessoas infectadas com o no-
vo coronavírus, que é responsável 
pela covid-19. A previsão é de que 
o processo de recrutamento excep-
cional comece a partir da próxima 
semana.

Segundo a Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap), o recru-
tamento para contratação tempo-
rária de profi ssionais da saúde já 
foi autorizado e tramita em regime 
de urgência. O número de médicos 
que serão chamados ainda será di-
mensionado pela pasta. O chama-
mento vai ocorrer a partir do volu-
me de leitos que serão ocupados na 
rede estadual de saúde.

“Informamos que ainda não há 
o quantitativo defi nido em relação 
aos profi ssionais, visto que foi pro-
posta alteração no Plano de Con-
tingência Estadual para Infecção 
Humana pelo Novo Coronavírus 
(COVID-19), tendo sido ampliado 
o número de leitos disponíveis e, 

dessa forma, havendo um redi-
mensionamento dos profi ssionais”, 
informou a Sesap.

A contratação também é ne-
cessária pelo fato de não haver 
médicos intensivistas e de infecto-
logistas na lista de 970 candidatos 
aprovados no concurso público dos 
cargos efetivos da saúde no Estado, 

que foi publicada no último sábado 
(14). Os convocados do concurso 
têm até 30 dias para se apresentar 
e tomar posse, prazo que poderá 
ser prorrogado por igual período 
conforme interesse do selecionado.

A convocação também servirá 
para a substituição de servidores 
que se encontram nos critérios de 
risco da doença: pessoas acima dos 
60 anos ou que tenham alguma co-
morbidade (diabetes, cardiopatia, 
doenças crônicas etc).

Além de médicos, o recruta-
mento excepcional também vai 
abranger vagas para maqueiros, 
técnicos de enfermagem, enfermei-
ros e fi sioterapeutas.

Ainda de acordo com a Sesap, 
a expectativa é de que, ainda em 
abril, ocorra a instalação de 61 
unidades de tratamento intensivo 
(UTI) e 73 unidades de cuidados 
intensivos (UCI) em hospitais do 
Rio Grande do Norte. Os novos 134 
leitos voltados para pacientes mais 
graves deverão ser distribuídos em 
10 hospitais públicos da rede esta-
dual.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE REABERTURA DOS PRAZOS

A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
estão reabertos os prazos da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, Processo 
Licitatório Nº. 010/2020, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR, COM RE-
GISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 16/04/2020 às 09h00min, 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.portalde-
compraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 26/03/2020. 

Pregoeira/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE REABERTURA DOS PRAZOS

A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
estão reabertos os prazos da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, Pro-
cesso Licitatório Nº. 007/2020, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE COLCHÕES HOSPITALARES IM-
PERMEÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
ALUÍZIO ALVES, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 14/04/2020 às 
09h00min, 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, ende-
reço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no 
horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 26/03/2020. 

Pregoeira/PMM.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ANTONIO CARLOS TEIXEIRA FONSECA, CPF: 429.144.504-00, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Re-
novação da Licença de Operação, com Validade: 14/11/2024, para Carcinicultura numa área produtiva 
de 33,05ha, Localizado na Fazenda Pitiassu, S/N, Zona Rural, Ceara-Mirim/RN.

ANTONIO CARLOS TEIXEIRA FONSECA
PROPRIETARIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, Inscrita no CNPJ 03.347.723/0001-50, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA as seguintes licenças:

. Renovação de licença de operação (RLO-0741), com prazo de validade até 25/03/2023, 
em favor dos empreendimentos 03 linhas de surgência dos poços petrolíferos de códigos 7-SDM-
-01-RN, 7-SDM-02-RN e 7-SDM-03-RN do campo Sabia da Mata, localizado no Bloco POT-T-749, em 
Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte. 

. Renovação de licença de operação (RLO-0747), com prazo de validade até 25/03/2023, 
em favor dos empreendimentos 03 poços petrolíferos de códigos 7-SDM-01-RN, 7-SDM-02-RN e 
7-SDM-03-RN do campo Sabia da Mata, localizado no Bloco POT-T-749, em Zona Rural do Município 
de Assú, no Rio Grande do Norte.      

  
Nazaré de Fatima Giovetty de Souza  

Diretório Geral

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

F L F VIEIRA, CNPJ: 10.854.519/0001-90, torna público que recebeu do Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS com validade até 
03/03/2026 para Atividade de Benefi ciamento de Sal Marinho, localizada na Rua Zacarias Gomes de 
Lima, 45 – Abolição II, Mossoró/RN.

Francisco Luiz Fernandes Vieira
Proprietário

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

Produtos de Limpeza Combate LTDA – ME. CNPJ: 07.523.888/0001-96, torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a Renovação de Licença Simplifi cada, com prazo de validade até 09 de março de 2026, em favor do 
empreendimento de uma indústria de produtos de limpeza e afi ns, localizada na rua Moisés Galvão, nº 
907, Bairro Gilberto Pinheiro, Currais Novos/RN - CEP: 59.380-000. 

Marinez Lins Salvino Januário
Diretora

Convocação será na próxima semana

RN vai contratar temporariamente 
médicos para combater coronavírus
Secretaria Estadual de Saúde vai fazer o recrutamento excepcional de 
médicos intensivistas e infectologistas para atender demanda da covid-19

Reforço

Reprodução / Agência Brasil
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E D I T A L 
(Prazo 15 dias) 

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

 
Oficiala da 2ª CRI - Natal/RN   

 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que 
estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020, tendo como objeto: 
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AMBULATORIAIS DESTINADOS ÀS AÇÕES PREVENTIVAS E 
COMBATIVAS (COVID19). LOCAL DE REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” 
Acesso Identificado no link – Acesso Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 27 de março de 2020. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 01 de abril de 
2020 às 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 01 de abril de 2020 às 08hs30min. O pregão eletrônico, 
além da Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Federal n.º 8.666/1993, terá como base a Lei Federal n.º 
13.979/2020, o que justifica o prazo entre a publicação do Aviso e a Sessão ser inferior a 08 (oito) dias 
úteis. 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 
1 3 h s 0 0 m i n ,  d e  s e g u n d a  a  s e x t a - f e i r a ,  c o m o  t a m b é m  n o s  s i t e s :  
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações 
serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020

Jardim do Seridó/RN, em 25 de março de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 323.433/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERVADOS DE PETRÓLEO DO RN 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do RN – Sindipostos/RN, convoca 
e faz saber que no dia 31 de março de 2020, no sede deste sindicato, situado na Avenida Prudente de Morais, 5121, 
Arena das Dunas – Office M15 Lagoa Nova – Natal/RN, será realizada Assembleia Geral Ordinária, tendo como 
pauta: Prestação de Contas referente ao exercício findo em 31/12/2019, e o parecer técnico do conselho fiscal. A 
primeira chamada será às 16h e segunda chamada às 16h30, conforme dispõe o Estatuto. 
 

Natal, 26 de março de 2020. 
Antonio Cardoso Sales – Presidente Sindipostos/RN  

 

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) expediu 
recomendação para que o prefeito 
de Natal, Álvaro Dias, revise o de-
creto que estabeleceu circulação de 
30% da frota de ônibus coletivos na 
cidade durante quarentena para 
conter pandemia do coronavírus.

A orientação ministerial é que 
o Município mantenha a circulação 
do transporte coletivo urbano mu-
nicipal, a partir de 28 de março de 
2020, por meio de ônibus acessíveis 
com alteração do percentual da fro-
ta e redução da capacidade máxi-
ma de passageiros por veículo.  

O objetivo é evitar aglomeração 
no interior dos ônibus e permitir 
a manutenção de certa distância 
regulada entre os passageiros, 
além de garantir o transporte pa-
ra os trabalhadores dos serviços 
essenciais públicos e privados.  O 
MPRN também recomendou que 
o Município exija das empresas de 
transporte o cumprimento do de-
creto municipal no que diz respeito 
à higienização total dos veículos da 
frota.

MPRN recomenda 
aumento frota de 
ônibus e limite 
passageiros em Natal

Orientação



TERÇA-FEIRA, 27.03.2020Geral8

A Confederação Sul-Americana 
de Futebol (Conmbeol) anunciou, 
nesta quinta-feira (26), o adian-
tamento de recursos econômicos 
para os clubes participantes da 
Copa Libertadores e da Copa Sul-
-Americana. Cada agremiação po-
derá solicitar até 60% do prêmio de 
participação.

A iniciativa da entidade que 
dirige o futebol sul-americano visa 
permitir que os clubes planejem 
suas necessidades fi nanceiras por 
causa da pandemia do coronavírus 
e seu impacto na saúde e no espor-
te pelo mundo.

“Situações como essa exigem 
respostas rápidas e excepcionais, 
com o objetivo tanto de preservar 
a saúde da grande família do fu-

tebol sul-americano quanto para 
reduzir, na medida do possível, o 
impacto econômico da interrupção 
das competições”, afi rmou Ale-
jandro Domínguez, presidente da 
Conmbeol, em uma carta dirigida 
aos presidentes das Associações 
Membro.

Os clubes que desejarem uti-
lizar essa prerrogativa deverão 
enviar sua solicitação através de 
cada Associação Membro, que por 
sua vez irá pedir diretamente com 
a Conmbeol.

O Brasil conta com sete times 
na fase grupos (Palmeiras, Santos, 
São Paulo, Flamengo, Internacio-
nal, Grêmio e Athletico-PR) na fa-
se grupos, que paga US$ 3 milhões 
(R$ 15 milhões) para cada time. 

SÉRIE B
Os 20 clubes do Campeonato 

Brasileiro da Série B anunciaram 
em conjunto nesta quinta-feira 
as medidas para diminuição dos 
gastos durante a paralisação do 
calendário do futebol pela pan-
demia do novo coronavírus. Os 
dirigentes das equipes decidiram 
dar férias coletivas de 20 dias aos 
elencos a partir de 1.º de abril e 
reduzir os salários dos atletas em 
25% após esse período. Os times 
da Série B tomaram essa deci-
são após as seguidas negociações 
entre o Conselho Nacional de 
Clubes (CNC) e a Federação Na-
cional dos Atletas Profi ssionais 
de Futebol (Fenapaf) terminarem 
sem acordo. Atual campeão da Taça Libertadores, Flamengo defende o título no torneio de 2020 

Conmebol antecipa pagamento para 
clubes da Libertadores e Sul-Americana
Iniciativa da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) vai permitir que os clubes planejem suas necessidades 
financeiras por causa da pandemia do coronavírus; times poderão solicitar até 60% do prêmio de participação nos torneios

Dinheiro

Ernesto Benevides / AFP


