
DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

GORArn
NATAL, TERÇA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2020
EDIÇÃO Nº 765 |  ANO 4  | 12.500 EXEMPLARES  

www.agorarn.com.br

A

“Estamos nas mãos 
de incompetentes 
em pânico”, diz 
Fernando Pinto
Pré-candidato do Novo à 
Prefeitura do Natal comenta 
ações de combate à pandemia

Construção de novo reservatório no interior do RN será suspensa a partir de amanhã. Segundo secretário 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, João Maria Cavalcanti, medida foi estabelecida em prevenção 
ao novo coronavírus. Ação paralisa obras na barragem em si, mas também a implantação urbana e 
edificações de uso institucional e residencial do povoado de Nova Barra de Santana, em Jucurutu
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Prefeitura vai 
instalar 100 leitos no 
Parque da Costeira

Brasil já registra 
34 mortes por 
coronavírus

Barreira sanitária 
no aeroporto de São 
Gonçalo é liberada

Expectativa é de que o hospital de 
campanha possa receber pacientes 
com Covid-19 ainda em abril

Além disso, número de casos 
confirmados se aproximou de 2 
mil, segundo Ministério da Saúde

Justiça Federal determinou que 
Anvisa autorize e ajude Governo 
do Estado a instalar as barreiras
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Corona
vírus

OBRAS DE OITICICA SERÃO PARALISADAS

UM SOPRO 
DE LUCIDEZ
Menos de uma semana depois de afirmar que as ações dos 
governadores em combate ao novo coronavírus poderiam 
prejudicar a economia brasileira, o presidente Jair Bolsonaro 
anunciou ontem um amplo pacote de ajuda a estados e 
municípios. Além disso, foi cortada medida que permitia 
suspensão de contratos de trabalho - Pág. 3
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O secretário estadual 
de Gestão de Projetos e 
Metas, Fernando Minei-
ro, determinou a suspen-
são temporária das obras 
realizadas pelo Governo 
do Estado por meio do 
Projeto de Desenvolvi-
mento Sustentável do 
RN – Governo Cidadão – 
com recursos do emprés-
timo do Banco Mundial. 
O motivo é a situação de 
emergência causada pelo 
avanço do coronavírus.

“Estamos seguindo as 
recomendações do Ministério da Saúde e da  Secretaria de 
Saúde Pública do Estado (Sesap-RN), entendendo que o mo-
mento exige sensibilidade, cuidado e serenidade”, afirmou.

O deputado federal 
General Girão (PSL-RN), 
diagnosticado com o novo 
coronavírus na semana 
passada, está internado 
desde o último domingo 
(22) em um hospital par-
ticular de Brasília.

De acordo com bole-
tim médico divulgado pe-
lo hospital, o parlamen-
tar está na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), 
mas em situação “está-
vel”. Os médicos afirmam 
que Girão tem “respiração 
espontânea e confortável”.

De acordo com a assessoria do deputado, a internação em 
UTI é por precaução, já que o parlamentar não apresenta ne-
nhum desconforto respiratório ou febre. Contudo, o deputado é 
acompanhado de perto pela equipe médica por ter feito no ano 
passado uma cirurgia para corrigir um aneurisma na aorta.

Com 64 anos, General Girão está no grupo de risco para 
a Covid-19.
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Poucas horas depois de editar 
uma medida provisória 
determinando a suspensão 

dos contratos de trabalho por 
quatro meses, sem nenhum tipo 
de compensação ao trabalhador, o 
presidente Jair Bolsonaro decidiu 
voltar atrás.

Contribuiu para isso o puxão 
de orelhas dados pelo presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, além 
de centenas de críticas recebidas, 
apesar do elogio do governador 
de São Paulo, João Doria, dado 
inadvertidamente durante sua 
coletiva desta segunda-feira (23).

Não é segredo para ninguém que 
a crise está posta. Com a economia 
paralisada, o desemprego no 
Brasil, que já estava alto, promete 
disparar. Já há quem fale em 40 
milhões de desempregados, um 
número absolutamente devastador, 
mas não exótico para um país com 
as fragilidades socioeconômicas 
sabidas.

Com as medidas até agora 
adotadas pelo governo, de imediato, 
haverá uma substancial perda de 
renda dos trabalhadores, exceto 
aqueles servidores públicos da elite, 

que tiveram tempo suficiente, com 
seus altos salários e penduricalhos, 
para amealhar uma boa poupança. 
Estes, mesmo sem poder sair de 
casa, estão de férias.

O que está em questão aqui são 
milhões de brasileiros que não terão 
dinheiro mais para pagar contas 
básicas.

Quando um trabalhador perde 
o emprego, ele recebe um salário 
desemprego por alguns meses até se 
reorganizar numa situação normal 
da economia. Isso já rende a ele 
terríveis preocupações, já que as 
vagas de trabalho estavam em falta 
antes da pandemia.

Agora que as coisas pioraram de 
forma rápida e absoluta, a simples 
decisão do governo de divulgar 

uma MP autorizando empresas 
a suspenderem o pagamento de 
seus empregados, acenando com 
uma compensação mínima dos 
salários, ascendeu o pânico e colocou 
em dúvida a competência das 
autoridades econômicas.

O correto – e parece que isso vai 
acontecer – são políticas setoriais 
que injetem ânimo na economia 
como um todo e não apenas na 
tranquilidade das empresas ou 
crédito para elas passarem a 
tempestade. Os trabalhadores fazem 
parte dessa equação.

A ideia de que o consumo tem 
relevância inferior à produção é um 
argumento ingênuo, mas recorrente 
no Brasil.

Aqui, as coisas sempre 
funcionaram para atender lobbies 
com poder de falar alto em Brasília, 
e não é de hoje.

Nos EUA, as pessoas recebem 
para ficar em casa e o problema de 
lá é mais a falta de leitos da UTI, 
que é um problema de vários países.

Aqui, no Brasil, além de ficar 
em casa e não poder produzir, os 
trabalhadores têm que encarar como 
normal a inadimplência e a fome.

A regra de voltar atrás
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NOTAS & INFORMES
SUBNOTIFICAÇÃO

O Brasil teria hoje mais de 
15 mil casos do novo coronavírus 
– onze vezes mais do que os 
1.546 registrados oficialmente. 
A estimativa é do Centro para 
Modelagem Matemática de Doenças 
Infecciosas da London School 
of Tropical Medicine, do Reino 
Unido, que fez uma estimativa da 
subnotificação da covid-19 em vários 
países. O levantamento mostra que 
no Brasil apenas 11% do total de 
casos foram diagnosticados.

AUMENTO DA FROTA I
A Prefeitura do Natal avaliou 

que não foi sábia a decisão de reduzir 
drasticamente a oferta de ônibus na 
cidade. O que se viu ontem foram 
ônibus lotados, indo de encontro à 
recomendação das autoridades de se 
evitar aglomerações.

AUMENTO DA FROTA II
A partir de hoje, a frota será 

reforçada, principalmente nos horários 
de pico. Serão 46 veículos a mais. 
Os trajetos começarão às 5h, com as 
últimas viagens saindo às 20h.

PERDA GRANDE
No Rio Grande do Norte, o setor 

de turismo, combalido mesmo antes 
da pandemia, nem consegue calcular 
o tamanho do prejuízo decorrente 
da suspensão de viagens. Algumas 
entidades já preveem o fechamento 

O ministro do Supremo Tribunal Federal Marco 
Aurélio Mello suspendeu cortes no programa Bolsa 
Família e determinou a garantia de liberação 

uniforme de recursos para novos beneficiados entre os 
estados até o fim do período de estado de calamidade 
pública decretado pelo governo federal após avanço 
do coronavírus. A decisão também ordena à União que 
disponibilize dados a justificar a concentração de cortes 
na região Nordeste. A ação foi movida por seis estados, 
incluindo o RN, após as informações de que o governo 
Jair Bolsonaro priorizou o Sul e o Sudeste na liberação de 
novos benefícios em detrimento do Nordeste.

Até o fim da pandemia

de hotéis e demissões em massa a 
partir do mês que vem.

ADIAMENTO
As autoridades resistem, mas 

será inevitável não pensar em 
adiar as eleições municipais este 
ano - pelo menos para dezembro. 
Não que em outubro (data do pleito) 
a expectativa seja de surto de 
Covid-19 ainda alto. O problema é 
que há um calendário que antecede 
as eleições, a começar pela própria 
campanha eleitoral. Como serão o 
corpo a corpo e as caminhadas na 
comunidade em plena pandemia?

VEREADOR COM COVID-19
O vereador de Natal Ney 

Lopes Júnior, que se recuperou de 
uma pneumonia semanas atrás, 
foi internado ontem à tarde com 
suspeita de coronavírus. O pai 
dele, o ex-deputado federal Ney 
Lopes de Souza, disse à coluna, 
contudo, que o filho tem apenas 
sintomas gripais. Boa recuperação 
ao vereador!

BANCO DA PRAÇA
No interior do Espírito Santo, 

a prefeitura teve de adotar uma 
medida drástica para evitar que os 
idosos, grupo mais vulnerável ao 
Covid-19, saiam de casa. Bancos de 
concreto que ficam na Avenida Dom 
Bosco, no centro de Marilândia, 
foram tirados dos canteiros.
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Com coronavírus,
General Girão está na UTI

Obras do Governo Cidadão 
são paralisadas no RN

Saúde

Emergência

Deputado federal General Girão

José Aldenir / Agora RN

Secretário Fernando Mineiro

José Aldenir/AgoraRN
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Menos de uma semana depois 
de afirmar que as ações dos gover-
nadores em combate ao novo coro-
navírus (uma “histeria”, à época, 
segundo ele) poderiam prejudicar 
a economia brasileira, o presiden-
te Jair Bolsonaro anunciou nesta 
segunda-feira (23), em sua conta 
no Twitter, um amplo pacote de 
ajuda a estados e municípios, com 
acesso a novos empréstimos, sus-
pensão de dívidas e transferências 
adicionais de recursos. Segundo 
o presidente, o plano envolve R$ 
85,8 bilhões em recursos – embora 
a soma das ações destacadas na 
rede social resulte num valor de 
R$ 88,2 bilhões.

Bolsonaro reuniu-se ontem 
com governadores do Nordeste, 
por teleconferência. A governado-
ra do RN, Fátima Bezerra, parti-
cipou. Segundo ele, serão editadas 
duas medidas provisórias, com 
vigência imediata, para garantir 

repasses imediatos aos fundos 
de saúde estaduais e municipais. 
Serão R$ 8 bilhões ao longo de 
quatro meses. O presidente afir-
ma que o valor é o dobro dos R$ 4 
bilhões solicitados originalmente 
pelos governos regionais.

O governo federal também vai 
proporcionar um “seguro” contra a 
queda na arrecadação de estados e 
municípios durante a crise. Serão 
R$ 16 bilhões ao longo de quatro 
meses para recompor os repasses 
aos Fundos de Participação de Es-
tados (FPE) e Municípios (FPM).

O valor está aquém do solici-
tado pelos governos regionais. Só 
os estados pediam um repasse 
mensal de R$ 14 bilhões, mas esse 
montante já havia sido descartado 
pelo secretário especial de Fazen-
da, Waldery Rodrigues, na sema-
na passada.

O presidente ainda citou em 
seu perfil no Twitter que o go-

verno promoverá “operações com 
facilitação de créditos”, num total 
de R$ 40 bilhões. Ele não deixou 
claro, porém, como se darão esses 
novos financiamentos.

Outras medidas serão a sus-
pensão das dívidas de estados com 

a União, num valor de R$ 12,6 bi-
lhões, e a renegociação de débitos 
de Estados e municípios com ban-
cos, somando R$ 9,6 bilhões.

Bolsonaro citou ainda uma 
recomposição de R$ 2 bilhões no 
Orçamento da assistência social.

Além de soluções temporá-
rias, o presidente ressaltou que 
o governo trabalha em “soluções 
permanentes para problemas 
estruturais”. Nesse contexto, ele 
mencionou o “aperfeiçoamento 
das reformas”. “PEC Emergencial 
do Pacto Federativo e Plano Man-
sueto estão sendo aprimorados e 
darão fôlego a Estados e municí-
pios para vencer a crise”, disse.

“Governo federal, Justiça, 
Congresso, Estados e Municípios 
juntos construirão uma saída es-
trutural federativa”, acrescentou 
Bolsonaro.

Também nesta segunda-feira 
(23), Bolsonaro anunciou que re-
vogou o trecho da medida provisó-
ria que previa, como combate aos 
efeitos da pandemia do coronaví-
rus na economia, a suspensão dos 
contratos de trabalho por quatro 
meses sem nenhum tipo de com-
pensação definida ao trabalhador.

Bolsonaro em reunião com governadores - a do RN, Fátima Bezerra, participou

Bolsonaro divulga pacote de R$ 88 bi
para governos enfrentarem pandemia
Presidente reuniu-se ontem com governadores do Nordeste, por teleconferência. Segundo ele, serão editadas duas
medidas provisórias, com vigência imediata, para garantir repasses imediatos aos fundos de saúde estaduais e municipais

Medida provisória

Isac Nóbrega / Presidência da República

A prefeita de Mossoró, Ro-
salba Ciarlini, editou nesta se-
gunda-feira (23) um decreto que 
declara situação de calamidade 
pública no município em razão do 
novo coronavírus e que dispõe so-
bre medidas temporárias de pre-
venção, controle e enfrentamento 
ao contágio pela Covid-19.

Dentre as iniciativas, estão 
restrições ao funcionamento do 
comércio, suspensão das ativida-
des do Mercado Central e mer-
cado do Vuco-Vuco e de eventos 
públicos e privados.

De acordo com o texto, as me-
didas são válidas inicialmente até 
30 de março. Com o decreto, está 
suspenso o funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais e de 
serviços, exceto agências bancá-
rias, padarias, supermercados, 
postos de gasolina, clínicas e far-
mácias veterinárias, pet shops, 
transporte coletivo, hotéis e servi-
ços fúnebres.

A medida determina que o 
Mercado Central e Mercado Vu-
co-Vuco Lindon Johnson Vieira 

devem permanecer fechados até a 
data estipulada.

A Central de Abastecimento 
Prefeito Raimundo Soares (mer-
cado da Cobal), o Mercado João 
Félix (mercado da Carne e Ave) e 
o Mercado Pedro Freire da Costa 
(mercado do Alto da Conceição) 
funcionarão até o meio-dia, ape-

nas para a comercialização de gê-
neros alimentícios. Aglomerações 
estão proibidas. O decreto tam-
bém suspende por 90 dias a rea-
lização e a concessão de licenças 
para realização de shows, feiras, 
congressos e demais eventos simi-
lares. A edição 2020 do Mossoró 
Cidade Junina está cancelada.

Tradicional Feira do Vuco-Vuco vai ficar fechada pelo menos até o dia 30 de março

Em Mossoró, prefeita manda 
fechar comércio não essencial

Coronavírus

Prefeitura de Mossoró  Divulgação

O número de mortes decorren-
tes do novo coronavírus no Brasil 
chegou a 34 nesta segunda-feira, 
um aumento de 36% em um dia. 
De acordo com o Ministério da 
Saúde, houve crescimento de 1.546 
para 1.891 pessoas testadas com a 
doença de ontem para hoje, soman-
do 345 novos casos. O índice de le-
talidade está em 1,8%.

De acordo com levantamento 
do Ministério da Saúde, São Paulo 
concentra a maior parte dos casos 
(745), seguida por Rio de Janeiro 
(233), Ceará (163), Distrito Fede-
ral (133), Minas Gerais (128), Rio 
Grande do Sul (86), Santa Catari-
na (68), Bahia (63), Paraná (56), 
Pernambuco (42) e Amazonas (32). 

No Rio Grande do Norte, até o 
fechamento desta edição, eram 13 
casos confirmados da Covid-19, de 
acordo com a Secretaria Estadual 
de Saúde Pública.

O estado do Rio de Janeiro re-
gistrou nesta segunda-feira (23) a 
quarta morte causada pelo corona-
vírus. Segundo boletim da secre-
taria estadual de Saúde, trata-se 
de uma mulher de 58 anos que 
morava na capital e tinha doenças 

preexistentes.
Essa é a primeira morte regis-

trada na cidade do Rio. Os outros 
três óbitos pela covid-19 foram 
registrados em Miguel Pereira, 
Niterói e Petrópolis. Todas as víti-
mas eram idosas e apresentavam 
comorbidades, por isso integravam 
o grupo de risco para a covid-19.

Também ontem, foi registrada 
a morte da pessoa mais jovem até 
agora por causa do coronavírus. 
Trata-se de um homem de 33 anos 
de São Paulo que tinha uma do-
ença pré-existente, não informada 
pelas autoridades paulistas.

Número de mortes por 
coronavírus chega a 34

Covid-19

Ministro da Saúde, Henrique Mandetta

Isac Nóbrega  PR
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A Justiça Federal no Rio Gran-
de do Norte determinou nesta 
segunda-feira (23) que a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) autorize o Governo do 
Estado a implantar uma barreira 
sanitária e de inspeção de voos 
nacionais e internacionais (espe-
cialmente os provenientes de locais 
considerados de risco do novo surto 
de coronavírus) no Aeroporto In-
ternacional Aluízio Alves, em São 
Gonçalo do Amarante. A agência 
também deverá apoiar o governo 
potiguar na ação.

 De acordo com a decisão judi-
cial, proferida pela 1a Vara Fede-
ral a pedido do Ministério Público, 
a barreira sanitária é essencial, 
“tendo em vista a necessidade da 
adoção de medidas em caráter de 
urgência, visando à prevenção, 
controle e contenção dos riscos, da-
nos e disseminação da doença, no 
afã de evitar o agravamento ainda 
maior da situação de calamidade 
no sistema de saúde pública do 
Estado do RN”. A Anvisa terá 24h 
para implantar as novas medidas, 
sob pena de multa diária em caso 
de descumprimento. 

Uma recomendação emitida no 

último sábado (21), pedindo o fecha-
mento das lojas e restaurantes do local, 
foi negada sob o argumento de que a co-
ordenação local da agência não possui 
autonomia para esse tipo de medida.

OMISSÃO 
De acordo com o MPF, o coor-

denador da Anvisa no Rio Grande 
do Norte sempre afirmou “não 
possuir autonomia para adotar 
medidas em âmbito local, tendo 
que seguir as determinações nacio-
nais”. A agência em nível nacional, 
contudo, não determinou procedi-
mento específico de triagem para 
conter a pandemia.

Levantamento publicado pelo 
jornal Agora RN apontou que o Rio 
Grande do Norte recebeu 9.396 es-
trangeiros de 63 países diferentes 
entre o dia 1º de janeiro e a última 
quinta-feira, dia 19 de março de 
2020, segundo dados da Polícia 
Federal. Todos estes países têm re-
gistro de casos de covid-19, de acor-
do com a Organização Mundial da 
Saúde. A doença originada pelo 
novo coronavírus já infectou mais 
de 300 mil pessoas no mundo, se-
gundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

Saguão do Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante

Justiça manda Anvisa autorizar 
barreira sanitária em São Gonçalo

Pandemia

Oscar Cowley  MPF RN

AGORA: Como o senhor 
analisa o atual cenário de pan-
demia?

FERNANDO PINTO: É uma  
guerra contra um inimigo invisível. 
As bombas de efeito moral são joga-
das pelo próprio Estado contra nós, 
com informações inseguras e insu-
ficientes para que, por meio do pâ-
nico paranoico, o sistema de saúde 
entre em colapso mais lentamente. 
Sem sinais de Covid, todos passam 
a desconfiar que são covidianos.

AGORA: Qual sua análise 
das medidas que vêm sendo 
adotadas até agora?

FP: Estamos nas mãos de in-
competentes em pânico. Há a imi-
nência real de uma fila da morte 
pela Covid-19. Mas temos que lu-
tar contra as decisões erradas que 
nos empurram bovinamente para 
outra fila pior, a fila da morte pela 
miséria. Segundo dados do Data-
sus, estima-se que morreram até 
agora neste ano em torno de 1.360 
pessoas de fome. Esse número pode 
acelerar de forma estúpida se as es-
tratégias políticas forem estúpidas. 
Se continuar assim, a estimativa é 
de 40 milhões de desempregados, 
segundo dados da XP. O turismo 
em Natal emprega 50 mil pessoas 
e pode fechar completamente em 
abril. Vão viver do quê? Erram na 
economia e erram na saúde.

AGORA: Os prefeitos e go-
vernadores estão indo no ca-
minho errado?

FP: Temos que ter cuidado com 
a saúde das pessoas com Covid-19 
e sem Covid-19. Se nos tornarmos 
uma África, as mortes serão muito 
mais abundantes, por miséria ab-
soluta. Não há Bolsa Família que 
sustente o Brasil nessa situação. O 
que se desenha é selva. O corona-
vírus talvez mate menos pessoas 
que a gripe espanhola, pois temos 
muito mais tecnologias no mundo. 
Entretanto, pode ser uma crise 
muito mais devastadora economi-
camente.

AGORA: Não temos saúde 
financeira para enfrentar a 
crise?

FP: Proporcionalmente não 
temos a saúde econômica da Es-
panha, da Itália, muito menos dos 
Estados Unidos, do Reino Unido, 
da Coreia do Sul e do Japão. As 
reservas da China eram em janeiro 
de 3,1 trilhões de dólares. O Bra-
sil não vai mandar cheques para 
os cidadãos, como os EUA. Quem 
vai pagar conta? Fátima Bezerra, 
Álvaro Dias e seus infinitos asses-

sores com salários em dia? Eles vão 
cortar os salários deles para dar 
conta? Só sugam.

AGORA: É um dilema entre 
economia e saúde?

FP: O dilema é a quantidade de 
vidas que perderemos com medi-
das erradas na saúde e na econo-
mia. Como dizia o filósofo Paracel-
so, “a diferença entre o veneno e o 
remédio é a dose”. Temos que ter 
equilíbrio e as decisões devem ser 
estudadas.

AGORA: Vamos perder ou 
vencer essa guerra?

FP: A vitória seria perdermos o 
menor número de vidas pelo coro-
na com a perda do menor número 
de vidas pela miséria.

AGORA: Para você, qual é o 
maior inimigo? O Covid-19 ou 
a miséria?

FP: Não há dados confiáveis 
sobre o coronavírus. Dados temos 
de outro inimigo real, que é a mi-
séria, que poderá ser muito, muito 
maior, pois o que temos hoje são 
políticos alinhados com o que existe 
de pior na humanidade. São mais 
mortíferos do que a gripe espanho-
la e o coronavírus. A governadora  
Fátima Bezerra e o prefeito Álvaro 
Dias estão sendo expostos ao nível 
de abutrismo deles, que priorizam 
privilégios, festas e farras com 
o esforço do cidadão ao invés de 
hospitais, escolas e segurança. A 
Covid-19 está abrindo a barriga do 
Brasil para vermos uma situação 
escatológica.

AGORA: Mas eles foram 
eleitos pelo povo, e eles dão a 
solução para Covid-19. Não é 
assim na democracia?

FP: Sim. De fato, foram elei-
tos, mas isso não significa que não 
enganaram o nosso povo, como faz 
um vírus em mutação. Numa ana-
logia, digo que temos dois elemen-

tos patogênicos hoje: a politicalha 
brasileira e a Covid-19. Temos que 
nos livrar da politicalha brasileira, 
que se comporta como um organis-
mo patogênico que se disseminou 
com carga viral mutante e com 
nível de mortalidade maior do que 
qualquer outro vírus na história.

AGORA: O que fazer no RN 
diante do tamanho do proble-
ma?

FP: É prudente aumentar a 
quantidade de leitos de UTI em 
hospitais improvisados, navios ou 
áreas próprias. No RN, a situação 
dos leitos de UTI do SUS equivale 
à do Irã. Lá, são 82 milhões que 
possuem um pouquinho mais de 1 
leito de UTI para 10 mil habitan-
tes. Temos no RN 0,96 leitos de 
UTI para cada 10 mil habitantes. 
No Irã, há o relato de abertura de 
valas do tamanho de campos de fu-
tebol vistos do espaço. Pessoas sen-
do enterradas com cal para evitar 
a transmissão e limão, sobrepondo-
-se às covas coletivas. Não se sabe o 
que está ocorrendo de fato naquela 
ditadura, e o RN parece outra di-
tadura, a dos coronéis oligarcas, 
da ptralhada e dos oportunistas 
de plantão. Temos, atualmente, 
menos leitos de UTI na rede do 
SUS do que no Irã. E dinheiro não 
faltou.

AGORA: Que soluções espe-
cíficas você apontaria?

FP: Agir rápido. Passar orien-
tações para a população, principal-
mente para os mais vulneráveis; 
convidar as pessoas imunes e já 
curadas para ajudar, mediante 
indenização, servindo como vo-
luntários; e, ao invés de fechar os 
estabelecimentos comerciais e in-
dustriais, determinar que sejam 
realizados exames prévios para 
entradas, como medição de tem-
peratura e outros sintomas afins, 
além do fornecimento de máscaras 
e álcool 70%, etc.

Advogado e empresário Fernando Pinto, pré-candidato do Partido Novo a prefeito de Natal

Fernando Pinto: “Estamos nas
mãos de incompetentes em pânico”

José Aldenir  / Agora RN

Entrevista

Pré-candidato à Prefeitura do Natal, advogado e empresário Fernando Pinto 
(Novo) fala sobre momento de pandemia e medidas para enfrentar problema
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A Polícia Militar do Rio Gran-
de do Norte fará um processo lici-
tatório emergencial para adquirir 
equipamentos de proteção para os 
agentes de segurança pública do 
Estado. De acordo com o coman-
dante-geral da corporação, coronel 
Alarico Azevedo, serão compradas 
máscaras, luvas e álcool em gel 
para evitar a propagação do novo 
coronavírus entre os policiais.

“Estamos em contato com os 
fornecedores. Está com previsão 
de chegada para o fim desta se-
mana”, disse o comandante, em 
entrevista na manhã desta segun-
da-feira (23) à Rádio Agora FM 
(97,9), de Natal.

No último sábado (21), a PM 
iniciou em todo o Rio Grande do 
Norte uma operação para garantir 
o cumprimento do decreto que res-

tringe a circulação de pessoas no 
Estado. Para evitar um aumento 
exponencial no número de casos 
de Covid-19 – a infecção causada 
pelo novo coronavírus –, estão 
proibidas aglomerações e só o co-
mércio essencial pode funcionar. 
Além disso, estão suspensos todos 
os eventos que reúnam mais de 50 
pessoas.

Segundo o coronel Alarico Aze-
vedo, o trabalho da polícia tem 
sido primeiramente de orientação. 
Policiais estão usando o serviço 
de alto-falante das viaturas para 
recomendar à população que fique 
dentro de casa e evite aglomera-
ções. No fim de semana, esse tra-
balho de orientação foi realizado 
nas praias.

O comandante-geral da Polícia 
Militar pede à população que ligue 

para o 190 em casos de descumpri-
mento do decreto. “Primeiramen-
te, é orientação. E as pessoas estão 
atendendo. Caso haja alguma in-
sistência, nós identificamos quem 
é o proprietário ou quem estiver à 
frente da aglomeração e fazemos 
a condução do cidadão à delega-
cia, por descumprimento da lei. 
Precisamos nos cuidar”, afirmou o 
coronel.

Coronel Alarico destacou que, 
caso haja necessidade de aborda-
gem a cidadãos, os policiais estão 
orientados a fazer o procedimento 
a uma distância de segurança, pa-
ra evitar possível contágio. A pos-
sível condução para a delegacia 
deve acontecer com os vidros das 
viaturas abertos, sem utilização 
do ar condicionado, para diminuir 
a chance de contaminação. Barreira montada pela PM em Tibau, na Costa Branca: policiais usam máscaras

PMRN fará licitação emergencial para 
comprar máscaras, luvas e álcool em gel
No último fim de semana, a Polícia Militar iniciou em todo o Rio Grande do Norte uma operação para garantir o cumprimento 
do decreto que restringe a circulação de pessoas no Estado. Trabalho inicial é de orientação às pessoas que continuam nas ruas

Proteção

PMRN Divulgação
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CONCESSÃO DE  LICENÇA DE INSTALAÇÃO

MEDEIROS E MENDONÇA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI, CNPJ: 
33.883.376/0001-40, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de Instalação-LI, com Validade – 
01/07/2023,  para Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos, com capacidade 60m3 , localizado 
nas margens da BR 110, S/N, Zona de Expansão Urbana, Upanema/RN.

GLENIO MEDEIROS DE MENDONÇA
PROPRIETARIO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

NOVELIS DO BRASIL LTDA, CNPJ 60.561.800/0035-52, 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, para um projeto para Triagem, armazenamento e comercialização de 
Alumínio, localizado na Rua Manoel Monteiro Filho nº 490, Passagem de Areia, Parnamirim RN – CEP 
59.145-630. 

Jurandir Alves Costa Junior
Administrador filial Parnamirim

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO GANGORRA LTDA, CNPJ: 03.365.159/0001-06, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Reno-
vação da Licença de Operação, para um posto revendedor de combustíveis, localizado na Rua Egídio 
Chagas do Nascimento, 39, Bairro Centro. CEP: 59.990-000. Rafael Fernandes/RN.

MARIA DA SALETE NERES ALEXANDRE
SÓCIA

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

SILVIO ARAUJO, CPF: 200.416.754-87, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Renovação de 
Licença Simplificada-RLS, para Projeto de Carcinicultura, em uma área de 9,59ha, localizado no Sitio 
Salina do Padre, S/N, Zona Rural, Guamaré/RN.

SILVIO ARAUJO
PROPRIETARIO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

VILA SERGIPE 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 30.321.925/0001-03, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação para o Parque Eólico Sergipe II, localizado em 
Vila Sergipe, Zona Rural, Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

VILA SERGIPE 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 30.311.178/0001-14, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação para o Parque Eólico Sergipe III, localizado em 
Vila Sergipe, Zona Rural, Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE

AVISO DE REABERTURA DOS PRAZOS
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 

aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 
009/2020, com o objetivo de AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES, COM REGISTRO DE PRE-
ÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 15/04/2020 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.portaldecompraspublicas.com.br 
ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min. 
Macaíba/RN, 23/03/2020. Pregoeira/PMM

AVISO DE REABERTURA DOS PRAZOS
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 

aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 
010/2020, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR, COM REGISTRO DE PRE-
ÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 15/04/2020 às 14h00min, através do endereço eletrônico: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.
macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br 
ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min. 
Macaíba/RN, 23/03/2020. Pregoeira/PMM. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

Diretor Presidente

AVISO AOS ACIONISTAS:

FLÁVIO MORAIS

Comunicamos aos Srs. Acionistas que se acham à disposição, na sede desta Empresa, à Av. 
Capitão-Mor  Gouveia, 3005, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, 
atualizada pela lei 10.303, de 31/11/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019.

Natal, 23 de março de 2020

A Secretaria de Saúde de Natal 
(SMS) planeja instalar 100 leitos 
de internação dentro do antigo 
Hotel Parque da Costeira, desati-
vado desde o segundo semestre do 
ano passado, para atender casos 
de covid-19 na capital potiguar. A 
expectativa é de que o hospital de 
campanha possa receber pacientes 
ainda em abril.

Segundo a SMS, a área exter-
na do hotel – localizado na Via 
Costeira – passou por trabalho de 
limpeza na semana passada. Esta 
semana, a equipe de engenharia da 
pasta vai analisar a estrutura do 
imóvel, para delimitar como será 
feita a instalação dos novos leitos.

Os 100 leitos de internação 
vão servir de retaguarda para as 
unidades hospitalares com serviço 
de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). A ideia é fazer com que os 
casos que não demandam maior 
atenção hospitalar.

Além disso, também vai ser 
montado do hotel um Comitê Mu-
nicipal, que vai funcionar para o 
monitoramento da crise causada 
pelo novo coronavírus.

O uso do equipamento turís-
tico para uso da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde foi autorizado 
na última quinta-feira (19). A 
cessão ocorreu após sentença do 
juiz do trabalho responsável pela 
Divisão de Inteligência (Dint) do 
Tribunal Regional do Trabalho 
da 21ª Região (TRT-RN), Cácio de 
Oliveira Manoel.

A autorização é válida enquanto 
durar a pandemia. A permissão da 

Justiça do Trabalho foi necessária 
porque o imóvel se encontra, desde 
2019, sob a jurisdição do TRT.

No começo deste ano, a Justi-
ça Trabalhou tentou leiloar todo 
o imóvel do Hotel Parque da Cos-
teira, com área de terreno total de 
25,6 mil metros quadrados (área 
construída de 13,9 mil metros qua-
drados), por um valor total de R$ 
146,2 milhões. O certame terminou 
deserto.

O Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte e a Feco-
mércio, que administra o Hotel 
Barreira Roxa por comodato do 
Estado, decidiram que o hotel 
irá abrigar servidores da saúde 
que comprovem conviver com 
pessoas do grupo de risco ou que 
tenham pessoas infectadas pelo 
novo coronavírus na mesma re-
sidência.

A decisão, válida durante 
o período da pandemia da Co-
vid-19, tem como objetivo evitar 
que esses servidores precisem se 
afastar do trabalho em consequ-
ência de contato com familiares 
que possam estar contaminados 
pelos vírus, como também evitar 
expor o risco às pessoas de seu 
círculo familiar.

As secretarias estaduais de 
Saúde e do Gabinete Civil junto 
com administradores do Hotel 
Barreira Roxa estão acertando 
os detalhes para enquadrar o 
local ao cumprimento dos proto-
colos dos órgãos de saúde.

Desativado em 2019, Parque da Costeira tem 13,9 mil metros de área contruídas 

Será abrigado o servidores que comprovar conviver com pessoas do grupo de risco

Prefeitura do Natal vai instalar 
100 leitos no hospital de campanha

Hotel Barreira Roxa vai acolher 
servidores estaduais da saúde

Estrutura hospitalar será montada dentro do Hotel Parque da Costeira; 
local também receber Comitê Municipal de combate ao coronavírus

Saúde

Retaguarda

Reprodução Parque da Costeira 

José Aldenir/AgoraRN
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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. Cheder Bothuns Atiê, confrontante do limite 
sul, 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.  
 

 

AVISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

Jardim do Seridó/RN, 23 de Março de 2020.

A Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN torna público a quem interessar que, em razão da 
pandemia de Corona Vírus (COVID-19), e da falta de materiais médico-hospitalar no mercado, está 
buscando empresas para fornecer “Máscaras Cirúrgicas, máscaras N95 e/ou máscaras com as 
referências pff1, pff2 ou pff3; capote cirúrgico; pró pé; óculos de proteção e álcool em gel 
70%”. Caso tenha interesse, entrar em contato com a Prefeitura, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas contados a partir da data desta publicação, através dos emails: 
prefeituradejardimdoserido@hotmail.com; smsjardimdoserido@gmail.com; cpl_js@outlook.com; 
setorcompraspmjs@gmail.com; ou pelos fones: (84) 3472-3900; (84) 3472-3902; (84) 99931-0005.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

A pessoa física abaixo identificada, por intermédio do presente instrumento, 
I – DECLARA sua intenção de participar do controle societário da REDENÇÃO ADMINISTRADO-

RA DE CONSORCIO LTDA – CNPJ: 62.246.228/0001-13, em decorrência de Transferência de quotas 
do Espólio de Severino Moacir Dantas Potiguar, conforme decisão judicial processo nº 0000730-
55.1995.8.20.0001, da 1º vara de Sucessões da Comarca de Natal RN, sendo expedido Alvará de 
Autorização para transferência de quotas sociais em 20 de maio de 2013, em favor de JOANITA TEI-
XEIRA DE LIRA POTIGUAR, o qual passará a funcionar com as características abaixo especificadas, 
negócio cuja concretização depende da aprovação do Banco Central do Brasil.

Denominação social: REDENÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA .
Local da sede: Av. Prudente de Morais, 3398 Lagoa Seca – Natal RN, CEP: 59056-200.
- Controladores: 
1) SEVERINO MOACIR DANTAS POTIGUAR JUNIOR, CPF/MF sob nº 358.180.184-15 

com o percentual de participação de 35% (trinta e cinco por cento).
2) JOACIR LIRA POTIGUAR, CPF/MF sob nº 429.514.294-87 com o percentual de partici-

pação de 35% (trinta e cinco por cento). 
3) JOANITA TEIXEIRA DE LIRA POTIGUAR, CPF/MF 007.524.664-37 com o percentual de 

participação de 30% (trinta por cento).
II – ESCLARECEM que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais objeções a presente 

declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no 
prazo de trinta dias contados da data da publicação desta, por meio formal em que os autores estejam 
devidamente identificados, acompanhado da documentação comprobatória, observado que os decla-
rantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf 
Gerência Técnica em Curitiba - GTCUR  
Av. Cândido de Abreu, 344 – 6º andar – Centro Cívico.
CEP 80530-914 – Curitiba – PR.
Email: gtcur.deorf@bcb.gov.br 
Processo nº 0000169490

Natal RN, 16 de março de 2020.

JOANITA TEIXEIRA DE LIRA POTIGUAR 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
  
FINOBRASA AGROINDUSTRIAL S.A., CNPJ: 10.498.764/0002-93, torna público que está 

requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te – IDEMA, a Renovação de Licença de Operação - RLO, para OPERAÇÃO EM AGRICULTURA 
IRRIGADA, localizada na FAZENDA MALHEIRO,  Rodovia RN 118, Km 26 – Fazenda Malheiro, Zona 
Rural – Afonso Bezerra – RN

  
Altamir Guilherme Martins

Diretor de Operações

Solicitação de Renovação de Licença de Operação

GERALDO ALVES SPINELLI JUNIOR, inscrito no CNPJ: 01.714.506/0001-25, torna público que 
está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Operação para a atividade de revenda de combustíveis 
líquidos em favor do empreendimento localizado na ROD BR 226 - KM 138, S/N – Serra do Doutor - 
Campo Redondo/RN.

Geraldo Alves Spinelli Junior
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

H FRANCO DE MORAIS, CNPJ: 06.982.389/0001-02, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS com validade 
até 17/03/2026 para Atividade de Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Rua Ivan Nogueira 
Soares, 60 – Bela Vista, Mossoró/RN.

Hellmuth Franco de Morais
Proprietário

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 

aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, Processo Licitatório Nº. 
011/2020, com o objetivo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 
DE DIETAS, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 13/04/2020 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.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min 
às 12h00min e das 13h00min às 17h00min. Macaíba/RN, 20/03/2020. Pregoeira/PMM. * Republicado 
por incorreção

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

O secretário estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (SE-
MARH), João Maria Cavalcanti, 
anunciou nesta segunda-feira (23) 
que as obras na barragem de Oiti-
cica, no Oeste potiguar, serão sus-
pensas por tempo indeterminado a 
partir da próxima quarta (25).

Segundo João Maria Cavalcan-
ti, a secretaria afirmou que a me-
dida foi estabelecida em prevenção 
ao novo coronavírus. A medida pa-
ralisa os serviços objeto de execu-
ção das obras civis para construção 
da Barragem Oiticica, bem como a 
implantação urbana e edificações 
de uso institucional e residencial 
do povoado de Nova Barra de San-
tana, no município de Jucurutu.

A medida decorre da recomen-
dação das autoridades sanitárias 
do País e do Estado e a necessidade 
de se buscar diminuir o fluxo de 
pessoas em espaços coletivos, para 
mitigar a disseminação do novo co-
ronavírus no Rio Grande do Norte.

A paralisação das obras ocorre 
pouco mais de 20 dias após a reu-
nião entre a governadora Fátima 
Bezerra e ministro do Desenvol-
vimento Regional (MDR), Rogério 
Marinho, para tratar do envio de 
verba para conclusão da barragem. 
O Estado ainda espera cerca de R$ 
80 milhões para concluir a obra, 
que está com 80% de conclusão.

A barragem fica em Jucurutu, 
município do Oeste potiguar. A 
barragem vai beneficiar cerca de 
330 mil pessoas com abastecimento 
de água nas regiões do Seridó, Vale 
do Açu e região Central. Quando 
estiver pronta, ela será o terceiro 
maior reservatório do estado.

Idealizada há quase 70 anos, a 
barragem só começou a ser cons-
truída em 2013. Inicialmente, 
tinha previsão de conclusão para 
2015.

Obra da barragem 
de Oiticica é 
suspesa por tempo 
indeterminado

Construção

Obra está com 80% de execução

Reprodução / Semarh



Um dia depois do Comitê Olím-
pico Internacional (COI) admitir 
pela primeira vez a possibilidade 
de adiar os Jogos Olímpicos de Tó-
quio-2020, no Japão, em razão da 
pandemia do novo coronavírus, de-
nominado Covid-19, que tem preju-
dicado a preparação dos atletas em 
todo o planeta, a organização da 
Olimpíada e o governo japonês fi-
zeram o mesmo nesta segunda-fei-
ra. Eles vieram a público deixaram 
claro que uma mudança na data da 
competição não está descartada. O 
cancelamento, no entanto, é total-
mente rechaçado.

Em uma audiência no Parla-
mento, o primeiro ministro Shinzo 
Abe afirmou que ainda está com-
prometido a organizar os Jogos 
“completos”, sem cancelamento, 
mas admitindo um adiamento. “Se 
isto ficar difícil, levando em con-
sideração os atletas em primeiro 
lugar, pode ser inevitável que to-
memos a decisão de adiar. O cance-
lamento não é uma opção”, disse o 
político japonês

Também nesta segunda-feira, 
em entrevista coletiva, o presiden-
te do Comitê Tóquio-2020, Yoshiro 

Mori, e o CEO do órgão, Toshiro 
Muto, comentaram sobre um pos-
sível adiamento, mas indicaram as 
suas dificuldades.

Já Toshiro Muto afirmou que 
não é simples mudar os planos re-
pentinamente, uma vez que houve 
um longo planejamento para que 
os Jogos Olímpicos acontecessem 
neste ano, de 24 de julho a 9 de 
agosto.

TERÇA-FEIRA, 24.03.2020Geral8

O ABC Futebol Clube efetuou 
nesta segunda-feira (23) a de-
missão de aproximadamente 30 
colaboradores. Segundo a direção 
abecedista, a medida é “vital para 
a continuidade das atividades do 
clube”.

Em publicação no site oficial do 
clube, a direção do ABC disse que a 
demissão foi necessária em virtude 
do impacto econômico gerado pela 
pandemia do novo coronavírus, que 
ocasionou a paralisação de todas as 
competições nacionais e estaduais, 
além da suspensão de patrocínios 
dos parceiros junto ao clube.

Sem a fonte de receita gerada, 
a não ser a última cota da partici-
pação na Copa do Nordeste 2020, 
valor que não existe previsão de 
repasse antes que seja realizada a 
última rodada da primeira fase, o 
clube não teria condições de pagar 
o seu quadro de colaboradores e se 
viu na necessidade de tomar tal 
medida.

“São colabores que estão em 
casa, ficariam sem função e sem 
receber salário, já que o clube não 
possui recursos disponíveis”, disse 
o clube.

Ainda de acordo com diretoria 
do ABC, a demissão possibilitará 
aos funcionários demitidos o re-
cebimento dos recursos do seguro 

desemprego à grande maioria dos 
demitidos. Os funcionários que 
se enquadram no grupo de risco 
da contaminação não foram con-
vocados a deixar suas casas para 
receber a notícia da demissão. A 
comunicação do desligamento foi 
feita através de videoconferência 
ou mensagem.

Presidente do ABC, Fernando Suassuna: sem receita para seguir com atividades

Primeiro-ministro Shinzo Abe

Sem dinheiro, ABC efetua a 
demissão de 30 funcionários
Com queda na receita gerada pelos jogos e sem outros recursos previstos 
para a temporada, clube decidiu por reduzir atual quadro de funcionários

Efeito 

José Aldenir/AgoraRN

Organização de Tóquio-2020 
já admite adiar as Olimpíadas

Discussão
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