
Dados da Fundação Oswaldo Cruz mostram que o Rio Grande do Norte teve 39 hospitalizações relacionadas com Síndrome 
Respiratória Aguda Grave entre os dias 7 e 28 de março, o que representa 75% do total de atendimentos de todo o trimestre

Brasil tem mais 
de 6,8 mil casos 
confirmados

Crise reduz as 
vendas produtos 
para a Páscoa

MP dispensa 
mínimo de 200 
dias letivos

Foram 1.119 novas confirmações 
em apenas 24 horas. As mortes 
pela doença chegam a 240 , com 
aumento de 39  óbitos em relação 
à ultima contagem, divulgada na 
terça-feira

Como possível solução para 
queda drástica nas vendas, 
as sócias planejam oferecer o 
serviço de delivery para tentar 
contornar o impacto causado pelo 
coronavírus. Queda chega a 75%

Lei de Diretrizes e Bases determina 
que “a carga horária mínima anual 
será de oitocentas horas para 
o ensino fundamental e para o 
ensino médio”, mas pandemia vai 
afetar cumprimento
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No RN, internações por problemas 
respiratórios aumentam em março

Saúde 05

Arena terá hospital de campanha

Combate ao coronavírus 06

Anúncio foi feito nesta quarta-feira pela governadora Fátima Bezerra, 
que estendeu medidas de isolamento social pelo menos até o dia 23
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Secretarias de Saúde e de Infraestrutura do RN já finalizaram o projeto básico para montagem de hospital de campanha
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Governo anuncia
socorro para o turismo

Sandro pede detalhes 
sobre ações no Estado

Deputada processa 
ministro da Defesa

Ao todo, serão 10 medidas 
para diferentes setores da 
economia, incluindo R$ 13,4 
milhões para o turismo

Deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) quer saber 
qual é a estrutura de saúde 
disponível no RN

Natália Bonavides quer 
punição para Fernando 
Azevedo e Silva por nota que 
exalta golpe de 1964
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Durante a Segunda Guerra 
(1939/1945), muitas 
empresas donas de 

marcas tradicionais do mercado 
tomaram uma péssima decisão: 
hibernaram.

É comum nas crises segmentos 
de negócio pensarem no curto 
prazo, demitindo pessoas e 
suspendendo seus investimentos 
em propaganda.

Passaram cinco anos até o 
fi m do confl ito e, quando essas 
mesmas empresas, que adotaram 
o comportamento dos ursos, 
resolveram voltar ao mercado, 
crentes de que um novo dia 
ensolarado se abriria para elas, já 
era tarde demais.

Os fi éis consumidores da 
marca de anos antes simplesmente 
haviam se esquecido das empresas 
sumidas, buscando ancorar-se 
àquelas que durante toda a guerra 
se mantiveram fi rmes e vivas nas 
mídias da época que, como ainda é 
hoje, eram o rádio e os jornais – já 
que a televisão ainda vivia seus 
primórdios.

A pandemia do coronavírus, 
igualmente trágica para as pessoas 
e as economias mundiais, não deve 

durar a fração de tempo que levou a 
Segunda Guerra para acabar.

E, tenham absoluta certeza 
disso, vai descortinar caminhos 
inteiramente novos para muitas 
organizações, estejam elas na 
indústria, varejo ou serviços.

Não é suposição, é pura 
realidade.

Ao economizar investimento 
em publicidade, sem ao menos 
negociar, empresas consolidadas 
ou iniciantes, profi ssionais 
liberais, entidades de classe, de 
diferentes ramos e tamanhos, mas 
sempre disputando seu espaço 
com concorrentes, abrem uma 
porta perigosa para a perda de 
competitividade futura.

Agora mesmo, uma 
pesquisa realizada pela Kantar 
Insights, uma empresa global 

especializada em medir graus de 
sustentabilidade das organizações, 
com 25 mil consumidores em 30 
países, descobriu que apenas 8% 
dos consumidores acreditam que as 
marcas devem parar de anunciar 
devido à crise do coronavírus.

E mais: as pessoas ouvidas 
disseram conhecer a importância 
da publicidade em dar sustentação 
à mídia profi ssional em tempo 
difíceis como este da pandemia do 
coronavírus. Afi nal, é onde elas 
podem contar com informação 
confi ável numa época de fake 
news disparadas por robôs para 
confundir a população.

Além disso, a mesma pesquisa 
apurou que mais de 50% dos 
entrevistados também acreditam 
que as marcas devem anunciar 
como sempre fi zeram, enquanto 
50% pensam que as empresas 
devem falar sobre sua própria 
marca de maneira mais leve que o 
habitual.

Surpreendentemente, apenas 
30% gostariam de ver suas 
marcas oferecendo descontos e 
promoções.

Precisa dizer mais? Claro que 
não.

Razões para não hibernar
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NOTAS & INFORMES
IMPOSTO DE RENDA

O secretário da Receita 
Federal, José Tostes, anunciou 
nesta quarta-feira (1º) que o 
governo vai adiar a declaração do 
Imposto de Renda da Pessoa Física 
(IRPF) de 2020 devido à pandemia 
da covid-19 do dia 30 abril para 
30 de junho. Anunciou ainda que 
o governo vai zerar a alíquota 
do Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF) que incide sobre 
operações de crédito por 90 dias 
e o adiamento do pagamento de 
tributos federais para empresas.

TCE I
O Tribunal de Contas 

do Estado deu início a uma 
série de reuniões virtuais, 
por meio de videoconferência, 
com representantes de órgãos 
jurisdicionados para colher 
informações que possam subsidiar 
a edição de notas técnicas e 
outros normativos em razão da 
excepcionalidade da pandemia de 
coronavírus.

TCE II
O objetivo é orientar os 

gestores e adequar a normatização 
à situação extraordinária no que 
se refere à atuação do controle 
externo, especialmente quanto à 
execução da despesa pública e à 
prestação de contas.

As empresas optantes pelo Simples Nacional no Rio 
Grande do Norte ganharam um prazo de 90 dias 
para pagar o ICMS. A decisão do Governo do Estado 

atende a um pleito do setor produtivo, que, juntamente 
com equipe econômica, divulgou uma nota conjunta, 
estabelecendo 12 medidas que podem ajudar a empresas 
potiguares a minimizar os efeitos da pandemia do novo 
coronavírus. A prorrogação do prazo benefi cia quase 182 mil 
negócios instalados no RN e que são optantes desse regime 
simplifi cado.

Prorrogação para o Simples

TCE III
A primeira reunião, na 

última terça-feira, envolveu 
representantes das federações dos 
Municípios (Femurn) e Câmaras 
Municipais (Fecam) e do Conselho 
de Secretarias Municipais de Saúde 
do Rio Grande do Norte (Cosems). 
Também estão na programação 
municípios que têm regime próprio 
de previdência.

RECOMENDAÇÃO I
O Ministério Público do Trabalho 

enviou a empresas, sindicatos 
patronais e órgãos públicos novas 
recomendações com diretrizes e 
medidas para o enfrentamento ao 
novo coronavírus. Os documentos 
têm recomendado que as empresas 
negociem com os sindicatos das 

categorias profi ssionais planos 
para redução dos prejuízos 
econômicos sofridos e seu impacto na 
manutenção do emprego e da renda 
dos trabalhadores, com adoção de 
medidas como o trabalho remoto, 
fl exibilização de jornada, redução de 
jornada e adoção de banco de horas 
ou concessão imediata de férias 
coletivas e individuais.

CONSULTORIA GRÁTIS
Como forma de ajudar 

empreendedores a continuar e 
fortalecer seus negócios durante 
o período de quarentena, a 
Inova Metrópole está oferecendo 
consultoria online grátis para 
qualquer empresário ou profi ssional 
autônomo que queira otimizar seu 
negócio durante o isolamento social.

Prezados leitores e leitoras!
A partir do dia 12 de abril, Domingo de Páscoa, a Igreja 

viverá o Tempo Pascal. É o tempo por excelência da vida 
da Igreja. Ele se prolonga até o dia de Pentecostes, esse ano 
celebrado no dia 31 de maio. Serão cinquenta dias em que a 
Igreja se rejubila pela Ressurreição do Senhor. É o mistério 
pascal vivenciado por todos os batizados. De fato, Jesus 
Cristo, “existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual 
a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo… 
Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o Nome que está 
acima de todo nome, para que, no Nome de Jesus, todo joelho 
se dobre no céu, na terra e abaixo da terra...” (Fl 2,6.9.10).

Depois de vivermos e celebrarmos uma Semana Santa 
excepcional, com as igrejas de portas fechadas e sem 
participação dos fi éis, por causa do isolamento social, 
provocado pela COVID-19, somos chamados a olhar, com 
esperança, para o Ressuscitado. Ele é a nossa esperança, 
pois venceu a morte e nos dá vida nova.

Ele mesmo tinha predito a sua Ressurreição e 
ainda proclama para Marta, irmã de Lázaro: “Eu sou a 
ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha 
morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não 
morrerá jamais” (Jo 11,25-26).

Mas, será sobretudo São Paulo que nos apresentará 
uma teologia da Ressurreição, onde o argumento une 
Ressurreição de Cristo e nossa ressurreição. O Apóstolo 
declara, na Carta aos Romanos: “Se o Espírito daquele 
que ressuscitou Cristo está em vós, aquele que ressuscitou 
Cristo dentre os mortos vivifi cará também vossos corpos 
mortais, pelo seu Espírito que habita em vós” (Rm 
8,11). Na primeira Carta aos Coríntios, apresentando a 
Ressurreição de Cristo como ponto fundamental da fé e da 
pregação da Igreja, assim declara: “Ora, se se prega que 
Cristo ressuscitou dentre os mortos, como podem alguns 
dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? 
Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não 
ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação 
é sem fundamento, e sem fundamento também é a vossa 
fé… Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo 
também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a 
vossa fé não tem nenhum valor e ainda estais nos vossos 
pecados” (1Cor 15,12-14.1617).

Assim, caros irmãos e irmãs, somos chamados a deixar 
que a salvação trazida à humanidade pelo Senhor Jesus, 
crucifi cado-ressuscitado, seja realidade em nossa vida. Ele 
é a Páscoa para nós. “Por ele somos salvos” (1Cor 15,2). 
O triunfo do desígnio de Deus signifi ca vida nova para o 
homem e a mulher.

Vivamos, pois, o Tempo Pascal, buscando ter os mesmos 
sentimentos de Cristo Jesus. Boa Páscoa para todos!

ARTIGO
Dom Jaime Vieira Rocha ►  Arcebispo de Natal

Tempo Pascal: 
vida nova nos foi dada

A
EXPEDIENTE

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000  

ALEX VIANA
DIRETOR-PRESIDENTE

EDILSON VIANA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

LISSANDRA VIANA
DIRETORA FINANCEIRA

ARMANDO VIANA JÚNIOR
PLANEJAMENTO E GESTÃO

TIAGO REBOLO
EDITOR-GERAL

JALMIR OLIVEIRA
EDITOR-ASSISTENTE

MARCELO HOLLANDA
EDITOR DE OPINIÃO

JÚNIOR LINS
EDITOR DE ESPORTES

ANDERSON BARBOSA
EDITOR DO ONLINE

NATHALLYA MACEDO
SUBEDITORA DE ONLINE

ALAYDE PASSAIA
GERENTE COMERCIAL

GILMARA SOUZA
GERENTE DE CIRCULAÇÃO

Todas as informações contidas nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsabilidade dos autores, não 
traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação 
visa tão-somente a promover o debate e a reflexão sobre 
problemas dos mais variados segmentos da sociedade.

SEDE: 84 3027-1690 
REDAÇÃO: 84 98117-5384                       

SOCIAIS: AGORARN                          
CIRCULAÇÃO: GRATUITA84 98117-5384                       

 AGORARN                           AGORARN                          

FILIADO A 

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)
GORArn

COMERCIAL: 84 98117.1718          EMAIL  : PUBLICA@AGORARN.COM.BR



O presidente Jair Bolsonaro 
anunciou nesta quarta-feira (1º) 
cerca de R$ 200 bilhões em medi-
das para socorrer trabalhadores e 
empresas e ajudar estados e muni-
cípios no enfrentamento aos efeitos 
da crise provocada pela pandemia 
do novo coronavírus.

Em pronunciamento à im-
prensa no Palácio do Planalto 
ontem, Bolsonaro explicou que 
seriam editadas três medidas 
provisórias e seria sancionado 
também o projeto que prevê o au-
xílio emergencial de R$ 600 para 
trabalhadores informais, autôno-
mos e sem renda fi xa.

Ao lado do presidente, o minis-
tro da Economia, Paulo Guedes, 
explicou que esse auxílio custará 
R$ 98 bilhões aos cofres públicos e 
deve benefi ciar 54 milhões de bra-
sileiros.

“De forma que eles tenham 
recursos nos próximos três meses 
para enfrentar a primeira onda 
de impacto, que é a onda da saú-

de. Há uma outra onda vindo de 
desarticulação econômica que nos 
ameaça”, disse.

O governo federal também vai 
transferir R$ 16 bilhões para os 
fundos de participação dos estados 
e dos municípios. “É para reforçar 

essa luta no front, onde o vírus es-
tá atacando, os sistemas de saúde 
e segurança”, explicou Guedes.

MANUTENÇÃO DE EMPREGOS
De acordo com o ministro, as 

outras medidas são para ajudar 

as empresas na manutenção dos 
empregos. São R$ 51 bilhões pa-
ra complementação salarial, em 
caso de redução de salário e de 
jornada de trabalho de funcio-
nários, e R$ 40 bilhões (R$ 34 
bilhões do Tesouro e R$ 6 bilhões 
dos bancos privados) de crédito 
para fi nanciamento da folha de 
pagamento.

“Então a empresa que resolver 
manter os empregos, nós não só 
complementamos o salário como 
damos crédito para o pagamento. 
A empresa está sem capital de giro 
e reduziu, por exemplo, em 30% a 
jornada e o salário, nós pagamos 
30% do salário. E ela está sem di-
nheiro para pagar os outros 70% 
que se comprometeu a manter, nós 
damos o crédito”, explicou.

Segundo o ministro Guedes, 
as medidas custarão ao Tesouro o 
correspondente a 2,6% do Produto 
Interno Bruto (PIB), que é a soma 
de todos os bens e serviços produ-
zidos no Páís.
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Presidente Bolsonaro fez pronunciamento ao lado de ministros no Palácio do Planalto

Bolsonaro anuncia R$ 200 bi
para trabalhadores e empresas
Ao lado do presidente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, explicou auxílio de R$ 600 para 
trabalhadores informais custará R$ 98 bilhões aos cofres públicos e deve beneficiar 54 milhões

Pandemia

Marcello Casal Júnior

O deputado estadual Sandro Pi-
mentel (PSOL) protocolou um ofício 
que solicita, entre outros pontos, 
informações sobre a estrutura de 
saúde disponível no Rio Grande do 
Norte para atendimento das pesso-
as que adoecerem com a Covid-19. 
O parlamentar é integrante da co-
missão da Assembleia Legislativa 
que acompanha o decreto de cala-
midade pública expedido em virtu-
de da crise do coronavírus. Uma das 
funções dessa comissão é fi scalizar 
as medidas emergenciais que o Go-
verno do Estado está tomando para 
conter a pandemia.

O ofício estabelece um prazo de, 
no máximo, 72h para a resposta 
das informações solicitadas. Entre 
os dados pedidos estão o total de 
leitos na rede pública e privada de 
saúde, detalhando quantos são de 
UTI e/ou destinados para  atendi-
mentos primários; quantos respira-
dores mecânicos estão disponíveis 
na rede de saúde, além de quais 
são as principais necessidades de 
insumos, pessoal e de equipamen-

tos para enfrentamento da crise.
O ofício solicita ainda infor-

mações sobre a destinação de 
emendas parlamentares para uso 
específi co contra o coronavírus, 
além dos valores que o governo já 
recebeu oriundos de repasse fede-
ral. A partir das respostas, a ideia é 
debater maneiras de a Assembleia 
Legislativa atuar em apoio ao go-
verno na superação da crise.

“Estamos solicitando as infor-
mações para traçarmos um cenário 
de como está a nossa estrutura 
hospitalar e de recursos públicos 
para enfrentamento da pandemia. 
A partir da resposta, junto com 
meus colegas  na ALRN, conse-
guiremos atuar especifi camente 
nas áreas que apresentam maiores 
problemas”, concluiu o deputado do 
PSOL.

Deputado estadual Sandro Pimentel (PSOL), integrante da comissão especial

Sandro pede informações sobre
ações do governo na pandemia

Saúde

João Gilberto / ALRN

Deputada processa ministro 
da Defesa por exaltar golpe

Ditadura

A deputada federal Natá-
lia Bonavides (PT-RN) acio-
nou a Procuradoria Geral da 
República (PGR) para que 
o ministro da Defesa, Fer-
nando Azevedo e Silva, e os 
comandantes das três Forças 
Armadas (Exército, Marinha 
e Aeronáutica) sejam proces-
sados por terem assinado e 
publicado nota exaltando o 
golpe militar de 1964. Além 
disso, entrou com uma ação 
popular na Justiça Federal do 
Rio Grande do Norte contra a 
União e o ministro, solicitando 
a exclusão da nota do site do 
Ministério da Defesa.

Na última segunda-feira 
(30), o site ofi cial do Ministé-
rio da Defesa publicou uma 
“ordem do dia” em alusão ao 
aniversário do golpe militar, 
promovendo exaltação da dita-
dura militar imposta ao País. 
Nela, destacaram que o golpe 
foi “um marco para a demo-
cracia brasileira”, apesar das 

ações ditatoriais do período, 
como a dissolução do Congres-
so Nacional e a perseguição a 
políticos e artistas.

“A posição expressa na 
nota é um verdadeiro ataque 
às instituições republicanas e 
à história do povo brasileiro. 
Tentam legitimar um mo-
vimento golpista que levou 
militares a agirem contra au-
toridades civis, que promoveu 
o fechamento do Congresso, 
pisou nas liberdades democrá-
ticas e, sobretudo, que matou 
e torturou”, declarou Natália 
Bonavides, autora das ações.

Deputada federal Natália Bonavides

Cleia Viana / Câmara dos Deputados

O governo calcula que 24,5 mi-
lhões de trabalhadores com cartei-
ra assinada receberão o benefício 
emergencial para manutenção do 
emprego. Isso signifi ca que eles 
serão afetados por medidas de re-
dução de jornada e salários ou sus-
pensão de contratos. Apesar disso, 
a equipe econômica estima que o 
programa salvará 8,5 milhões de 
postos de trabalho ao dar alívio 
momentâneo às empresas.

Num cenário sem as medidas, 
o governo estima que as demissões 
poderiam atingir até 12 milhões de 
trabalhadores. Com o programa 
emergencial, as dispensas devem 
ser menores. Ainda assim, 3,2 mi-
lhões de trabalhadores devem per-
der o emprego – eles receberão to-
dos os benefícios já existentes hoje, 
como seguro-desemprego e multa 
de 40% sobre o saldo do FGTS.

O Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego anun-
ciado ontem pelo governo permiti-
rá a redução de jornada e salário 
em 25%, 50% e até 70% por até 
três meses por meio de acordos 
individuais, entre empregador e 
empregado, ou coletivos. A medida 
também permite a suspensão dos 
contratos por até dois meses.

Governo calcula que 
24,5 milhões terão 
salário reduzido ou 
contrato suspenso

Trabalho



O Brasil registrou nesta quar-
ta-feira (1º), em atualização da 
plataforma do Ministério da Saú-
de, 6.836 casos confi rmados da 
Covid-19, transmitida pelo novo 
coronavírus. Foram 1.119 novas 
confi rmações em apenas 24 horas. 
As mortes pela doença chegam a 
240 , com aumento de 39  óbitos em 
relação à ultima contagem, divul-
gada na terça. A taxa de mortali-
dade continua em 3,5%.

O Estado de São Paulo segue 
como o mais afetado pelo novo co-
ronavírus, concentrando 70%  das 
mortes e 43,6% dos casos confi rma-
dos da doença no País. São 2.981 
diagnósticos e 164 mortes registra-
das no Estado. As outras unidades 
com mais casos são: Rio de Janeiro 
(832), Ceará (444), Distrito Federal 
(355), Minas Gerais (314) e Rio 
Grande do Sul (306).  Em nível re-
gional, o Sudeste representa 62% 
do total de casos, enquanto a região 
Norte é a menos afetada, com ape-
nas 5% dos pacientes.

Segundo nota técnica divulga-
da hoje por um grupo de especia-
listas da PUC-RJ e da Fiocruz, o 

Núcleo de Operações e Inteligência 
em Saúde (NOIS), que está acom-
panhando a evolução da covid-19, 
a epidemia está evoluindo de for-
ma mais controlada no Brasil do 
que em outros países, como China, 
Itália, Espanha e Estados Unidos. 
Esse crescimento mais lento no 
número de casos estaria relaciona-
do ao fato de o país ter tomado as 

medidas de contenção logo no início 
da epidemia. No entanto, alertam 
especialistas, pode ser atribuído 
também à subnotifi cação e à demo-
ra na notifi cação dos casos.

Para conter o avanço da epide-
mia no país, o Ministério da Saúde 
recomenda medidas de isolamento 
social, que também são defendidas 
pela Organização Mundial da Saú-
de (OMS).  Sob pressão de seus mi-
nistros próximos, o presidente Jair 
Bolsonaro, que vinha defendendo 
explicitamente o fi m do isolamento, 
baixou o tom em pronunciamento 
na terça-feira e pôs a preocupação 
com a “vida” no mesmo patamar 
que o “emprego”. Pediu, ainda, a 
união do Parlamento, Judiciário,  
governadores e prefeitos para en-
frentar a pandemia.

CENÁRIO LOCAL
No Rio Grande do Norte, foi con-

fi rmada a segunda morte pela Co-
vid-19 no Estado, sendo a primeira 
em Natal. O gastrólogo Matheus 
Aciole, de 23 anos, morreu em um 
hospital privado. Até agora, é a ví-
tima mais jovem da doença no País.

No dia 24, ele havia procurado 
uma unidade de saúde particular 
apresentando sintomas leves da do-
ença, como dor de garganta e febre 
baixa. Foi medicado e retornou para 
casa, onde fi cou em isolamento.

Dois dias depois, foi a uma 
unidade pública de saúde apre-
sentando quadro de desconforto 
respiratório e foi transferido para 
um hospital particular, onde foi 
internado na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). No mesmo dia, foi 
testado para o novo coronavírus e o 
resultado deu positivo.

De acordo com as autoridades 
locais de saúde, Aciole era obeso e 
apresentava pré-diabetes, fatores 
considerados de risco para o novo 
coronavírus.

Nesta quarta-feira (1º), a Secre-
taria Estadual de Saúde Pública 
confi rmou, ainda, 10 novos da do-
ença no Rio Grande do Norte. Com 
isso, o Estado chegou a 92 casos 
confi rmados em 14 municípios. A 
capital Natal tem o maior número 
de casos: 48. Existem ainda 1.777 
casos suspeitos em 121 cidades do 
Estado e 416 descartados.
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O Governo do Rio Grande do 
Norte vai investir, imediatamente, 
R$ 13 milhões em apoio ao setor do 
turismo no Estado, um dos mais 
atingidos pela pandemia do novo 
coronavírus. Além disso, estão pre-
vistos outros R$ 21,4 milhões, que 
a administração pretende injetar 
em diferentes setores da economia. 
Entre eles, está a agricultura fami-
liar, que receberá ajuda no valor de 
R$ 1 milhão. 

Parte dos recursos são oriundos 
do Fundo Constitucional de Finan-
ciamento do Nordeste (FNE), com 
uma provisão de R$ 4,4 milhões, e 
R$ 16 milhões de fundos próprios 
da Agência de Fomento do Rio 
Grande do Norte (AGN-RN), do 
Tesouro estadual, além da inter-
mediação de recursos de institui-
ções parceiras.

Ao todo, são 10 medidas, mui-
tas das quais já estão em curso, 

enquanto outras dependem do aval 
de entidades como o Conselho Na-
cional de Política Fazendária (Con-
faz) e o Comitê Gestor do Simples 
Nacional.

Em nota, o governo dividiu as 
medidas entre preventivas, osten-
sivas e urgentes. Ao comentá-las 
nesta quarta-feira (1), o secretário 
Estadual da Tributação, Carlos 
Eduardo Xavier, disse que a gover-
nadora Fátima Bezerra pediu uma 
especial atenção com o turismo por 
se tratar de um setor que emprega 
muita mão-de-obra e cuja cadeia 
produtiva se estende por 55 seg-
mentos da economia.

Dentro do mesmo pacote de 
medidas, o governo já enviou ofício 
ao Comitê Gestor do Simples Na-
cional, solicitando a postergação 
do prazo do Simples e dos parce-
lamentos tributários ativos por 90 
dias, incluindo nessa medida as 

licenças ambientais e do Corpo de 
Bombeiros. Além disso, vai isentar 
de impostos estaduais as empresas 
que doarem mercadorias destina-
das aos órgãos públicos e assisten-
ciais.

Na semana passada, já havia 
ampliado a validade de Certidão 
Negativa para 90 dias e já está na 
prática operacionalizando o cre-
denciamento automático dos con-
tribuintes para postergar o prazo 

de pagamento do ICMS antecipado 
até o dia 25 do mês seguinte.

Essa medida inclui todas as 
empresas cadastradas e com cer-
tifi cação na Secretaria de Tributa-
ção, mas não benefi ciará os devedo-
res contumazes do fi sco.

Igualmente, a suspensão dos 
prazos dos Processos Administra-
tivos Tributários (PAT) e prorroga-
ção do prazo para entrega de Infor-
mativos Fiscais já estão valendo na 
prática.

Já a gestão junto ao BNDES 
para operacionalização de recur-
sos do pacote do Governo Federal 
de socorro às empresas atingidas 
economicamente pela pandemia 
do coronavírus, incluindo também 
recursos do Banco do Nordeste, 
para aumento da cota de repasse, 
via AGN, dos recursos oriundos do 
FNE, ainda estão sendo negociados 
pela Secretaria de Planejamento.

Centro de Convenções de Natal e a Via Costeira, polo hoteleiro da capital potiguar

Governo do Estado vai ajudar turismo 
com a liberação de R$ 13,4 milhões
Ao todo, serão 10 medidas para diferentes setores da economia, muitas das quais já estão em curso enquanto outras 
dependem do aval de entidades como o Conselho Nacional de Política Fazendária e o Comitê Gestor do Simples Nacional

Auxílio

Setur

Ministro da Saúde, Henrique Mandetta

Coronavírus: Brasil chega a 240 mortes
e tem mais de 6,8 mil casos confirmados

Covid-19

Isac Nóbrega

O Senado aprovou nesta 
quarta-feira (1) o texto-base 
de um projeto que amplia o 
alcance do benefício de R$ 600 
a ser pago durante três meses 
para trabalhadores informais, 
intermitentes e microempre-
endedores individuais (MEIs).

A nova proposta, que ain-
da dependerá do aval da Câ-
mara, garante o pagamento 
para homens chefes de famí-
lia e mães adolescentes. 

O Senado deixou claro 
no novo texto a garantia do 
auxílio para uma série de 
categorias informais. No en-
tendimento de técnicos do 
Senado, porém, a inclusão 
não tem efeitos relevantes 
porque o projeto aprovado 
anteriormente teoricamente 
já garantiria o pagamento 
para esses trabalhadores. Os 
senadores não querem, no 
entanto, deixar margem para 
o governo não pagar determi-
nados informais.

Senado Federal 
amplia alcance 
de auxílio 
emergencial

R$ 600
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O número de internações de 
casos de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) aumentou 
seis vezes apenas em março no Rio 
Grande do Norte, segundo dados 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz). O mês registra 75% de todas 
as internações relacionadas com 
problemas respiratórios em todo o 
ano de 2020.

Na 13ª semana epidemiológica 
do ano, que vai de 22 a 28 de março, 
foram registradas 13 internações. 
O mesmo número se repetiu nas 
duas semanas anteriores – entre os 
dias 7 e 21 de março. Apenas nos 
primeiros sete dias do mês que as 
internações foram menores: 1 caso.

O aumento das internações de 

Síndrome Respiratória Aguda Gra-
ve (SRAG)  pode estar relacionado 
com o surgimento dos casos do no-
vo coronavírus, que é responsável 
pela covid-19, no Estado. O primei-
ro caso da doença foi registrado no 
dia 13 de março.

Do total de hospitalizações em 
2020, entre janeiro e fevereiro, a 
média foi de 2,1 internações por 
semana. Mas, com a entrada do co-
ronavírus no Rio Grande do Norte, 
os registros subiram exponencial-
mente a partir de março. 

A maior parte dos casos está re-
gistrada na faixa de pessoas entre 
30 e 49 anos.

Os dados de internações foram 
disponibilizados pelo sistema In-

fogripe, da Fiocruz, que monitora 
os casos de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) em todo o 
Brasil. Esta condição é caracteri-
zada por febre alta, tosse e difi cul-
dades para respirar. Isso demanda 
atendimento especializado e a uti-
lização, dependendo da gravidade, 
de ventilação mecânica.

Segundo a Fiocruz, outras do-
enças, além da covid-19, causam 
a síndrome respiratória, como in-
fl uenza e pneumonia. No entanto, 
os dados de março mostram eleva-
ção abrupta coincidente com a che-
gada do coronavírus no país.

O Rio Grande do Norte tem 92 
casos confi rmados de covid-19 e ou-
tros 1.777 casos suspeitos.Aumento de internações coincide com a chegada do novo coronavírus ao RN

Internações por problemas respiratórios 
no RN aumentam seis vezes em março
Dados da Fundação Oswaldo Cruz mostram que o Rio Grande do Norte teve 39 hospitalizações relacionadas com Síndrome 
Respiratória Aguda Grave entre os dias 7 e 28 de março, o que representa 75% do total de atendimentos de todo o trimestre

Levantamento

Marcelo Casall Jr. /Agência Brasil
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O Governo do Rio Grande do 
Norte prorrogou todas as medidas 
de isolamento até o dia 23 de abril. 
O novo decreto estadual será pu-
blicado na edição desta quinta-fei-
ra (2) no Diário Ofi cial do Estado 
(DOE).

Com a prorrogação, permane-
cem suspensas todas as atividades 
de bares e restaurantes e mantém 
as restrições dos comércios.

A renovação do prazo de iso-
lamento social continua valendo 
também para escolas das redes 
pública e privada do Estado. O 
primeiro decreto foi publicado no 
dia 21 de março.

A governadora Fátima Be-
zerra também anunciou que vai 
manter a permissão para o fun-
cionamento de ofi cinas mecânicas 
e de restaurantes fora do períme-
tro urbano. A medida benefi cia os 
trababalhores que atuam no setor 
de frete e transporte de cargas no 
Estado. 

Em outro anúncio desta quar-
ta-feira, a governadora confi rmou 

que iniciou a contratação do hospi-
tal de campanha que será monta-
do na Arena das Dunas. 

De acordo com Fátima Bezer-
ra, as secretarias de Saúde Pú-
blica e de Infraestrutura do RN 
já fi nalizaram o projeto básico da 
ação. Conforme publicado pela go-

vernadora, agora será realizada a 
fase de contratações, por meio de 
edital, para a gestão do espaço, 
equipe responsável por instalar os 
equipamentos e contratar profi s-
sionais.

Atualmente, segundo dados da 
Secretaria Estadual de Saúde, o 

Rio Grande do Norte tem 92 casos 
confi rmados com covid-19.

NOMEAÇÕES PARA HOSPITAIS 
PÚBLICOS

O Governo nomeou 119 pro-
fi ssionais de saúde, classifi cados 
no concurso público de 2018, para 
trabalhar nos Hospitais Regionais 
de Currais Novos e Mossoró. A 
nomeação foi publicada no Diário 
Ofi cial do Estado desta quarta-
-feira (1º). Os novos servidores 
irão integrar o quadro de efetivos 
e atuar em Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI’s).

Para a UTI do Hospital Re-
gional Mariano Coelho em Cur-
rais Novos são 21 técnicos em 
enfermagem e 7 fi sioterapeutas. 
Para a UTI do Hospital Regional 
Tarcísio Maia em Mossoró, são 
15 enfermeiros, 69 técnicos de 
enfermagem e 7 fi sioterapeutas. 
“Medida importante para este 
momento em que enfrentamos 
a pandemia”, fi nalizou Fátima 
Bezerra.

Arena das Dunas vai receber a estrutura do hospital de campanha estadual

Fátima prorroga medidas de isolamento 
social até 23 de abril para todo o Estado

Decreto

José Aldenir/AgoraRN

Nathallya Macedo
Editora 

A pandemia do novo coro-
navírus mudou a realidade dos 
brasileiros em um curto espaço 
de tempo. Com a recomendação 
de isolamento social, alguns con-
seguem trabalhar de casa, outros 
fazem parte de serviços essenciais 
e não podem parar ou diminuir o 
ritmo. O cenário fi ca ainda mais 
complicado quando se trata de mi-
croempreendedores, como é o caso 
da natalense Marília Macedo.

A jovem de 21 anos produz e 
vende doces desde 2016, tendo a 
Páscoa como o período de maior 
número de vendas. Marília tem 
uma fi lha de 2 anos, é formada 
em design de interiores, mas não 
exerce a profi ssão. Ao lado da só-
cia, tem a loja intitulada Morena 
Cacau como única fonte de renda.

No ano passado, Marília ven-
deu mais de 100 ovos artesanais 
de chocolate. No entanto, as en-

comendas até o momento caíram 
drasticamente. “Já sentimos uma 
redução de aproximadamente 
75% dos pedidos, comparando ao 
mesmo período de 2019”, relatou.

Como possível solução para o 
caso, as sócias planejam oferecer 

o serviço de delivery para tentar 
contornar o impacto causado pelo 
coronavírus. “Não podemos parar 
depois de tanto investimento”, 
contou a jovem.

Sobre o atual momento, a mi-
croempreendedora ainda conse-

gue enxergar uma luz no fi m do tú-
nel. “Meu recado é: não desistam! 
É uma fase que todos vamos ter 
que passar. Não tenham medo ou 
vergonha de vender. Sei que algu-
mas pessoas julgam, podem achar 
que estamos nos aproveitando de 
um momento inadequado para 
subir na vida. Mas, na realidade, 
estamos tentando sobreviver”, 
afi rmou Marília.

As sócias ainda tentam apro-
veitar o momento de crise para 
fortalecer a presença nas redes 
sociais. Elas começaram a ensinar 
receitas de bolos, brownies e ou-
tros doces para os mais de 6 mil 
seguidores. 

“Usamos os stories para mos-
trar as receitas e gerar conteúdo 
para quem está em quarentena”, 
disse Marília.

são férias. É um momento tur-
bulento, mas com fé e determina-
ção nós vamos conseguir ultrapas-
sar esse momento de inquietude”, 
concluiu.

Marília Macedo (esq.) produz chocolates artesanais desde 2016

Crise gerada pelo coronavírus reduz as 
vendas produtos para a Páscoa em Natal

Comércio

Reprodução / Marília Macêdo

O presidente Jair Bolso-
naro assinou,nesta quarta-
-feira (1º), a Medida Provisó-
ria Nº 934, que “estabelece 
normas excepcionais sobre o 
ano letivo da educação básica 
e do ensino superior”.

A medida foi baixada em 
razão dos riscos de contágio 
do novo coronavírus. Con-
forme descreve o texto, as 
normas excepcionais são “de-
correntes das medidas para 
enfrentamento da situação 
de emergência de saúde pú-
blica.”

De acordo com a MP, “o 
estabelecimento de ensino de 
educação básica fi ca dispen-
sado, em caráter excepcional, 
da obrigatoriedade de obser-
vância ao mínimo de dias de 
efetivo trabalho escolar (...), 
desde que cumprida a carga 
horária mínima anual esta-
belecida nos referidos dispo-
sitivos.”

A Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação (LDB) de-
termina que “a carga horária 
mínima anual será de oito-
centas horas para o ensino 
fundamental e para o ensino 
médio, distribuídas por um 
mínimo de duzentos dias de 
efetivo trabalho escolar, ex-
cluído o tempo reservado aos 
exames fi nais, quando hou-
ver.”

No caso das aulas em 
faculdades e universidades, 
a MP estabelece que as ins-
tituições de educação supe-
rior fi cam dispensadas, em 
caráter excepcional, da obri-
gatoriedade de observância 
ao mínimo de dias de efetivo 
trabalho acadêmico. 

Para o ensino superior, 
a LDB também estabelece 
que o ano letivo regular tem, 
no mínimo, duzentos dias, 
excluído o tempo reservado 
aos exames fi nais, quando 
houver.

Para os cursos de Medici-
na, Farmácia, Enfermagem e 
Fisioterapia, a MP assinala 
que “a instituição de educa-
ção superior poderá abreviar 
a duração dos cursos (...) des-
de que o aluno, observadas as 
regras a serem editadas pelo 
respectivo sistema de ensino, 
cumpra, no mínimo: I - seten-
ta e cinco por cento da carga 
horária do internato do curso 
de medicina; ou II - setenta 
e cinco por cento da carga 
horária do estágio curricular 
obrigatório dos cursos de en-
fermagem, farmácia e fi siote-
rapia.”

MP dispensa 
cumprimento 
mínimo de 200 
dias letivos

Educação

Novo decreto estadual mantém suspensão das aulas para as redes pública e privada e restringe as 
atividades do  comércio e serviços; Governo vai abrir hospital de campanha na Arena das Dunas
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A exemplo de outros clubes pelo 
Brasil, o Cruzeiro anunciou, nesta 
quarta-feira, medidas fi nanceiras 
a serem adotadas por causa da 
pandemia do coronavírus. Todos 
os jogadores e membros da comis-
são técnica terão 20 dias de férias 
a partir desta quarta-feira, 1.º de 
abril.

Ao fi nal deste período, caso a 
situação do país permaneça a mes-
ma por causa da pandemia, a di-
retoria do clube mineiro anunciou 
que “será aplicada uma redução 
de 25% sobre o salário dos funcio-
nários (colaboradores, jogadores, 
diretoria e membros da comissão 
técnica), imediatamente após o re-

torno das férias, mesmo período em 
que poderá iniciar a redução para 
os que não estão de férias”.

O Cruzeiro passa por um pe-
ríodo de reformulação após ser 
rebaixado ano passado para a Sé-
rie B do Campeonato Brasileiro. 
Contratado na semana passada, 
o técnico Enderson Moreira, junto 
com os dirigentes do clube, busca 
fazer contratações “pontuais” para 
reforçar a equipe.

O Cruzeiro não fazia boa cam-
panha no Campeonato Mineiro, 
quando a disputa foi paralisada, a 
duas rodadas do fi m da fase de gru-
pos. O time era apenas o quinto co-
locado, fora do quadrangular fi nal. Jogadores terão 20 dias de férias 

Cruzeiro concede férias aos atletas e 
anuncia redução de 25% no salário

Contenção

Reprodução  / Cruzeiro

A expectativa era grande nos 
últimos dias e a confi rmação veio 
nesta quarta-feira. Após uma reu-
nião de emergência no All England 
Lawn Tennis Club, em Londres, 
a organização de Wimbledon, o 
mais tradicional torneio de tênis do 
mundo, que estava marcado para 
acontecer entre os dias 29 de junho 
e 12 de julho, cancelou a edição de 
2020. É mais uma competição es-
portiva que não será realizada por 
causa da pandemia do novo coro-
navírus, denominado covid-19.

Wimbledon é o segundo Grand 
Slam afetado pela pandemia. Há 
duas semanas, a Federação Fran-
cesa de Tênis (FFT, na sigla em 
francês) já havia determinado o 
adiamento de Roland Garros. O 
evento nas quadras de saibro de 
Paris foi remarcado para acontecer 
entre os dias 20 de setembro e 4 de 
outubro. A decisão foi criticada por 
entidades como a ATP, a WTA e a 
própria ITF (Federação Internacio-
nal de Tênis, na sigla em inglês), 
que acusaram os dirigentes france-
ses de agirem de forma unilateral.

“É com grande pesar que a 
diretoria do All England Club e 
o Comitê Organizador do torneio 
decidiram hoje (quarta-feira) que 
a edição de 2020 está cancelada 
devido às medidas tomadas pelas 
autoridades públicas de saúde 
com relação à pandemia do novo 
coronavírus”, disse a entidade que 
organiza o torneio em uma nota ofi -
cial. “A 134.ª edição de Wimbledon 

fi ca assim para o período de 28 de 
junho a 11 de julho de 2021”.

Os organizadores de Wimble-
don até cogitavam um adiamento 
da edição de 2020. Mas Richard 
Lewis, diretor executivo do All 
England Club, já havia ressaltado 
há uma semana que havia uma 
difi culdade maior de adiar o Grand 
Slam devido às características do 
piso. 

“Com base nos conselhos que 
recebemos das autoridades de saú-
de pública, há uma janela muito 
curta disponível para sediar o cam-
peonato devido à natureza de nosso 
piso, o que sugere que o adiamento 
não deixa de ter riscos e difi culda-
des signifi cativos”, disse Lewis, por 
meio de nota ofi cial.

Realizado desde 1877, Wimb-
ledon só foi cancelado durante as 
duas Guerras Mundiais no século 
passado. 

Não foram disputadas as com-
petições entre 1915 e 1918 e tam-
bém entre 1940 e 1945. No dia 11 
de outubro de 1940, durante a Se-
gunda Guerra Mundial, a quadra 
central chegou a ser atingida por 
uma bomba.

OUTROS TORNEIOS
Os demais torneios em quadras 

de grama - como Halle (Alemanha), 
Queen´s (Londres), Hertogenbosch 
(Holanda) e Eastbourne (Inglater-
ra) - também foram cancelados em 
2020. As competições encontram-
-se suspensas até o dia 7 de junho

Realizado desde 1877, Wimbledon só foi cancelado durante as Guerras Mundiais

Organização de Wimbledon cancela 
torneio por conta do coronavírus
All England Lawn Tennis Club, de Londres, a organização de Wimbledon, 
cancelou a edição de 2020 que aconteceria entre 29 de junho e 12 de julho

Decisão

Reprodução  / Wimbledon

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO):

A REBOUCAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA (SAL 07 MARES), CNPJ: 12.645.672/0001-33, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação - LRO para a moagem de sal marinho, localizada na 
Rodovia RN – 012 – Km 04, S/N – Zona Rural. CEP: 59675-000 no município de Grossos-RN.

Elviro do Carmo Rebouças Neto
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Agroindústria Vale Verde Ltda, CNPJ: 15.722.047/0001-36 torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte- IDEMA a Licença de Regularização de 
Operação – LRO, para o funcionamento de um alambique de fabricação de cachaça localizado no DT povoado Rio 
dos Índios 53 Ceará-Mirim/RN 

Ana Maria Alves de Farias Sabino 
Sócia

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS

CERÂMICA J P DANTAS EIRELI inscrita sob o CNPJ: 40.992.323/0001-23, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de 
Licença Simplifi cada – RLS para operação das atividades de cerâmica vermelha, localizado no Sítio Carnaúba, S/
Nº, Zona rural, situada no município de Carnaúba dos Dantas- RN.

José Patrício Dantas 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

FARINHEIRA LOPES LTDA, CNPJ 36.294.111/0001-03, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LS para indústria destinada 
a produção de farinha de mandioca, localizada no Sítio Bela Vista, nº 94, Zona Rural, Lagoa D’Anta/RN, CEP 
59.227-000.

Ewerton Lopes
Administrador

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

A Empresa J. A. DA COSTA NETO CERÂMICA DOIS IRMÃOS ME, CNPJ N°. 07.422.590/0002-32 torna 
publico que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Simplifi cada – LS para Atividade de Cerâmica Vermelha – Fabricação de artefatos de cerâmica 
ou barro cozido para uso na construção civil – exceto azulejos e pisos, localizada no Sit. Morais, S/N – Zona Rural 
do Município de Tenente Ananias- RN.

José Ananias da Costa Neto
Diretor Administrativo

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A. C. BARBOSA CHAVES SERVIÇOS ME, CNPJ 07.221.516/0001-05, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LS para transporte 
de efl uente sanitário doméstico, localizada na Travessa Moizaniel de Carvalho, nº 106, Centro, São José de Mipibu/
RN, CEP 59.162-000.

Ana Cristina Barbosa Chaves
Administradora

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

PEDRA AZUL MINERADORA LTDA., CNPJ: 02.865.476/0001-10, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença Simplifi cada 
– LS, renovando a licença de regularização de operação nº 2013-065881/TEC/LRO-0434, com validade até 
21/08/2020, para balcão de benefi ciamento de feldspato e cascalho de turmalina, a ser realizado em uma área de 
200 m². A área está inserida no requerimento junto a ANM nº 840.030/1987.

SEBASTIÃO LOURENCO FERREIRA
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA PARA PERFURAÇÃO

Phoenix Óleo & Gás Natural LTDA, CNPJ 32.528.443/0001-46, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LPPer para 1 Poço de 
petróleo/gás natural de código 7-PQO-4-RN, localizada no Campo Periquito, zona rural do município de Governador 
Dix-Sept Rosado/RN.

Gustavo Henrique de Araújo Cachina Bezerra
Diretor Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 016/2020, com 
o objetivo de AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-
se-á no dia 27/04/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.
com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário 
das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 01/04/2020. 

Pregoeira/PMM.

 CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

J MENDES REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA, CNPJ: 03.315.118/0004-40 torna 
público que Recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) 
a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 31/03/2026 em favor do empreendimento 
com a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos e Gasosos do tipo GNV, Localizado na ESTRADA 
RN 160 km 4,5 SANTO ANTÔNIO DO POTENGI CEP: 59.298-000 no município de SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE/RN.

JOSÉ MENDES DA SILVA  
Sócio Administrador
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Consulte condições e saiba mais em
www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa

Micro e Pequeno Empreendedor

Neste momento tão delicado, a CAIXA oferece a você auxílio para colocar 

sua folha de pagamento em dia. Por isso, estamos oferecendo uma 

linha de crédito emergencial com prazo de 3 anos, 6 meses de 

carência e juros de 3,75% ao ano.

E mais: pausa no contrato de crédito por até 90 dias e 

vantagens na contratação ou renovação de capital de giro pelos 

nossos canais digitais.

Afinal de contas, somos o banco das menores taxas de juros no cheque 

especial, cartão de crédito, capital de giro e crédito imobiliário e já injetamos 

R$ 111 bi em novos créditos em ações contra os efeitos do coronavírus.

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com sua empresa.

CAIXA, o banco de todos os brasileiros.


