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Vacina volta a ser distribuída hoje
Primeira etapa segue até 15 de abril e é destinada à vacinação 
exclusiva para quem tem mais de 60 anos e profissionais da saúde

Câmara de Natal faz 
sessão virtual para 
votar calamidade

Vendas nos postos 
de gasolina caem 
pela metade

RN chega a 77
casos confirmados 
de coronavírus

Sistema Fiern lança 
plataforma para 
acompanhar casos

Leia nesta edição 
encarte especial 
“Agora Natal”

Com votação remotada, 
vereadores vão analisar ainda 
projeto que cria cargos na saúde e 
outro sobre aquisição de prédio

Além disso, valor do litro da 
gasolina caiu nos últimos dias, e os 
postos da capital estão cobrando 
entre R$ 4,09 e R$ 4,29

Com taxa de 19,39 casos por 
milhão de habitantes, Estado já se 
aproxima da média nacional, que é 
20,3 casos por milhão

Será disponibilizado um painel de 
observação do novo coronavírus 
no RN a partir da atualização dos 
dados dos boletins da Saúde

Legislativo 03 Impacto econômico 06
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Desde a semana passada, principal centro comercial da cidade 
estava fechado, para atender a normas de um decreto estadual que 
proíbe aglomeração de pessoas para conter novo coronavírus.

Com condicionantes, como funcionamento em horário reduzido, 
mais de 1,2 mil estabelecimentos abriram as portas nesta segunda-
feira, mas com redução de 70% no público.

Comércio do Alecrim reabre com 
horário e movimento reduzidos

Pandemia 04

> >
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Prefeitura do Natal  Divulgação
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Depois dos últimos desatinos 
do presidente da República, 
atravessando o tom com 

o seu ministro da Saúde e agora 
cobrando resultados, que ele 
considera até aqui inexistentes, e 
do ministro da Segurança Pública, 
Sérgio Moro, um parlamentarismo 
começa a se desenhar no Brasil, 
ignorando por completo a fi gura do 
primeiro-ministro.

Não se obtém um resultado 
desses às custas de nada. É preciso 
muito esforço e insistência para 
produzir as rupturas que Bolsonaro 
vem diligentemente construindo 
ao oscilar de lá para cá como se 
o País pudesse aturar tamanha 
demonstração de insegurança 
do chefe da Nação, mesclada a 
uma insensibilidade que beira ao 
canhestro.  

Diferentemente daqueles relógios 
antigos, cujos donos suportavam 
ouvir as doze badaladas da meia 
noite por se tratar de um som lindo 
e marcante, que os embalaria pelo 
resto de suas vidas, as estridências 
do presidente mostram um homem 
cada dia mais isolado no poder, 
insistindo em exercitar populismo 
num terreno movediço de uma 
pandemia que ameaça o planeta.

Sem saber por que está 
sendo punido por um vírus 

global, Bolsonaro se esquece 
completamente que deixou 
escorrer por entre os dedos uma 
oportunidade de ouro para 
reerguer o País dos resultados 
medíocres de seu primeiro ano 
de governo, quando o PIB recuou 
em relação ao deixado por seu 
antecessor, Michel Temer.

Ao ganhar de bandeja o cenário 
perfeito para iniciar um processo 
de mudanças jamais visto no 
Estado brasileiro, reorganizando a 
economia a partir de uma guerra 
épica – afi nal, foram elas que 
fi zeram muitos países do Ocidente 
crescer -, Bolsonaro preferiu a 
negação de tudo como um trunfo 
inexistente. E, com isso, colherá uma 
vitória de Pirro, expressão usada 
para defi nir uma vitória obtida a 
alto preço.

Em 281 antes de Cristo, Pirro, 
Rei de Epiro, pretendia conquistar 

Roma usando os mesmos métodos 
de Alexandre para conquistar 
a Pérsia. Para obter tal êxito, 
imaginava atravessar o mar 
Adriático com um exército composto 
por 25 mil homens de infantaria, 3 
mil de cavalaria e 20 elefantes.

Derrotou os romanos em 
Heracléia, mas com imensas 
perdas de homens e material 
bélico. Quando Pirro recebeu 
um cumprimento pelo triunfo, 
respondeu: “Mais uma vitória como 
essa e depois chegamos”.

Bolsonaro já deve ter percebido 
que, com todos os poderes da 
República contra ele neste momento, 
a batalha já estará perdida, mesmo 
antes em que pense em começar 
outra.

Para um homem soturno, que 
não entende as glórias do cargo que 
ocupa, investir contra moinhos só 
reservará a ele espinhos, quando 
poderia descortinar um roseiral 
só resultante de grandes guerras 
vencidas.

A pandemia é uma questão de 
tempo, como foram as demais que a 
precederam, mas uma coisa é certa: 
quando passar, não restará pedra 
sobre pedra de muita coisa, entre 
elas um certo presidente que não 
soube aproveitar a fama enquanto 
ela durou.

Rumo à solidão
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Atendendo ao apelo de 
empresários, a Prefeitura de 
Parnamirim esticou o prazo para 
recolhimento do ISS e taxa de 
licença de localização por parte de 
profi ssionais autônomos. A taxa de 
licença fi cou para 31 de julho. Já as 
duas parcelas de ISS, para os dias 31 
de julho e 30 de setembro.

DESEMPREGO
O governo suspendeu 

a divulgação dos dados do 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) de janeiro 
e fevereiro. Segundo o governo, as 
empresas não estão informando 
dados de demissões.

ISOLAMENTO
Um juiz federal do Rio de 

Janeiro deu 24 horas para que a 
União esclareça se a visita de Jair 
Bolsonaro ao comércio popular em 
Brasília no domingo “implica ou 
não em mudança da política pública 
de isolamento social horizontal 
recomendada pela Organização 
Mundial da Saúde”. O requerimento 
foi feito em ação civil pública do 
Ministério Público Federal no Rio de 
Janeiro que pede que a União seja 
obrigada a pagar multa de R$ 100 

O ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, afi rmou 
hoje que “não existe” no governo a ideia de demissão do 
ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. “Deixar 

claro para vocês, não existe essa ideia de demissão do ministro 
Mandetta, isso aí está fora de cogitação, no momento”, disse 
Braga Netto. Presente à entrevista, Mandetta disse considerar 
“normais” os momentos de tensão, devido ao tamanho do desafi o 
no enfrentamento ao novo vírus. “Todos nós estamos tentando 
fazer o melhor pelo povo brasileiro, e o presidente [Bolsonaro] 
também”, disse.

Mandetta fi ca - por enquanto

mil pelo gesto do presidente.

REPASSES
O líder do DEM na Câmara, 

Efraim Filho (PB), quer que a 
União garanta o piso dos Fundos 
de Participação de Municípios e 
Estados e complemente os valores 
até o nível do mesmo mês no 
exercício anterior, mesmo que haja 
queda nas receitas, durante a crise 
provocada pela pandemia.

EDUCAÇÃO
A governadora Fátima Bezerra 

afi rmou que publicará um novo 
decreto sobre a suspensão das aulas 
nas redes pública e privada do Rio 

Grande do Norte. De acordo com 
a postagem feita em seu Twitter, 
o Comitê de Enfrentamento ao 
Coronavírus se reunirá nesta 
semana para debater o assunto. As 
aulas estão suspensas desde o dia 18 
de março, até pelo menos 2 de abril.

CANDIDATURA CONFIRMADA
Como a coluna já havia 

antecipado, o advogado Carlos 
Castim será candidato a vereador 
de Natal em 2020. No fi m de 
semana, ele ofi cializou sua saída da 
Procuradoria-Geral do Município 
de Natal. A desincompatibilização 
a seis meses da eleição é uma 
exigência da legislação eleitoral.
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Estamos todos muito preocupados com a pandemia do 
Covid-19 (coronavírus). Preocupados com as vidas huma-
nas enfermas e em falência, mas, também, apreensivos 
com os refl exos da pandemia na economia. De certo, o que 
nos disse o Papa Francisco: só conseguiremos (sair de tão 
aguda crise) juntos.

Desde a semana passada, diante da gravidade da 
pandemia, o Sistema Fiern vem atuando em frentes dife-
rentes. A primeira, em apoio a empresa industrial. Quase 
todos os serviços do Sistema Fiern estão disponíveis, remo-
tamente pela internet ou por telefone e presencialmente 
para os casos necessários como, por exemplo, de Saúde e 
Segurança no Trabalho. Também criamos um atendimen-
to jurídico para as empresas através do e-mail covid19-ju-
ridico@fi ern.org.br e estamos, com outras instituições, 
conversando permanentemente com os Governos Federal 
e Estadual. Suspendemos todos os eventos, reuniões e 
proibimos aglomerações. Estamos atentos às recomenda-
ções das autoridades.

Em outra frente de atuação, em relação ao Governo 
Federal, tanto através da CNI, quanto diretamente junto a 
Superintendência da Secretaria de Trabalho e Previdência 
no Rio Grande do Norte que, aliás, fará a mediação, atra-
vés de uma comissão tripartite, de eventuais confl itos e 
construção de acordos, com a participação das quatro fede-
rações representativas dos empreendedores potiguares. Já 
em relação ao Governo do Estado, entregamos reivindica-
ções – e discutimos propostas – junto a Sedec, Tributação e 
Idema, assim também, atuamos apoiando e divulgando as 
ações diretamente relacionadas ao Covid-19.

Uma preocupação adicional é que, realmente, o crédito 
chegue aos caixas das empresas, no mínimo, nos próximos 
90 (noventa) dias. Foi feita uma carta – com cópia encami-
nhada para o ministro Rogério Marinho (MDR) – para os 
bancos BNB, Caixa, BB e AGN pedindo linhas de crédito 
mais ousadas, desburocratizadas e mais fl exíveis, sobretu-
do, para capital de giro.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI), por sua 
vez, tem defendido que o Governo Federal estude, articule e, 
com outros organismos, amplie a realização de exames nas 
pessoas sobre o coronavírus em todo o Brasil para que, com 
maior e melhor diagnóstico, ocorra gradual e criteriosamen-
te a abertura dos negócios e o funcionamento da economia. 
Não podemos fi car sem uma direção técnica de reabertura, 
assim como, também entendemos a difi culdade do momen-
to, inclusive, para os médicos, pesquisadores e cientistas.

Não é uma situação fácil. Em tempos de Covid-19, as 
receitas mágicas estão surgindo. Mas, não é bem assim. 
Antes de qualquer coisa, precisamos nos ajudar mutua-
mente, apoiar os técnicos e as autoridades públicas, dis-
seminar informações corretas e pedir, pela fé de cada um, 
que Deus nos ilumine e nos favoreça com suas bênçãos.

Quem disse que seria fácil?

Amaro Sales de Araújo ►  Presidente do Sistema Fiern
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A Câmara Municipal de 
Natal fará nesta terça-feira 
(31) uma sessão extraordi-
nária, de forma virtual, com 
votação remota e transmissão 
ao vivo pela TV Câmara.

Os vereadores vão apre-
ciar o decreto do prefeito 
Álvaro Dias que reconhece 
estado de calamidade públi-
ca no Município em razão da 
pandemia de Covid-19.

Também serão votados 
outros dois projetos de lei,  
que tratam da criação de 
cargos na área da saúde pa-
ra melhorias no atendimento 
médico e da aquisição de um 
imóvel do  INSS para cons-
trução de um espaço de lazer.

Câmara de Natal 
vota decreto de 
calamidade em 
sessão virtual

Inovação

O Rio Grande do Norte tem a 
segunda maior taxa de casos con-
fi rmados de Covid-19, a infecção 
causada pelo novo coronavírus, en-
tre os estados da região Nordeste. 
O índice alcançou 19,39 casos por 
milhão de habitantes, de acordo 
com levantamento feito pelo La-
boratório de Inovação Tecnológica 
em Saúde (Lais), da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN).

O estudo do Lais/UFRN é feito 
a partir dos boletins epidemiológi-
cos produzidos pela Secretaria Es-
tadual de Saúde Pública (Sesap). 
O levantamento leva em conside-
ração os boletins produzidos até o 
último domingo (29).

Com um crescimento vertigino-
so nos últimos dias, o Rio Grande 
do Norte já se aproxima da média 
nacional, que é de 20,3 casos por mi-
lhão de habitantes. O Estado só fi ca 
atrás do Ceará, que registra 38,1 
casos por milhão de habitantes. O 
terceiro estado com a maior taxa de 
confi rmações é a Bahia, com 10,3 
casos por milhão de habitantes.

Segundo boletim divulgado 
nesta segunda-feira (30), Natal é 
a cidade que, hoje, lidera o núme-
ro de registros de Covid-19 no Rio 

Grande Norte. Dos 77 casos confi r-
mados entre os potiguares, a capi-
tal tem 37. Desse total, 50% está 
concentrado nos bairros de Tirol e 
Petrópolis, na Zona Leste.

Os bairros da Zona Sul (Ponta 
Negra, Lagoa Nova, Capim Ma-
cio e Candelária) correspondem a 
outros 40%. Outros 10% foram re-
gistrados no bairro de Potengi, na 
Zona Norte. Até o momento, não 
há casos confi rmados nos bairros 
da região Oeste da Capital.

De acordo com a Secretaria de 
Saúde, além de Natal, outros 13 
municípios já registram casos con-
fi rmados de Covid-19 no Rio Gran-
de do Norte. Depois da capital, as 
cidades com mais notifi cações são 
Mossoró (16) e Parnamirim (10). 
São Gonçalo do Amarante tem 2 
casos e Assu, Apodi, Caicó, Car-
naubais, Luís Gomes, Macaíba, 
Monte Alegre, Passa e Fica, São 
José de Mipibu e Tibau têm 1 caso 
cada.

O  RN tem, ainda, 1.494 casos 
suspeitos e outros 379 pacientes já 
receberam o exame com resultado 
negativo. O Estado segue com um 
óbito, que foi registrado no sábado 
(28), em Mossoró.

PAÍS
O Ministério da Saúde atuali-

zou nesta segunda-feira (30) para 
4.579 o número de casos confi rma-
dos da Covid-19. O número corres-
ponde a 323 novas confi rmações 
em relação à última atualização, 
feita no domingo, dos dados da 
pandemia no País.  As mortes pela 
doença chegam a 159, com aumen-
to de 23 óbitos em relação à ultima 
contagem. O índice de letalidade 
está em 3,5%.

Todos os estados da Federação 
já são afetados pela doença. O Es-
tado que registra mais casos até 
agora é São Paulo (1.451), seguido 
por Rio de Janeiro (600), Ceará 
(372) e Distrito Federal (312). A 
região com mais casos confi rmados 
é o Sudeste, que concentra 55% do 
total de casos no País.

Para conter o avanço da pande-
mia no país, o Ministério da Saúde 
orienta que a população siga em 
isolamento social.

População de Natal usa máscaras para se proteger da contaminação pelo novo coronavírus

RN tem a segunda maior taxa de casos 
confirmados do Nordeste, aponta estudo
Com taxa de 19,39 casos por milhão de habitantes, Rio Grande do Norte já se aproxima da média nacional, que é
de 20,3 casos por milhão de habitantes. Estado só fica atrás do Ceará, que registra 38,1 casos por milhão de habitantes

Coronavírus

Pedro Vitorino 

TAXA  DE CASOS
CONFIRMADOS DE COVID-19

 (POR MILHÃO DE HABITANTES)

Ceará 31,1

Rio Grande do Norte   19,39

Bahia 10,35

Pernambuco 7,6

Sergipe 6,9

Alagoas 5,09

Piauí 4,2

Paraíba 3,4

Maranhão 2,26

Brasil 20,3

O senador Styvenson Valentim 
(Podemos-RN) defendeu nesta se-
gunda-feira (30) a redução nos sa-
lários de deputados e senadores co-
mo uma das medidas para atenuar 
os impactos na economia causados 
pela pandemia do novo coronavírus 
no Brasil. De acordo com o parla-
mentar, a diminuição de custos nos 
poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário é necessária para “aju-
dar o País” neste momento de crise.

“Baixa arrecadação, PIB a zero 
ou talvez abaixo dele… A gente 
precisa fazer algo e não só deixar 
nas costas da população e do tra-
balhador brasileiro essa conta. Sou 
favorável à redução e diminuição 
de privilégios, certos auxílios, be-
nefícios que certos parlamentares  
têm”, afi rmou Styvenson, em um 
vídeo publicado nas redes sociais.

O senador pediu o apoio de de-
putados e senadores à medida e 
lembrou que existem projetos no 
Congresso Nacional para reduzir 
a remuneração dos parlamentares 
pelo menos enquanto perdurar o 
estado de calamidade pública decor-
rente da pandemia do coronavírus.

“A gente tem que se unir para 
mostrar que somos fortes, mui-
tas vezes abrindo mão do que é 

particularidade de cada um em 
benefício da população”, comple-
mentou Styvenson, lembrando que 
economizou em 2019 cerca de R$ 2 
milhões da verba que é destinada 
ao seu gabinete no Senado Federal.

O salário dos deputados e sena-
dores atualmente é R$ 33.763,00. 
Após os descontos, a remuneração 
líquida fi ca em R$ 25.685,99.

Além disso, cada um dos três 
senadores e oito deputados fede-
rais do Rio Grande do Norte tem 
direito todos os meses a uma verba 
de gabinete, que pode ser usada 
para cobrir gastos com divulgação 
do mandato e compra de passagens 
aéreas e material para escritório, 
por exemplo. No Senado, essa ver-
ba é de quase R$ 36 mil por mês. 
Na Câmara, ela é de quase R$ 43 
mil. Senador Styvenson Valentim (Podemos)

Styvenson defende redução nos salários de 
deputados e senadores: “Precisa fazer algo”

Crise

Jefferson Rudy / Senado

R$ 25,6 mil
DESTAQUE

é o salário líquido mensal 
de deputados federais e 
senadores, segundo o Portal 
da Transparência
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Mais de 1,2 mil estabeleci-
mentos que funcionam no Ale-
crim, centro do comércio popular 
de Natal, abriram as portas nes-
ta segunda-feira (30).

A frequência de clientes, 
contudo, registrou uma queda 
de público de 70% em relação a 
uma segunda normal, segundo 
uma estimativa inicial da Asso-
ciação de Empresários do bairro, 
a Aeba.

De acordo com o presidente da 
entidade, Pedro Campos, as lojas 
obedeceram às exigências sani-
tárias e trabalharam com fun-
cionários vestindo máscaras de 
segurança, higienizando balcões 
e instalações com frequência.

“Mas a frequência de público, 
como já era previsto, caiu muito, 
razão pela qual as lojas trabalha-
ram com equipes reduzidas, dis-
pensando colaboradores do grupo 
de risco e todos que apresentas-

sem sinais de resfriado”, afi rmou. 
“Foi uma medida de segurança, 
mas também de economia”, lem-
brou.

Pedro Campos, no entanto, 

está preocupado. Segundo ele, 
muitos comerciantes já falam 
em demitir caso as restrições 
de circulação de pessoas sejam 
mantidas, já que o governo fe-

deral abriu ajuda fi nanceira às 
empresas por dois meses para 
pagar a folha e na condição de 
empréstimo.

“Acho que muita gente vai de-
mitir, já que ainda não se sabe a 
duração dessas medidas e como a 
situação econômica da população 
estará depois que a pandemia 
passar”, disse.

O Alecrim já havia perdido 
40% de sua clientela tradicionais 
nos últimos anos para os shoppin-
gs pela escassez de estacionamen-
tos rotativos. A ideia era de que a 
prefeitura regulamentasse a cha-
mada Zona Azul em boa parte do 
bairro ainda este ano, para abrir 
vagas de estacionamento, mas is-
so não vai mais acontecer.

De acordo com a Aeba, apesar 
de continuarem em vigor os de-
cretos estaduais que restringem 
a circulação de pessoas, todas as 
normas estão sendo atendidas.

O decreto nº 29.556, editado 
na semana passada, determinou 
no seu artigo 2º a suspensão do 
funcionamento de qualquer loja 
e atividade comercial que possua 
sistema artifi cial de circulação 
de ar, excetuando-se aquelas 
destinadas à comercialização de 
alimentos, medicamentos e de 
atividades essenciais.

Determinou também que os 
estabelecimentos autorizados a 
funcionar adotassem medidas de 
proteção aos seus funcionários e 
clientes, sendo obrigatória a co-
locação de anteparo de proteção 
aos caixas e embaladores, bem 
como a organização das fi las, 
obedecendo a distância mínima 
de 1,5m entre os clientes.

De acordo com a associação de 
empresários do Alecrim, as lojas 
vão funcionar entre 8 e 14 horas, 
durante a semana, e de 8 às 13 
horas, no sábado.

Comércio do Alecrim vai funcionar de 8h às 14h, durante a semana, diz associação

Alecrim reabre com pouco movimento
Segundo o presidente da Associação dos Empresários, Pedro Campos, muitos comerciantes já falam em demitir se a 
situação não se normalizar em 30 dias. Ele afirma que todas as normas que tratam da circulação de pessoas são atendidas

Coronavírus

Pedro Vitorino

A Cooperativa Médica do Rio 
Grande do Norte (Coopmed-RN)  
adquiriu equipamentos de prote-
ção individual para distribuir aos 
profi ssionais de saúde. As doações 
foram direcionadas aos profi ssio-
nais que atuam em hospitais, onde 
a cooperativa tem atuação.

A ação faz parte do “compromis-
so com a vida”, lema que norteia as 
atividades da Coopmed-RN. Para o 
presidente da entidade, Victor Vi-
nicius, “este é o momento de salvar 
vidas, mas para isso os profi ssio-
nais precisam estar resguardados 
enquanto prestam atendimento à 
população”.

Os médicos benefi ciados com os 
equipamentos manifestaram seu 
agradecimento nas redes sociais.  

Hospitais como Santa Catarina, 
Walfredo Gurgel, Samu Natal e 
Metropolitano, Deoclécio Marques, 
Hospital Municipal, Hospital dos 
Pescadores, Maternidade Araken, 
Maternidade Leide Morais, Hospi-
tal Maria Alice, Hospital de Macai-
ba, Hospital de São José de Mipibu, 
diversas UBSs e as quatro UPA’s de 
Natal foram contempladas.

De acordo com a Coopmed-RN, 
mais de 1 mil profi ssionais da 
saúde terão acesso aos insumos. 
“Nós adquirimos máscaras, álcool 
em gel, material de limpeza para 
superfícies, material de higieniza-
ção pessoal, óculos de segurança, 
capotes, toucas, luvas, espaçadores 
e termômetros digitais laser”, fi na-
liza Victor Vinicius.

Coopmed-RN doa EPIs
para profissionais de saúde

Proteção

Entre os itens, foram adquiridos máscaras, álcool em gel e material de limpeza

José Aldenir/AgoraRN

Com a chegada da nova 
remessa de vacinas contra a 
gripe enviada pelo governo 
federal, Natal retorna nesta 
terça-feira (31) a campanha 
de imunização contra a do-
ença. A primeira etapa da 
campanha segue até o dia 15 
de abril e é destinada à vaci-
nação exclusiva para idosos 
acima de 60 anos e profi ssio-
nais da saúde. A Secretaria 
Municipal de Saúde de Natal 
reforça que a vacina de In-
fl uenza não combate o novo 
coronavírus.

A campanha de vacinação 
tem como objetivo imunizar 
a população contra as prin-
cipais doenças causadas por 
vírus respiratórios, como a 
infl uenza A (H1N1), Infl uen-
za A (H3N2) e Infl uenza B, 
que circulam nesse período 
em Natal. A campanha teve 
início no dia 23 de março e já 
imunizou cerca de 71 mil pes-
soas em apenas três dias na 
capital potiguar.

Todos os 63 postos de 
saúde de Natal estão reabas-
tecidos, assim como os pontos 
de apoio montados para aten-
dimento exclusivo dos idosos.

Natal retorna 
campanha de 
vacinação contra 
a gripe hoje

Influenza
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A Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Norte (Fiern) lança 
nesta terça-feira (31), em seu site, 
a versão digital do “Mais RN 4.0 
Covid-19”.

A nova plataforma vai dispo-
nibilizar um painel de observação 
do novo coronavírus no RN a par-
tir da atualização dos dados dos 
boletins divulgados pela Secre-
taria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap).

Além disso, haverá a Sala de 
Situação, que consiste em um ca-
nal permanente com os empresá-
rios, mapeando demandas, opor-
tunidades e sugestões de como 
superar os desafi os econômicos 
neste período. Uma equipe técni-
ca da Fiern atuará com orientação 
a dúvidas, recebimento de deman-

das da indústria, oferta de servi-
ços do Sistema Fiern e criação de 
agenda propositiva a ser tratada 
com governos e agências de desen-
volvimento.

“A ideia é apoiar o empresário 
industrial, com a atualização e 
tratamento de informações im-
portantes e de forma permanente, 
durante a pandemia, com dados 
ofi ciais da Secretaria de Saúde 
do Estado, além de ouvir e dar o 
suporte necessário de como lidar 
com os colaboradores nesse perío-
do”, explica o coordenador do Mais 
RN, José Bezerra Marinho.

O lançamento da versão digi-
tal do Mais RN 4.0 Covid-19 faz 
parte do conjunto de ações adota-
do pela Fiern. Entre as medidas 
já adotadas pela entidade, estão a 

suspensão das atividades, campa-
nha de vacinação contra a H1N1, 
atendimento às empresas em saú-
de e segurança do trabalho, o di-
álogo permanente com governan-
tes e setor produtivo e criação de 
plantão jurídico para empresas.

O Mais RN é o principal plano 
de desenvolvimento estratégico 
do Rio Grande do Norte, pensado 
a longo prazo. Lançado em 2014, o 
MAIS RN trazia 147 ações, sendo 
37 prioritárias nas áreas de am-
biente de negócios competitivo, 
infraestrutura e logística, servi-
ços públicos e efi cientes e capital 
humano. O estudo foi atualizado 
em 2018, com a agenda potiguar 
2019-2022, 40 ações prioritárias 
com ênfase no equilíbrio fi scal, 
educação, saúde e segurança. Presidente da Fiern, Amaro Sales

Sistema Fiern lança hoje plataforma
para acompanhar coronavírus no Estado
Nova plataforma vai disponibilizar um painel de observação do novo coronavírus no RN a partir da 
atualização dos dados dos boletins divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap)

Mais RN

José Aldenir / Agora RN

O preço da cesta básica 
em Natal aumentou 4,96% 
em março, na comparação 
com fevereiro.  Passou a cus-
tar R$ 426,00, o quinto me-
nor valor entre as 17 capitais 
pesquisadas. Em 12 meses, a 
variação foi de 6,76% e, nos 
três primeiros meses do ano, 
a alta foi de 11,01%. 

Com esse resultado, Na-
tal acumula o segundo maior 
aumento entre as capitais 
em 2020. Entre fevereiro e 
março de 2020, registraram 
aumentos médios o tomate 
(26,94%), banana (7,67%), 
pão francês (3,40%), leite in-
tegral (1,05%), açúcar (0,41%)
e arroz agulhinha (0,35%).

As principais quedas fi ca-
ram por conta do feijão cario-
quinha (-5,69%) e café em pó 
(-1,85%).

Em março, preço 
da cesta básica 
subiu quase 5% 
em Natal

Alimentos
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Caminhando para mais uma 
semana de isolamento social no 
Rio Grande do Norte, os postos de 
gasolina, pelo menos na região me-
tropolitana de Natal, já caíram pe-
la metade, talvez um pouco mais, 
admitiu nesta segunda-feira (30) o 
presidente do Sindipostos, Antônio 
Sales.

“Já estamos caminhando para 
12 dias desse isolamento e os pos-
tos fi liados ao nosso sindicato (150 
de aproximadamente 624 em todo 
o estado) já apresentaram uma 
queda de demanda média próxima 
dos 60%”, adiantou Sales.

Sobre a queda nos preços nas 
bombas, ele preferiu não opinar. 
“Cada posto é livre para fazer seus 
preços e sobre isso não é possível 
dar qualquer declaração”, afi rmou.

O presidente do Sindipostos 
afi rmou apenas que muitos re-

vendedores fi liados já reportaram 
difi culdades fi nanceiras e muita 
preocupação com o curso dos acon-
tecimentos nas próximas semanas 
em função da pandemia de corona-
vírus.

Levantamento em alguns pos-
tos feito pelo Agora RN nesta se-
gunda-feira revelaram uma queda 
dos preços na bomba em relação à 
última sexta-feira, quando o valor 
médio do litro era centavos inferior 
a R$ 4,50.

Nesta segunda-feira, no en-
tanto, vários estabelecimentos já 
vendiam o litro da gasolina comum 
a R$ 4,29, uma queda de R$ 0,30 
em relação à semana anterior. Mas 
relatos de alguns motoristas repor-
taram o litro a R$ 4,09.

“O que eu sei é que postos na 
Zona Leste de Natal, onde carros 
fi cam mais na garagem, as vendas 

realmente despencaram”, afi rmou 
Antônio Sales.

Procurado pela reportagem pa-

ra saber se já há dispensas de fren-
tistas, o presidente do sindicato da 
categoria, Raimundo Sena, não 

retornou os contatos.
Na semana passada, a Petro-

bras informou que, com uma nova 
redução de 15% no último dia 25, 
o preço médio da gasolina nas re-
fi narias passou R$ 1,14 por litro, o 
menor preço cobrado pela empresa 
pública desde 31 de outubro de 
2011.

No acumulado do ano, a redu-
ção do preço da gasolina já é de cer-
ca de 40%. De acordo com pesquisa 
semanal da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), entre os dias 15 
e 21 de março, o preço médio ao 
consumidor no país para a gasolina 
era de R$ 4,486 por litro.

Segundo a Fecombustíveis, 
associação que reúne os postos de 
abastecimento dos estados brasi-
leiros, a queda de vendas já está 
em torno dos 50% em todo o País.

Consumo da gasolina já caiu cerca de 60% nos postos de combustíveis de Natal

Vendas nos postos de gasolina de Natal 
caem pela metade em apenas 12 dias
Com as medidas para contenção do avanço do coronavírus, como restrição ao comércio e recomendação para isolamento 
domiciliar, valor do litro da gasolina caiu nos últimos dias e os postos da capital estão cobrando entre R$ 4,09 e R$ 4,29

Consumo

José Aldenir/AgoraRN

Trânsito reduz 38% em Natal 
após avanço da covid-19

Levantamento

O avanço da pandemia de 
coronavírus e as medidas de 
circulação de pessoas adotadas 
pelo Governo do Estado e Pre-
feitura do Natal causaram a 
redução de 38% no congestiona-
mento médio de veículos na ca-
pital potiguar. O levantamento 
é do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (IDB), com 
base em dados dos aplicativos 
Waze e Moovit.

Em todo o Brasil, a redução 
do tráfego foi de 36% ao longo 
do mês de março. A capital com 
a maior queda no volume de 
veículos foi Brasília, no Distri-
to Federa, com queda total de 
59%. A atualização compara 
diariamente o tráfego com os da 
primeira semana de março.

Ainda de acordo com os da-
dos, a capital potiguar teve a 
menor redução no tráfego entre 
as cidades brasileiras pesquisa-
das. Natal fi cou empatada com 
o Fortaleza, no Ceará, com 38% 
de redução do tráfego.

Em março, segundo a aná-
lise com dados disponibilizados 
pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, a maior redu-

ção aconteceu entre os dias 23 e 
28. Neste perídio, o volume do 
tráfego caiu 85%.

No entanto, após o presiden-
te Jair Bolsonaro defender o fi m 
da quarentena sob o argumento 
de que a crise na economia po-
deria ter consequências piores 
do que a Covid-19 para país, o 
volume do tráfego voltou a subir 
no último domingo (29). A ten-
dência é que, com a abertura do 
comércio no bairro do Alecrim 
– coração comercial da capital 
potiguar – o volume de veículos 
pelas vias urbanas volte a subir.

Redução no Brasil foi de 36%

A Prefeitura Municipal de São 
José de Mipibu vai reabrir a feira 
livre da cidade no próximo sábado 
(4). A atividade comercial estava 
suspensa desde o dia 19 de março.

No entanto, a feira vai abrigar 
apenas comerciantes do município. 
Ainda esta semana, a Secretaria de 
Agricultura de São José de Mipibu 
vai divulgar o cadastro para os ven-
dedores locais.

A suspensão das atividades, 
segundo o Município, obedeceu ao 
decreto estadual Nº 29.524, que 
dispõe sobre medidas restritivas 
temporárias para o enfrentamento 
da situação de emergência em saú-
de pública provocada pelo novo co-
ronavírus no Rio Grande do Norte.

A restrição foi feita para im-
pedir aglomeração de pessoas nos 
arredores da feira livre. Apesar 
da medida, o Mercado Público e 
demais estabelecimentos comer-
ciais não sofreram restrições. “A 
gestão assegura à população total 
apoio e assistência, porém ressalta 
que cuidados devem ser tomados, 
uma vez que o Estado não dispõe 
de Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) sufi cientes para atender a 
um possível aumento de pessoas 

contaminadas com o coronavírus”, 
apontou a prefeitura municipal, 
por meio de nota, no último dia 19.

Apesar da reabertura da fei-
ra livre, o secretário de Saúde do 
município, Jefferson Oliveira, reco-
menda o cumprimento da quaren-
tena, tendo em vista que os casos 
suspeitos de covid-19 aumentaram 
na cidade. São José de Mipibu tem 
1 caso confi rmado e outros 6 sus-
peitos, segundo a Secretaria Esta-

dual de Saúde Pública (Sesap).
“Os casos suspeitos estão sur-

gindo numa escala crescente. É 
necessário que todos entendam a 
gravidade da situação e tomem os 
seus cuidados, recorrendo à unida-
de de saúde apenas com sintomas 
de febre alta e difi culdade para res-
pirar. Ir até a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) sem esses sin-
tomas é entrar em área de risco”,, 
disse Jefferson Oliveira. 

Feira livre de São José de Mipibu estava suspensa desde o último dia 19

Feira livre de São José de Mipibu 
será reaberta no próximo dia 4

Comércio

Reprodução /Pref. de SJA
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇAO DE OPERAÇÃO-LRO

Adriana Cristina Gomes Paulino da silva, CPF/CNPJ 20.512.942/0001-22, toma público que re-
cebeu do Instituto de desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte-Idema 
a licença de regularização de operação-LRO de número 2019- 135593/TEC/LRO-0179, com o prazo 
de vaidade até 28/02/2022 em favor do ” Bar Tota Tur Estrutura de lazer “ fi ca localizado no povoado 
carnaubinha 1960, distrito carnaubinha ,Munícipio de Touros/RN . 

Adriana Cristina Gomes Paulino da Silva
Administradora

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

MARIA ELIANA DE SOUZA COMBUSTÍVEIS - ME inscrito sobre CNPJ: 03.601.442/0001-81   
torna público que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte (IDEMA), a Renovação Licença de Operação   de nº 2015-090899/TEC/RLO-0231 para 
um comercio de Combustíveis líquidos automotivos com capacidade de 30m3, localizado na Avenida 
Ozano Venâncio de Mesquita sn alto da Ema – Antônio Martins – - RN

MARIA ELIANA DE SOUZA COMBUSTÍVEIS
Sócio Proprietário.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO COHABINAL LTDA inscrito sobre CNPJ: 01.829.334/0001-35   torna público que requer 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a 
Renovação Licença de Operação   de nº 2015-092071/TEC/RLO-0851 para um Empreendimento que 
realiza atividade de abastecimento de Combustíveis líquidos com capacidade de 90m3, GNV, loja de 
conveniência e Troca de Óleo, localizado na Avenida João XXIII, 621 – Cohabinal – Parnamirim - RN

JOSÉ LUIZ NUNES ALVES
Sócio Proprietário.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO PADRE CICERO LTDA, CNPJ: 04.562.586/0001-39 torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a 
Licença de Operação (LO) para a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis líquidos, localizado 
na RUA PRINCIPAL, 197 ARENÃ CEP: 59.162-000 no Município de SÃO JOSÉ DO MIPIBU/RN.

CLAUDIOMAR FERREIRA MORENO
Titular

Pedido de Licença Simplifi cada

ALDIR FONSECA ALVES, CPF: n° 020.325.914-99, torna Público que requereu ao INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDE-
MA a LICENÇA SIMPLIFICADA, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município de 
São Gonçalo do Amarante-RN.

ALDIR FONSECA ALVES
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

Fomento do Brasil Mineração LTDA, inscrita no CNPJ de 18.955.752/0002-52, torna-se público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Prévia nº 2019-134435/TEC/LP-0046, em favor do empreendimento para pesquisa 
mineral da substância ferro, localizado na zona rural no município de Sitio Novo/RN. 

Henio Santana de Paiva
Coordenador de Projetos Minerais

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

Fomento do Brasil Mineração LTDA, inscrita no CNPJ de 18.955.752/0002-52, torna-se público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Prévia nº 2019-134437/TEC/LP-0047, em favor do empreendimento para pesquisa 
mineral da substância ferro, localizado na zona rural nos municípios de Lagoa de Velhos/RN e Serra 
Caiada/RN. 

Henio Santana de Paiva
Coordenador de Projetos Minerais

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

JOEL LOPES FONSECA EIRELI, CNPJ: 40.776.999/0001-80, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença 
de Regularização de Operação, com Validade: 13/02/2022, para Fábrica de pães, bolachas e biscoitos, 
numa área de 68,31m2, Localizado na Rua Professora Elizabete Castro, 76,  Centro, Pedro Velho/RN.

JOEL LOPES FONSECA
PROPRIETÁRIO

O MUNICIPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para conhecimento dos interessados, que, no próximo dia 13 de abril de 
2020, às 08h00min (horário local), fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando o 
Registro de Preços para selecionar propostas de empresas especializadas no 
fornecimento de Material de Limpeza, Higiene, Copa e Cozinha destinados a manutenção 
das secretarias e fundos do município de Cerro Corá/RN, de acordo com o Termo de 
Referência previsto, que fica como parte integrante do processo administrativo. O Edital encontra-
se a disposição dos interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e 
esclarecimentos: (84) 3488-2478 ou pelo E-mail: cpl.pmcerrocora@gmail.com.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Cerro Corá/RN, 30 de março de 2020.
RAIMUNDO OZAIR TENAN

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Presidente da Cooperativa Interestadual de Cursos e Treinamentos dos Propagandistas e Vendedores de Produtos 
Farmacêuticos nos Estados do RN, PB e PE – Inscrita no CNPJ sob o nº: 23.727.645/0001-26 - NIRE: 24400011140 - OCB-
RN: 326/15, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados cooperados, que nesta 
data, para efeito de QUORUM, somam-se em 23 (vinte e três) em pleno gozo de seus direitos sociais, para reunirem-se em 
Assembléia Geral Extraordinária que se realizará na sua SEDE, sito à Av. Rio Branco, 829 -Sala 103 -Ed. Padre Cícero -
Cidade Alta -Natal -RN -CEP: 59.025-003, no dia 18 de abril de 2020, em 1ª convocação às 15:00h, com a presença de 2/3 
(dois-terços) dos associados, em 2ª convocação às 16:00h, com a presença de metade mais um do número total de 
associados, e persistindo a falta de quórum legal, em 3ª e última convocação às 17:00h, com a presença mínima de 10 (dez) 
associados a fim de deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia: Pauta AGE: 
     1. Mudança de Objeto da Cooperativa;  
     2. Alterações Estatutárias;  

Natal-RN, 31 de março de 2020. 
Ranyeri Rodrigo Mendes Barreto – Presidente.  

 

 

 

Comissão Pró Fundação do Sindicato Intermunicipal Dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias 
em Geral e Auxiliares de Administração de Armazéns Gerais do Estado do Rio Grande do Norte 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO  

Pelo presente, Jose Eudes de Araújo Nicacio, brasileiro, casado, movimentador de mercadoria, portador do R.G N.º 
1530155 ITEP/RN, portador do CPF/MF 020.455.924-30. Presidente da Comissão Pró Fundação do Sindicato 
Intermunicipal Dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e Auxiliares de Administração de 
Armazéns Gerais do Estado do Rio Grande do Norte, convoca todos os membros da Categoria profissional 
Diferenciada dos trabalhadores na movimentação de Mercadorias em Geral do Município de Acari, Acu, Afonso 
Bezerra, Arês, Brejinho, Bom Jesus, Caico, Ceara Mirim, Currais Novos, canguaretama, Extremoz,Guamaré,  
Goaininha, Lemo Marinho, João Câmara, Jucurutu, Macaiba, Mossoro, Macau, Monte Alegre, Maxaranguape, Nova 
Cruz, Nizia Floresta, Natal, Parnamirim, Pureza, Pau dos Ferros, para participarem da Assembleia Geral de 
Fundação do Sindicato que se realizará na data de 22 de Abril de 2020, as 7:00 horas, em primeira convocação ou 
em segunda convocação as 8:00 horas, com qualquer número de presentes, no seguinte endereço: Rua: 
Crisantemo, n.º 366 – Jardim Planalto – CEP: 59155-325 - Parnamirim – RN - Estado Do Rio Grande Do Norte, a 
fim de deliberar e discutir a seguinte ordem do dia: a) Fundação do Sindicato Intermunicipal Dos Trabalhadores na 
Movimentação de Mercadorias em Geral e Auxiliares de Administração de Armazéns Gerais do Estado do Rio 
Grande do Norte; b) Discussão, votação e  Aprovação do Estatuto Social; c) Eleição e Posse da Diretoria Executiva 
e Conselho Fiscal, Delegados Representantes e Respectivos Suplentes e prazo do respectivos Mandato.   

Natal, 25 de Março de 2020. 
 

Jose Eudes de Araújo Nicacio - 020.455.924-30 
Presidente da Comissão Pró Fundação  

 

Para aliviar os impactos econô-
micos decorrentes da pandemia do 
novo coronavírus, o Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR) 
garante a continuidade e celerida-
de das contratações de unidades 
habitacionais das Faixas 1,5; 2 e 3 
do Programa Minha Casa, Minha 
Vida. A previsão da Pasta é de que 
sejam contratadas aproximada-
mente 330 mil moradias e de que 
sejam gerados 825 mil novos em-
pregos diretos e indiretos.

“Serão R$ 64 bilhões em inves-
timentos circulando no País, con-
tribuindo com o aquecimento do 
mercado da construção civil, além 
de realizar o sonho da casa própria 
para 330 mil famílias”, destacou 
Rogério Marinho, titular do MDR.

Por meio da Portaria 761, 
desta segunda-feira (30), os sub-
sídios concedidos a pessoas físicas 
nos contratos de fi nanciamentos 
passarão a ser realizados exclusi-
vamente com recursos do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). A medida destrava as 

contratações, se isso não fosse feito 
poderia haver uma paralisação na 
concessão de fi nanciamento para 
novos empreendimentos.  Desde o 
início do ano, já foram contratados 
70 mil unidades habitacionais com 
a estimativa de 175 mil empregos 
diretos e indiretos gerados. 

Outra medida válida a partir 
de hoje é a prorrogação, por 120 
dias, do prazo para análise dos 
documentos técnicos do Sistema 
Nacional de Avaliação Técnica de 
Produtos Inovadores e Sistemas 
Convencionais do Programa Brasi-
leiro da Qualidade e Produtividade 
do Habitat (PBQP-H). A prorro-
gação possibilita a continuação da 
análise dos Documentos de Ava-
liação Técnica (DATec) e das Fi-
chas de Avaliação de Desempenho 
(FAD’s) dos sistemas construtivos 
inovadores e convencionais, com 
o objetivo de estimular a inovação 
tecnológica e aumentar o leque de 
alternativas tecnológicas disponí-
veis para a produção habitacional 
no Brasil.

MDR garante a contratação 
de 330 mil novas moradias 
Medida visa minimizar impactos econômicos da 
covid-19 e atender famílias para a casa própria

Habitação

Ministro do do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho: “Minimizar impactos”

Isaac Nóbrega / PR

A prefeitura de São Gon-
çalo do Amarante vai usar o 
prédio do Centro Especiali-
zado em Reabilitação (CER) 
para montar um hospital de 
campanha com capacidade 
para 100 leitos para pacien-
tes de covid-19. O município 
um caso confi rmado da do-
ença. É o secretário de Saúde 
do município, Jalmir Simões, 
de 51 anos, que está em isola-
mento domiciliar.

Além disso, a Prefeitura 
de São Gonçalo do Amarante 
está contratando 14 médicos 
para unidades de saúde. O 
contrato é imediato, com hora 
de trabalho a R$ 100, poden-
do trabalhar até 6h por dia.

Os 14 profi ssionais são 
para as comunidades Ama-
rante, Novo Amarante, Go-
landim, Humaitá, Jardim 
Lola, Novo Santo Antônio, 
Santo Antônio, Flores do 
Campo, Guajiru, Padre Joao 
Maria e Barro Duro.

São Gonçalo 
do Amarante 
terá hospital de 
campanha

100 leitos

Os pesquisadores de ma-
croeconomia do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea) revisaram as proje-
ções para o crescimento eco-
nômico deste ano para uma 
retração de 0,4% a 1,8% do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
ante uma alta de 2,1% previs-
ta anteriormente. As novas 
estimativas, revisadas em 
função da pandemia do novo 
coronavírus, estão numa se-
ção da Carta de Conjuntura 
do Ipea. O nível de incertezas 
e interrupções da atividade 
econômica provocado pela 
pandemia “está trazendo 
incertezas e interrupções da 
atividade econômica global 
em níveis superiores aos re-
gistrados na crise fi nanceira 
de 2007-2009”. “Essa crise é 
mais difícil porque já tínha-
mos visto uma crise fi nancei-
ra, mas não uma pandemia 
como essa”, afi rmou o diretor 
de Estudos e Políticas Ma-
croeconômicas do Ipea, José 
Ronaldo de C. Souza Júnior.

Ipea revisa PIB do 
Brasil para queda 
entre 0,4% e 
1,8% em 2020

Análise
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Você pode
instalar energia
solar na sua
casa ou na
sua empresa.

Você vai ZERAR
O CONSUMO
da sua conta
de energia
e ainda pagar
tudo parcelado.

O valor das
parcelas mensais
SERÁ IGUAL
OU ATÉ MENOR
do que o valor
da sua conta
de energia.

Você paga a
instalação com
a PRÓPRIA
ECONOMIA
que vai ter na
sua conta de luz.

Diga adeus à conta
de energia em
quatro passos.
Instale o sistema Megga Solar na sua casa ou empresa.
Acesse agora mesmo meggasolar.com.br
e solicite orçamento gratuito.

A empresa de energia solar
que mais cresce no BrasilEmpresa

Cadastrada
Empresa
Filiada meggasolar.com.br 84 3217 - 7155

O prejuízo do novo coronavírus 
no futebol irá bem mais além do 
que somente paralisar os campeo-
natos. As previsões de especialistas 
em fi nanças são bastante sombrias 
sobre o quanto a modalidade vai se 
fragilizar e sofrer uma das maio-
res crises econômicas da história. 
Apenas as cinco principais ligas 
nacionais da Europa (Inglater-
ra, Espanha, Itália, Alemanha e 
França) podem ter um impacto 
do equivalente a R$ 20 bilhões se 
os campeonatos não puderem ser 
retomados, segundo projeção da 
consultoria KPMG.

O estudo divulgado nesta se-
mana o traça um panorama de 
como as principais competições 
vão sofrer por fatores como a falta 

de receitas em dias de jogo, perda 
de compromissos comerciais e o 
prejuízo pela falta de transmissão 
na TV. A situação atual dos cam-
peonatos é de cancelamento, ainda 
sem uma confi rmação de quando o 
calendário poderá voltar.

A mais rica de todas as ligas 
é quem pode ter o maior golpe. 
Apenas a Premier League, na In-
glaterra, pode sentir no bolso um 
impacto de R$ 6,7 bilhões. Cerca de 
62% desse valor (R$ 4,2 bilhões) se 
deve às transmissões de televisão 
pelo mundo afora, cujos valores são 
fi xados de acordo com a quantida-
de de jogos exibidos pelos canais. s.

Na opinião de especialistas 
ouvidos pela reportagem, apurar 
o impacto total do coronavírus no 

esporte é uma avaliação impos-
sível. A paralisação na Liga dos 
Campeões da Europa e o adiamen-
to da Eurocopa são outros fatores 
de grande peso para enfraquecer 
o futebol, por envolverem uma ca-
deia de serviços ainda mais ampla 
do que as ligas nacionais como via-
gens de torcedores, verbas maiores 
de patrocínio e contratos maiores 
de TV.

Segundo a própria KPMG, no 
Brasil o duro golpe fi nanceiro será 
pesado porque boa parte dos recur-
sos depende principalmente dos 
times estarem em atividade. As 
rendas com bilheteria representam 
15% da receita anual dos clubes e 
os contratos de TV são responsá-
veis por 42%. A Premier League anunciou no último dia 13 a suspensão do campeonato deste ano

Coronavírus deve causar perdas de mais 
de R$ 20 bilhões para o futebol europeu
Mais rica de todas as ligas da Europa, a Premier League, na Inglaterra, pode sentir no bolso um impacto de R$ 6,7 bilhões. 
Cerca de 62% desse valor (R$ 4,2 bilhões) se deve às transmissões de televisão das partidas para todo o mundo

Prejuízo
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