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Mourão defende 
isolamento social 
contra Covid-19

Empresas terão 
mais tempo para 
recolher ISS

Contrariando presidente Jair 
Bolsonaro, vice defendeu 
medida para achatar a curva 
da propagação do novo 
coronavírus em abril

Por causa da pandemia, 
secretário de Tributação de 
Natal, Ludenilson Lopes, 
explica que optantes do 
Simples terão 6 meses a mais
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Makro surpreende e fecha as portas
No começo do ano, Grupo Carrefour anunciou a aquisição de 30 lojas 
do Makro no País, mas loja de Natal não estava incluída no pacote

Divulgação

Mundo já tem 1 milhão de pessoas 
infectadas pelo novo coronavírus

Pandemia 04

No Rio Grande do Norte, subiu para 106 o número de casos confirmados da Covid-19. De acordo com boletim da Secretaria
de Saúde, foram 14 casos notificados entre quarta e quinta. No Brasil, já são 299 mortes e quase 8 mil casos confirmados

MP acompanhará 
hospital que será 
montado na Arena
Dois dias após divulgar chamada, 
governo define hoje entidade que 
vai administrar o hospital

Investigação 05

Secretaria de Saúde 
fecha urgência do 
João Machado
Para prevenir contaminação dos 
internos pela Covid-19, unidade vai 
receber apenas casos encaminhados

Psiquiatria 03

Polícia investiga 
empresário que deu 
festa com Covid-19
Francisco Chagas Neto organizou 
uma festa em Carnaubais quando 
deveria estar em isolamento

Crime 07

88% dos pequenos 
negócios têm queda 
no faturamento
De acordo com pesquisa realizada 
pelo Sebrae, 29% das empresas 
podem fechar as portas em abril

Crise 06

Operação Ganância 
apura preço abusivo 
em máscara e álcool
Foram cumpridos quatro 
mandados de busca e apreensão 
em Natal, Parelhas e Ouro Branco

Economia 07

Fechamento da unidade do Makro em Natal, sem maiores explicações, pegou de surpresa os consumidores na capital
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O que vem atrasando o 
governo federal em sua 
tarefa primordial de fazer 

o dinheiro chegar rapidamente às 
mãos dos brasileiros mais pobres 
ainda é um pequeno mistério.

O presidente Jair Bolsonaro 
assegurou nesta quinta-
feira (2) que se começará a 
pagar na semana que vem o 
“coronavoucher”, apelido dado 
ao auxílio emergencial de R$ 600 
para trabalhadores informais, 
autônomos, microempreendedores 
individuais e outros afetados pelos 
efeitos da pandemia da Covid-19.

O problema é que até o 
momento desta declaração, ele já 
havia demorado 48 horas para 
sancionar a medida, apesar da 
pressão do Congresso e de setores 
da sociedade civil. Finalmente 
assinou, mas que demorou, 
demorou.

E agora que fi nalmente houve a 
sanção presidencial, as hesitações 
do governo, que esbarram, em 
parte, na burocracia anacrônica 
vigente no País, ainda revelam 
a inexperiência da atual equipe 
econômica numa matéria para 
a qual sabidamente ela não tem 
experiência – a de transferir renda.

Sabe-se que o Bolsa Família 
reúne 14 milhões de brasileiros, 
com dados fundamentais como o 
CPF, entre outros. Por que já não 
se começou o trabalho por aqui, é 
uma boa pergunta. Mas há ainda 
35 milhões, dos quais pelo menos 
11 milhões o governo não sabe por 
onde andam.

Depois de realizar o expurgo 
de ONGs que exerciam a conexão 
com parte desses bolsões de 
pobreza – alguns até com razão, 
pois desviavam recursos -, o fato é 
que a equipe econômica não estava 
preparada para desempenhar essa 
magnífi ca tarefa.

“É como um time de craques do 
futebol sendo convocado para jogar 
baquete”, descreveu um jornalista 
esta semana.

Depois de anunciar bilhões 
de investimento na economia, 

descobriu-se que alguns 
anúncios foram repetidos e cifras 
sobrepostas, o quer confundiu até 
os mais experientes analistas desse 
tipo de número. Mas dinheiro que 
é bom, até agora, nada – embora 
prazos corretos para as liberações 
já fosse um bom começo.

O tsunami do coronavírus 
varreu todos os planos da equipe 
econômica. Em seu primeiro ano, 
o governo Bolsonaro se benefi ciou 
muito da herança deixada pela 
reforma trabalhista levada a 
cabo no governo Michel Temer, 
extensiva ao campo previdenciário, 
pode-se dizer assim.

Contudo, nem antes da 
pandemia, frise-se, as coisas 
para o atual governo não 
vinham exatamente bem, embora 
pragmaticamente o ministro Paulo 
Guedes tenha obtido vitórias, 
reduzido o rombo fi scal deixado 
pela era Dilma Rousseff.

Era algo do qual o atual 
governo se orgulhava até ser 
colhido pelas ondas gigantescas 
da pandemia.  Agora que não há 
mais retorno possível, é bom que o 
governo se adapte rapidamente ao 
novo momento.

Mas que vai ser difícil, ah vai.

Adaptação é preciso
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NOTAS & INFORMES
JUÍZES CONTRA AS MPS

A Associação Juízes para 
a Democracia (AJD) cobrou do 
Congresso Nacional que barre 
todas as medidas provisórias 
do governo federal relacionadas 
a mudanças nas relações de 
trabalho durante a pandemia 
do coronavírus. Segundo a 
entidade, o governo se aproveita 
do momento para “extinguir e 
fragilizar direitos trabalhistas”.

RECUPERADO
O vereador Raniere Barbosa 

(Avante) teve alta do Hospital 
Memorial São Francisco, em 
Natal, onde estava internado 
com um quadro resultante de 
coronavírus. O parlamentar está 
clinicamente bem, não apresenta 
sintomas relevantes e, seguindo 
as recomendações médicas, está 
isolado em casa.

REMÉDIO E VENENO
O presidente Jair Bolsonaro 

voltou a criticar governadores 
nesta quinta-feira (2), em especial 
o governador de São Paulo, João 
Doria. “Eles (governadores) 
acabaram com o comércio. O 
Doria acabou com o comércio na 
estrada. Não pediu para mim, 
não vou conversou comigo, para 
fazer aquela loucura”, declarou. 

O Brasil registrou o primeiro caso de Covid-19 no fi m de 
janeiro. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira 
pelo Ministério da Saúde, houve uma hospitalização 

em razão da doença na quarta semana do ano. Até então, o 
primeiro caso do novo coronavírus no Brasil, que já matou 299 
pessoas, tinha sido confi rmado no fi m de fevereiro. O Ministério 
da Saúde explicou que está fazendo uma investigação 
retroativa de casos de síndrome respiratória aguda grave 
(SRAG). Nesse processo, foi encontrado um caso de janeiro.

Antes do que se pensava

Segundo Bolsonaro, o “remédio” de 
Doria contra a crise foi superdosado e 
se tornou um “veneno”.

INVESTIGAÇÃO
A 1ª Delegacia de Polícia de 

Natal encaminhou para o Juizado 
Especial Criminal de Natal um Termo 
Circunstanciado de Ocorrência (TCO) 
em que aponta a prática de apologia 
ao crime por parte de um personal 
trainer que usou as redes sociais 
para disseminar informações contra 
as determinações sanitárias para o 
isolamento social. O crime prevê uma 
pena de três a seis meses de detenção.

DOBRO
O número de casos de infectados 

com o novo coronavírus no Brasil 
deve dobrar entre o próximo 

domingo e segunda-feira, segundo 
projeções do grupo “Covid-19 Brasil”, 
que reúne universidades brasileiras, 
em relação à última atualização do 
Ministério da Saúde, que contabiliza 
6.836 em todo o país. É um cenário 
conservador, otimista até, devido à 
subnotifi cação e à falta de testes à 
disposição no Brasil.

RESPIRADORES
O ministro Luiz Henrique 

Mandetta (Saúde) anunciou nesta 
quinta-feira (2) a assinatura de 
contrato de R$ 1,2 bilhão para 
compra de 8 mil respiradores. Ele 
disse também que o governo já tem 
esquema de logística montado para 
buscar equipamentos de combate ao 
novo coronavírus na China, se for 
preciso usando aviões da FAB.
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ARTIGO

O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro 
assustou o mundo. Na contramão das orientações da OMS, 
de especialistas e dos principais líderes mundiais, criticou 
o fechamento parcial do comércio, da indústria e sugeriu o 
isolamento social vertical.

Lógico que não podemos podemos descuidar da atenção 
à economia e aos problemas sociais advindos do inevitável 
aprofundamento da recessão. É necessário a intervenção 
do Estado brasileiro no sentido de injetar recursos fi nan-
ceiros emergenciais.

Para tanto, sugerimos algumas medidas com respostas 
para curto e médio prazo, que devem ser adotadas para 
minimizar os efeitos colaterais econômicos, sociais e fi scais 
da pandemia do coronavírus:

1) Cobrar do governo federal e do Congresso Nacional a 
aprovação de um orçamento mínimo de R$ 30 bilhões para 
execução de programa emergencial de transferência de renda 
para trabalhadores informais, ambulantes, autônomos, e 
vulneráveis; e de R$ 20 bilhões para pagamento de parte dos 
salários do mês de abril de empregados de micro empresas do 
ramo de comércio varejista e de serviços não essenciais;

2) Cobrar do Congresso Nacional a tramitação e apro-
vação da reforma tributária, instituindo o imposto sobre 
grandes fortunas; o retorno da cobrança do IRPF sobre a 
distribuição de lucros e dividendos; a ampliação da isenção 
do IRPF até o limite de R$ 4.000,00 mensais, e adoção da 
alíquota de 35% para renda mensal superior a R$ 50.000,00; 
simplifi car a cobrança dos impostos na base consumo com 
a adoção do IVA; e, se necessário, o retorno da CPMF com 
um gatilho de suspensão de sua cobrança no momento que o 
défi cit fi scal se igualar a R$ 130 bilhões anuais;

3) Cobrar das secretarias municipais de assistência 
social o início imediato da atualização do cadastro único do 
Suas, para transmissão online para o Ministério da Cida-
dania poder operacionalizar via Caixa os novos programas 
de transferência de renda;

4) Cobrar do Governo Federal a operacionalização dos 
recursos do pacote já anunciado de R$ 88 bilhões para 
socorrer os estados, municípios e empresas no enfrenta-
mento do processo de recessão econômica;

5) Negociação, quando possível, entre os fi scos federal, 
estaduais e municipais com seus contribuintes para pror-
rogação de prazos de cumprimento de obrigações acessó-
rias e principais durante a vigência do isolamento social;

6) Cobrar medidas legais para suspender por até 90 dias 
cortes no fornecimento de água e energia elétrica por inadim-
plência de faturas pelos consumidores inscritos no Suas;

7) Monitoramento com transparência ofi cial diária das 
estatísticas de avanço da epidemia do coronavírus, para 
planejamento democrático e participativo da migração do 
isolamento social horizontal para o vertical, quando possível.

Não precisamos 
escolher um lado

Fernando Freitas ► Auditor fiscal 

A
Fernando Freitas
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A Prefeitura do Natal pror-
rogou o prazo para recolhimento 
do Imposto sobre Serviços (ISS) 
devido pelas empresas optantes 
do Simples Nacional nos meses de 
março, abril e maio de 2020. Por 
causa da pandemia do novo coro-
navírus, que afeta o funcionamento 
de estabelecimentos comerciais na 
capital potiguar, essas empresas 
poderão pagar o imposto seis me-
ses depois da data de vencimento 
original.

A prorrogação do prazo está 
em uma portaria publicada nesta 
quinta-feira (2) pela Secretaria 
Municipal de Tributação (Semut). 
O documento, assinado pelo se-
cretário Ludenilson Lopes, leva 
em conta o estado de emergência 

decretado na cidade por causa da 
Covid-19 e informa que as novas 
datas de vencimento serão defi ni-
das pelo Comitê Gestor do Simples 
Nacional.

Também foram adiados em 
Natal os prazos para recolhi-
mento do ISS por parte dos 
profi ssionais autônomos e da 
Taxa de Licença de Localização. 
No caso da Taxa de Licença de 
Localização, o novo prazo para 
pagamento é o dia 11 de maio. 
Esta também é a nova data de 
vencimento da parcela única 
ou primeira parcela do ISS dos 
profi ssionais autônomos. A se-
gunda parcela fi cou para o dia 
11 de julho. As terceira e quarta 
parcelas seguem com datas de 

vencimento inalteradas.
De acordo com a Semut, a crise 

do novo coronavírus já causa refl e-
xos na arrecadação municipal. A 
queda relativa à arrecadação de 
impostos locais chega mensalmen-
te a 50% da receita, algo em torno 
de R$ 15 milhões por mês. Só com a 
medida que adia o recolhimento do 
Simples, a perda mensal é estima-
da em até R$ 6 milhões.

“Nessa crise, o Município está 
sendo muito demandado com gas-
tos para minimizar o impacto e 
atender a população. Ainda assim, 
estamos fazendo tudo que pode-
mos, em termos de tributos, dentro 
do limite da divisão tributária bra-
sileira”, explicou o secretário Lude-
nilson Lopes. Secretário municipal de Tributação, Ludenilson Lopes, projeta queda na arrecadação

Tributação de Natal adia recolhimento do 
ISS para optantes do Simples e autônomos
Por causa da pandemia do novo coronavírus, que afeta o funcionamento de estabelecimentos comerciais na capital potiguar, 
essas empresas poderão pagar o imposto seis meses depois da data de vencimento original, segundo portaria publicada ontem

Imposto

José Aldenir / Agora RN

Pedro Trindade
Repórter

A urgência do único hospital 
psiquiátrico do Estado, o Doutor 
João Machado, em Natal, está fe-
chada desde a última segunda-fei-
ra (30). Desde então, os pacientes 
que procuram a unidade para re-
ceber o primeiro atendimento são 
orientados a buscar uma Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA).

Para presidente da Associação 
de Psiquiatria do Rio Grande do 
Norte, a psiquiatra Ana Lígia Nas-
cimento, a suspensão da urgência 
no Hospital João Machado sobre-
carrega as UPA’s e não garante 
atendimento assertivo aos pacien-
tes mentais em crise, com fragili-
dade e dependência.

“Na UPA eles são atendidos por 
um clínico geral e por uma equipe 
médica que não recebeu capacita-
ção para este tipo de atendimento. 
Os profi ssionais da saúde já estão 
exaustos com os atendimentos ele-
tivos, principalmente com a chega-
da do coronavírus. É uma crise no 
Sistema Único de Saúde (SUS)”, 
comenta a psiquiatra.

Procurada, a Secretaria Estadu-
al de Saúde se limitou a dizer que 

a tomada desta decisão foi “em vir-
tude da pandemia do coronavírus”. 
Em portaria publicada na terça-
-feira (31) no Diário Ofi cial, a pasta 
afi rma que o fechamento da emer-
gência tem como objetivo minimizar 
os riscos de os internos do hospital 
se contaminarem com a Covid-19. 
Apenas os casos referenciados pelas 
UPAs serão acolhidos.

Ana Lígia ressalta que o pro-
tocolo clínico de atendimento da 
capital prioriza o atendimento a 

pessoas que apresentam sintomas 
da Covid-19. “Qual o paciente em 
crise vai fi car sentado esperando 
atendimento? Ele pode fugir do 
local, gerando mais transtorno aos 
familiares. E se ele entrar em uma 
sala e quebrar um equipamento, 
um respirador, que estamos tan-
to precisando nas unidades, por 
exemplo; como vai ser?”, ilustra.

Além disso, a psiquiatra diz 
que, se um paciente em crise entrar 
em contato com uma pessoa infec-

tada pela Covid-19, pode ajudar na 
disseminação do vírus, pois não vai 
obedecer a etiqueta respiratória e 
as orientações técnico-sanitárias.

Caso o clínico geral encaminhe 
o paciente para internação no Hos-
pital João Machado, o translado 
deve ser realizado pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu), conforme a portaria. O 
João Machado conta com 100 leitos.

“Às vezes, a família consegue 
um carro, um táxi para levar o 
paciente até a unidade de saúde. 
Se ele já fosse direto para o João 
Machado, a ambulância que seria 
usada na transferência poderia ser 
usada em um outro atendimento. 
E temos que considerar que isso 
envolve mais mais equipamentos 
de proteção individual, que lutamos 
tanto para conseguir nesse período 
de pandemia”, explica Ana Lígia.

A psiquiatra comenta que, se es-
sa portaria não for revisada, “entra-
remos em outra pandemia”. “Uma 
pandemia mental. Temos que 
considerar que esses pacientes têm 
família. No João Machado, além de 
atendermos o paciente, atendemos 
os acompanhantes, quando neces-
sário, através de psicólogos e assis-
tentes sociais”, afi rma.

Hospital psiquiátrico vai receber apenas pacientes referenciados pelas UPAs

Governo do Estado fecha urgência do 
Hospital Psiquiátrico Dr. João Machado

Saúde

Reprodução Diferentemente do presi-
dente Jair Bolsonaro, o vice-
-presidente Hamilton Mourão 
defendeu nesta quinta-feira 
(2) a manutenção da políti-
ca de isolamento social para 
achatar a curva da propaga-
ção do novo coronavírus em 
abril, quando deve acontecer 
o pico da pandemia no Brasil.

“Ainda estamos naquele 
momento pré-pico. A ava-
liação é que nós temos que 
continuar com a política de 
isolamento, no sentido de 
atravessarmos esse abril, 
quando se espera que pico 
da doença comece a ocorrer a 
partir do dia 20, 25”, afi rmou, 
em entrevista ao vivo trans-
mitida pelo BTG Pactual.

Sobre as medidas econô-
micas de apoio à população, o 
vice-presidente afi rmou que há 
um limite fi nanceiro que pode 
ser gasto pela União. Ques-
tionado sobre a postura do 
Congresso Nacional, Mourão 
afi rmou que é necessário ter 
cuidado para que não haja des-
perdícios e que os gastos sejam, 
efetivamente, para combate ao 
coronavírus e seus efeitos.

Mourão: “Temos 
que continuar 
com política de 
isolamento”

Vice-presidente
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Subiu para 106 o número de 
casos confi rmados do novo corona-
vírus no Rio Grande do Norte. A 
informação está no mais recente 
boletim epidemiológico da Secreta-
ria Estadual de Saúde Pública (Se-
sap), divulgado nesta quinta-feira 
(2). De acordo com o documento, 
foram 14 casos notifi cados entre 
quarta e quinta, já que na véspera 
eram 92 confi rmações.

O número de casos suspeitos 
também aumentou. Saiu de 1.777 
para 2.153, o que representa uma 
alta de 21%. O número de casos 
descartados está em 455, e o Es-
tado segue com dois óbitos regis-
trados: um em Natal e outro em 
Mossoró.

Dos 106 casos confi rmados, 
três são de pessoas que moram 

em outros estados, mas que foram 
atendidos no RN. Os outros pacien-
tes estão distribuídos em 15 muni-
cípios, sendo a maioria em Natal, 
onde estão 56 casos confi rmados. 
Em seguida, vêm Mossoró (21) e 
Parnamirim (13). Já os casos sus-
peitos estão em 129 cidades do RN 
e de outros estados do País (mas 
que foram atendidas no RN).

No mundo, o novo coronavírus 
atingiu nesta quinta-feira a marca 
de 1 milhão de pessoas infectadas 
e mais de 51 mil mortos. O surto 
que começou na província chinesa 
de Hubei foi declarado pandemia 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) após se disseminar 
para 181 países e regiões. Os mais 
impactados - Estados Unidos, Itá-
lia, Espanha, China e Alemanha - 

adotaram mudanças drásticas nos 
seus modos de vida - do trabalho à 
religiosidade.

No Brasil todo, são 7.910 casos 
confi rmados da Covid-19, infecção 
transmitida pelo novo coronavírus. 

Foram 1.074 novas confi rmações 
em 24 horas. Já as mortes pela do-
ença subiram de 241 para 299. A 
taxa de mortalidade está em 3,8%.

O Estado de São Paulo segue 
sendo o mais afetado pela doen-
ça, com 3.506 casos confi rmados e 
188 óbitos. Em seguida, vêm Rio 
de Janeiro (992 casos, 41 óbitos), 
Ceará (550 casos, 20 óbitos), Minas 
Gerais e Distrito Federal (cada um 
com 370 casos e 4 óbitos).

Embora o pico da pandemia 
ainda não tenha sido alcançado 
no Brasil, os sistemas de saúde 
público e privado já enfrentam so-
brecarga por causa do aumento do 
número de internações e registram 
até 38% de seus leitos ocupados por 
pacientes com infecção suspeita ou 
confi rmada da doença.

Processo de descontaminação para evitar propagação do novo coronavírus

RN tem 106 casos confirmados do novo 
coronavírus, aponta Secretaria de Saúde
No mundo, o novo coronavírus atingiu nesta quinta-feira a marca de 1 milhão de pessoas infectadas e mais de 51 mil mortos. 
O surto que começou na província chinesa de Hubei foi declarado pandemia pela OMS após se disseminar para 181 países

Novo boletim

Marcello Casal Júnior / Agência Brasil
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Os vereadores de Natal aprovaram 
em sessão extraordinária com sistema 
de votação remota o Decreto de 
Calamidade Pública, encaminhado 
pelo Executivo Municipal, em razão da 
pandemia ocasionada pela infecção 
humana pelo novo coronavírus 
(Covid-19). Também foi aprovada a 
criação de cargos efetivos para a área 
da saúde municipal, de modo a reforçar 
o atendimento à população.

Foi a primeira vez que a Câmara 
de Natal realizou uma sessão através 
de videoconferência. A votação foi 
presidida pelo presidente da Casa, 
vereador Paulinho Freire (PSDB), direto 
do plenário da Câmara, sem público 
nas galerias e com número limitado 
de servidores para apoio operacional, 
obedecendo recomendação das 

autoridades de saúde para evitar 
aglomerações. “Acho que a Câmara sai 
na frente com uma discussão ampla e 
madura e participação dos vereadores 
mesmo fora da Câmara. Aprovamos 
o decreto, ajudando o município a 
tomar iniciativas ágeis e autorizamos a 
nomeação de mais profi ssionais para 
que venham a contribuir com essa 
batalha contra o coronavírus”, disse 

Paulinho Freire, presidente da Câmara 
de Natal.

A iniciativa reforça a preocupação 
do Legislativo Municipal em atender as 
demandas da população sem colocar 
em risco a saúde das pessoas. Os 
servidores que participaram da sessão 
seguiram as normas de prevenção com 
uso de máscaras e desinfecção com 
álcool gel, inclusive nos equipamentos.

Integrantes da Mesa Diretora da 
Casa, os vereadores Dickson Nasser 
Junior (PSDB) e Felipe Alves (MDB) 
estiveram presentes na votação. “A 
Câmara fez seu dever da melhor forma 
possível, dentro das limitações do 
momento para atender à necessidade 
de se reduzir a burocracia para ações 
emergenciais e contratação de mais 
profi ssionais”, destacou Felipe Alves.

A Câmara Municipal de Natal, 
através da sua Mesa Diretora, 
prorrogou a suspensão de 
todas as atividades legislativas e 
administrativas até o dia 30 de 
abril, em decorrência do aumento 
de casos do novo coronavírus 
(Covid-19) no Rio Grande do Norte, 
e em consonância com as ações de 
combate à propagação da doença. O 
Ato foi publicado no Diário Ofi cial do 
Município da última quarta-feira (1) 
e entrou em vigor a partir da data de 
publicação.

A medida é uma extensão do Ato 
04/2020 - MD, publicado no último 
dia 19 de março, e visa atender às 
recomendações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e demais 
autoridades de

saúde e sanitárias, no combate à 
pandemia da Covid-19, assim como 
resguardar a saúde de servidores, 
parlamentares, prestadores de 
serviço e cidadãos que frequentam 
o Legislativo Municipal, quando em 
pleno funcionamento.

“O momento pede esse cuidado 

com o cidadão. Prorrogamos o 
Decreto de suspensão de atividades 
até 30 de abril. Governo do RN, 
Assembleia Legislativa e Prefeitura 
do Natal também estão prorrogando 
seus decretos. Vamos ganhar 
essa guerra tomando os cuidados 
necessários recomendados pela 
OMS. Temos que fi car em casa e 
nos cuidarmos para que, no menor 
espaço de tempo, possamos sair 
desta situação”, frisou o presidente 
da Câmara, vereador Paulinho Freire 
(PSDB).

Câmara de Natal aprova calamidade pública e 
contratação de profi ssionais para a Saúde

Coronavírus: Câmara prorroga suspensão de atividades até 30 de abril

Elpídio Júnior / CMN

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) abriu in-
quérito civil nesta quinta-feira (2) 
para apurar o processo de contra-
to emergencial feito pelo Governo 
do Estado, com valor total de R$ 
37,1 milhões, para que uma Or-
ganização Social (OS) administre 
o hospital de campanha que será 
contratado na Arena das Dunas. 
A estrutura vai atender pacientes 
acometidos com a Covid-19.

A investigação será feita pela pro-
motora da Saúde, Iara Maria Pinhei-
ro de Albuquerque, que vai requisitar 
informações do contrato que será fi r-
mado entre o governo estadual e a or-

ganização que fi cará encarregada de 
administrar o hospital de campanha.

O Governo do Rio Grande do 
Norte defi ne nesta quinta-feira (3), 
apenas dois dias depois de lançar 
a chamada pública, a Organização 
Social (OS) responsável pelo hospi-
tal de campanha que será montado 
na Arena das Dunas. A estrutura 
terá 100 leitos e 663 profi ssionais 
da área de saúde atuando. O valor 
global de todo o contrato, durante 
período de 180 dias, será de R$ 
37,1 milhões.

Os leitos serão montados na 
área interna da Arena das Dunas 
até o fi m deste mês de abril. Os ser-

viços serão distribuídos nas áreas 
da Arena Tour, Zona Mista e de 
Hospitalidade. Só de médicos serão 
contratatos 244 profi ssionais. 

A contratação de OS também é 
alvo de questionamentos pelo Mi-
nistério Público do Ceará. A inves-
tigação é sobre a instalação de um 
hospital de campanha no Estádio 
Presidente Vargas, em Fortaleza. 
A Secretaria de Saúde de Fortale-
za (SMS) vai contratar uma Orga-
nização Social para gerir o equipa-
mento, a despeito da expansão da 
rede já existente. O contrato global 
está estimado em cerca de R$ 80 
milhões. Hospital de campanha na Arena das Dunas terá custo estimado em R$ 37,1 milhões

MPRN investiga contrato emergencial do 
hospital de campanha na Arena das Dunas
Chamamento emergencial para contratar Organização Social, com dispensa de licitação, vai  instalar 100 leitos no estádio e
vai custar R$ 37,1 milhões; estrutura hospitalar terá 663 profissionais e vai receber pacientes de Covid-19 até o fim deste mês

Inquérito

José Aldenir/AgoraRN

CESTAS BÁSICAS
Os parlamentares 

aprovaram, em regime de 
urgência e de forma remota, 
o Projeto de Lei n° 076/2020 
de autoria do Executivo 
Municipal, que autoriza 
a Secretaria Municipal de 
Educação, a utilizar recursos 
destinados à aquisição da 
merenda escolar para a 
aquisição de cestas básicas 
que serão distribuídas aos 
alunos da rede municipal de 
ensino público. O projeto 
deve ocorrer enquanto as 
aulas estiverem suspensas 
devido à pandemia do 
novo coronavírus e se trata 
de um remanejamento de 
recursos. A Secretaria deverá 
destinar uma cesta básica 
para cada aluno da rede, que 
atualmente conta com 58 

mil alunos inscritos, o que 
representa um total de 58 
mil cestas básicas entregues. 
Também na ocasião, o texto 
passou pela aprovação da 
Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final, 
com parecer favorável da 
presidente da Comissão, 
vereadora Nina Souza (PDT), 
e aprovada pelos seus demais 
integrantes. “A merenda 
escolar foi um avanço que 
aconteceu na educação do 
nosso país. E como nossos 
alunos estão em casa e 
não podem fi car sem essa 
alimentação, esse projeto 
traz o resgate do que é 
fundamental neste momento: 
a boa nutrição das nossas 
crianças, sendo um projeto 
dentro da legalidade e 
oportuno”, disse a vereadora.

SESSÃO VIRTUAL
A TV Câmara Natal viabilizou 

a plataforma de videoconferência 
e fez a transmissão, ao vivo, 
da primeira sessão virtual 
da história do Legislativo 
Municipal, como medida de 
prevenção à propagação do 
novo coronavírus (Covid-19). A 
comunicação por áudio e vídeo 
entre os vereadores aconteceu 
por meio da plataforma de 
videoconferência Zoom Cloud 
Meetings, a mesma adotada pela 
Câmara Federal e pelo Senado 

nas sessões remotas iniciadas 
no fi m de março deste ano. O 
presidente da Câmara, Paulinho 
Freire (PSDB), conduziu a sessão 
por meio do aplicativo instalado 
em um notebook, direto do 
Plenário do Legislativo.

Dos 29 vereadores de Natal, 
24 participaram da sessão 
extraordinária utilizando o 
aplicativo em seus smartphones, 
tablets ou computadores, e 
apenas um vereador votou de 
forma presencial, no Plenário da 
Casa.
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO):

A C A DA SILVA GAS, CNPJ: 18.286.735/0001-99, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Re-
gularização da Operação - LRO para a revenda de gás liquefeito de petróleo-GLP, localizada na Rua 
João Cornélio Bezerra, S/N, Conceição de Upanema, CEP: 59.670-000, no município de Upanema-RN. 

CLAUDIO AGOSTINHO DA SILVA
Diretor

COONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

AGRÍCOLA FAMOSA LTDA., CNPJ 00.474.300/0013-46, torna público que e recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regulari-
zação de Operação (LRO) para a atividade de fruticultura irrigada, localizada na Fazenda Nova California, 
S/N, CEP 59619-218, Zona Rural, Mossoró/RN.

Luiz Roberto Maldonado Barcelos
Diretor Institucional

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

CARLOS YOSHIO MURATE, CPF Nº 115.023.129-72, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de 
Regularização de Operação para Agricultura Irrigada em uma área de 28 ha, localizada na Fazenda Nova 
Esperança, Zona Rural do Município de Jandaíra/RN.

CARLOS YOSHIO MURATE 

CONCESSÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO

GREENLIFE CASHEW EXPORTS LTDA, CNPJ: 34.731.846/0001-13, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Li-
cença Operação, validade: 02/04/2026, para Unidade de benefi ciamento de Castanha de Cajú, instalada 
em um terreno de 59.000,00m2, sendo 17.154,40m2 de área construída, Localizado na Av. Ouro Branco, 
780, Distrito Industrial, São Paulo do Potengi/RN.

MARCEL DE GOES FERREIRA 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

CARPINA CARCINICULTURA LTDA - ME, CNPJ: 06.838.487/0001-62, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA, a  Licença de Regularização de Operação, para Projeto de Carcinicultura, em uma área produtiva de 
7,33ha, Localizado na Fazenda Ilha Nova, S/N, Currais, Nísia Floresta/RN.

BRAZ LUIZ DA SILVA
PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A MINERAÇÃO TOMAZ SALUSTINO S/A., CNPJ: 08.131.773/0001-19, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a LICENÇA SIMPLIFICADA Nº 2019-
145550/TEC/LS-0460, com prazo de validade até 25/03/2026, em favor do empreendimento Extração mineral de argila em 
uma área de 12,08 ha, com volume proposto de 1.000 m³/mês, localizada no leito do açude Barra Verde, nas coordenadas 
em UTM (Zona 24M): 772.901,00 mE; 9.297.498,00 mN, Datum SIRGAS 2000. A área está inserida na poligonal do 
processo ANM nº 848.188/2019 com área total de 24,66 ha. O material será empregado na indústria de cerâmica verme-
lha. Localizada na Fazenda Barra Verde, BR 427, Km 08, Zona Rural, Município de Currais Novos/RN. Rogerio Barreto 
Drummond - Diretor Presidente.

Os decretos e as medidas de  
restrição à circulação de pessoas 
isolamento social, em decorrência 
da Covid-19, já apresentam um im-
pacto negativo no equilíbrio fi nan-
ceiro e ameaçam a sobrevivência 
dos pequenos negócios instalados 
no Rio Grande do Norte. De acordo 
com pesquisa realizada pelo Se-
brae e divulgada nesta quinta-feira 
(2), 88% dos empreendimentos de 
pequeno porte do Estado já verifi -
cam uma queda no faturamento 
em função da crise gerada pela 
pandemia. 

E o mais grave, 29% dos donos 
de empresas dizem que não terão 
condições de manter o funciona-
mento e precisarão fechar o negó-
cio permanentemente em um mês 
caso as restrições adotadas até 
agora permanecer por mais tempo. 
Os pequenos negócios representam 

mais de 95% de todos os empre-
endimentos do RN, somando pelo 
menos 181 mil negócios.

O levantamento foi feito entre 
os dias 19 e 23 de março e ouviu 
9.105 proprietários de micro e pe-
quenas empresas de todo o país, 
incluindo os do Rio Grande do Nor-
te. A pesquisa mostrou que mesmo 
adotando técnicas de vendas online 
e de serviço de entrega ainda assim 
as vendas dos empreendedores po-
tiguares caíram 64,2% na última 
semana em comparação a uma 
semana normal. Somente 8% dos 
empreendedores não foram afeta-
dos [ou continuaram com mesmo 
faturamento ou tiveram aumento] 
até o momento pelo cenário adver-
so proporcionado pelo coronavirus. 
Para a maioria a realidade tem 
sido bem mais cruel. 62% dos em-
preendedores disseram que o fatu-

ramento caiu para mais da metade 
até o momento.

De acordo com a pesquisa as 

despesas com funcionários repre-
sentam o item o que mais pesa no 
orçamento do negócio para 47% 

dos empreendedores potiguares, 
seguido de empréstimos e dívidas, 
que complicam a vida de 43% dos 
empresários do RN. Por conta do 
avanço da doença no país, os cus-
tos com pessoal aumentaram para 
21% dos empreendedores do Esta-
do. Para a maior parte (61%), no 
entanto, as despesas com funcioná-
rios permaneceram inalteradas.

Porém, com a expressiva queda 
nas vendas, 58,1% dos empreende-
dores do RN já preveem que preci-
sarão solicitar empréstimos para 
manter o negócio em funcionamen-
to sem gerar demissões. O levanta-
mento também calculou a média 
de pessoas que dependem de cada 
empresa e no Rio Grande do Norte 
o número chega a ser de 8,6 pesso-
as, sejam como empregados fi xos, 
temporários, formais, informais e 
até familiares do empreendedor.

RN tem 181 mil empreendimentos do segmento de pequenas e micro empresas

88% dos pequenos negócios enfrentam 
queda no faturamento no RN, diz Sebrae
De acordo com pesquisa realizada pelo Sebrae, caso as restrições ao comércio e serviços perdurem, 29% das empresas 
dizem que não terão condições de manter o funcionamento e precisarão fechar o negócio permanentemente em um mês 

Crise

José Aldenir/AgoraRN

A loja da rede de atacado 
Makro em Natal, no bairro de Ne-
ópolis, amanheceu fechada nesta 
quinta-feira (2). Um segurança no 
local não deu maiores informações.

No começo do ano passado, o 
Grupo Carrefour anunciou a aqui-
sição de 30 lojas do Makro no País, 
sendo 22 unidades próprias e oito 
alugadas (com transferência do 
contrato de locação) por R$ 1,95 
bilhão, mas a de Natal não estava 
incluída. Nesse pacote ainda estão 
incluídos 14 postos de combustível 
em 17 estados.

As unidades fechadas na oca-
sião foram de Cambé (PR), Ari-
canduva (SP), Marechal Tito (SP), 
Contagem (MG), Juiz de Fora 
(MG) e Araçatuba (SP). 

A unidade de Natal não fez par-
te do negócio com o Carrefour.

Numa entrevista dada em ju-
lho último, o presidente do Makro 
no Brasil, Marcos Ambrosano, 
anunciou que uma mudança im-
portante no modelo de operação no 
País estava em curso, com foco em 
novas prioridade de mercado.

Nos últimos cinco anos, quando 
o mercado atacadista começou a 
expandir e consolidar no Brasil, o 

crescimento médio anual do Makro 
fi cou em 3%, de 2013 a 2017, abai-
xo do esperado.

Em 2017, o Makro faturou R $ 
7.075 bilhões, resultado 13,7% me-
nor antes de 2016.

Fechamento da unidade do Makro pegou de surpresa os consumidores em Natal

Loja do Makro em Natal amanhece 
fechada nesta quinta-feira (2)

Encerramento

Reprodução
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Campo Redondo/RN, 02 de abril de 2020.
José Jailson Pereira

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020

OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de limpeza e Utensílios destinados ao 
atendimento das necessidades das diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração 
Municipal, Conforme as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 003/2020. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN, através de seu 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente nomeados através da Portaria nº 002/2019, no uso de suas 
atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na 
modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, visando a execução do 
objeto acima em epígrafe, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. Devendo ser observadas as 
seguintes disposições: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 03/04/2020 das 08h00min até às 
08h29min do dia 17/04/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17/04/2020, às 08h30min. INÍCIO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h00min do dia 17/04/2020. LOCAL/SITE: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 
E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de Campo Redondo, situada à 
Rua José Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, 
de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: setordelicitacaopmcr@hotmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

Pregoeiro

Campo Redondo/RN, 02 de abril de 2020.
José Jailson Pereira

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada nos serviços de infraestrutura 
digital de impressão e cópia, para atender as necessidades da administração municipal, Conforme as 
especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020. A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
devidamente nomeados através da Portaria nº 002/2019, no uso de suas atribuições legais, torna público 
para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, visando a execução do objeto acima em epígrafe, 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos. Devendo ser observadas as seguintes disposições: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 03/04/2020 das 08h00min até às 14h529min do dia 17/04/2020. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17/04/2020, às 15h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: Às 15h30min do dia 17/04/2020. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br . 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará 
disponível para consulta e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da 
Prefeitura Municipal de Campo Redondo, situada à Rua José Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo 
Redondo/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-
mail: setordelicitacaopmcr@hotmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020. 

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 001/2020, realizada em 05/03/2020, a saber: 
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS AMBULATORIAIS. FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- CNPJ: 
07.366.605/0001-40, saiu vencedora nos itens: 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 
71, 83, 96, 99, 100 ; totalizando o valor de R$ 61.471,80 (sessenta e um mil, quatrocentos e setenta 
e um reais e oitenta centavos). HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E 
MEDICAMENTOS HOSPITALARES- CNPJ: 33.160.739/0001-10 , saiu vencedora nos itens: 7, 8, 9, 
11, 16, 17, 23, 34, 52, 53, 72, 73, 74 ; totalizando o valor de R$ 130.527,70 (cento e trinta mil, 
quinhentos e vinte e sete reais e setenta centavos). JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 
- CNPJ: 26.690.173/0001-72 , saiu vencedor(a) nos itens : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 25, 56, 57, 58, 59, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 98 ; totalizando o valor de R$ 169.895,90 (cento e sessenta e nove mil, oitocentos 
e noventa e cinco reais e noventa centavos).

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Jardim do Seridó/RN, em 30 de março de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

José Amazan Silva
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão  
Permanente de Licitação   - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 001/2020 com início 18 de 
fevereiro de 2020, realizada em 05 de março de 2020 (quinta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 
1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no 
processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor das empresas relacionadas a 
seguir: Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS AMBULATORIAIS. FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- 
CNPJ: 07.366.605/0001-40 , saiu vencedora nos itens: 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 70, 71, 83, 96, 99, 100 ; totalizando o valor de R$ 61.471,80 (sessenta e um mil, quatrocentos e 
setenta e um reais e oitenta centavos). HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E 
MEDICAMENTOS HOSPITALARES- CNPJ: 33.160.739/0001-10 , saiu vencedora nos itens: 7, 8, 9, 11, 
16, 17, 23, 34, 52, 53, 72, 73, 74 ; totalizando o valor de R$ 130.527,70 (cento e trinta mil, quinhentos e 
vinte e sete reais e setenta centavos). JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 
26.690.173/0001-72 , saiu vencedora nos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 25, 56, 57, 58, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 98 ; totalizando o valor de R$ 169.895,90 (cento e sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e 
cinco reais e noventa centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Jardim do Seridó/RN, 30 de março de 2020

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

aberta licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020, com o objetivo de CONTRATAR EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS NO 
MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN. A sessão pública dar-se-á no dia 22/04/2020, às 09h30min. Devido a pandemia a CPL só 
receberá os envelopes e posteriormente fará o julgamento. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: 
www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes. Macaíba/RN, 02/04/2020. Maria do Socorro O. da Luz - CPL/PMM.

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 AQUI-
SIÇÃO 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.portaldecom-
praspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. Macaíba/RN, 01/04/2020. 
Pregoeira/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

SETOR DE LICITAÇÕES

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN), com o 
apoio do CyberGaeco do Ministé-
rio Público de São Paulo e da Po-
lícia Civil de São Paulo, defl agrou 
nesta quinta-feira (2) a operação 
Ganância. O objetivo é combater a 
prática de aumento abusivo no pre-
ço de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) utilizados por 
profi ssionais de saúde no combate 
à Covid-19.

O reajuste no valor de uma 
máscara descartável chega a 
14.733,33%. A operação cumpriu 
quatro mandados de busca e apre-
ensão nas cidades potiguares de 
Natal, Parelhas e Ouro Branco, e 

ainda no Estado de São Paulo, na 
cidade de São Caetano do Sul.

A Polícia Civil paulista, através 
da 2ª Delegacia de Investigações 
sobre Infrações contra o Consumi-
dor do Departamento de Polícia de 
Proteção à Cidadania (DPPC), au-
xiliou no cumprimento das ordens 
judiciais.

A Delegacia de Polícia Civil de 
Carnaubais, no interior potiguar, 
divulgou nesta quinta-feira (2) 
que instaurou um inquérito poli-
cial contra o empresário Francisco 
Chagas Neto, de 28 anos, suspeito 
de ter cometido crimes vinculados à 
disseminação da Covid-19 em terri-
tório potiguar.

O empresário está sendo inves-
tigado pelo cometimento de três 
crimes. O primeiro é o de praticar, 
com o fi m de transmitir a outrem 
moléstia grave de que está conta-
minado, ato capaz de produzir o 
contágio; o segundo é o de causar 
epidemia, mediante a propagação 
de germes patogênicos; e o último 
foi o de infringir determinação do 
poder público, destinada a impedir 
introdução ou propagação de doen-
ça contagiosa.

Segundo as investigações, Fran-
cisco Chagas Neto organizou uma 
festa, no dia 28 de março, quando 
estava em período de isolamento, 

devido à suspeita de estar contami-
nado com a Covid-19. Aproximada-
mente 20 pessoas participaram da 
festa que aconteceu na cidade de 
Carnaubais, no Oeste potiguar. Um 
dia após a comemoração, o resulta-

do do exame de Francisco Chagas 
deu positivo para a Covid-19.

A Polícia Civil solicita que a 
população continue enviando infor-
mações de forma anônima através 
do Disque Denúncia 181.

Operação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nas cidades potiguares de Natal, Parelhas e Ouro Branco

Mesmo infectado com coronavírus, empresário participou de uma festa 

Operação combate preço abusivo 
de materiais de proteção no RN

Polícia investiga empresário que 
deixou isolamento em Carnaubais

Operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (2); reajuste no
preço de máscaras descartáveis comercializadas chegou a 14.733,33% 

Operação Ganância

Crime

Divulgação / MPRN

Reprodução / Redes sociais
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