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COM PANDEMIA, 
ARRECADAÇÃO DO 
ESTADO DESPENCA
FINANÇAS. 4 | A arrecadação 
do Governo do Rio Grande do 
Norte sofreu uma redução de 
quase R$ 500 milhões entre 
março e junho deste ano, com 
relação ao mesmo período do 

ano passado. O período marca o 
início da adoção das medidas de 
isolamento social, que reduziram 
a atividade econômica do 
Estado para conter o avanço da 
pandemia de Covid-19.

De acordo com a Secretaria 
Estadual do Planejamento e 
Finanças (Seplan), a diminuição 
foi de R$ 490,7 milhões. O mês 
de maior discrepância nos valores 
foi maio.

“PRECISAMOS 
RETOMAR”, DEFENDE 
PRESIDENTE DA FIERN

PRÉ-CANDIDATOS DO 
PSDB VÃO DISCUTIR 
CAMPANHA DE 2020

ENTREVISTA. 3 | Amaro Sales 
deposita sua confiança na rigidez 
dos protocolos na tentativa de 
conter os efeitos da pandemia

JUSTIÇA DETERMINA
QUE NATAL ABRA 
CONCURSO PARA
AGENTE DE TRÂNSITO

CONFIRA QUAIS 
PRODUÇÕES CHEGAM 
ÀS PLATAFORMAS DE 
STREAMING EM JULHO

PANDEMIA VAI 
TRANSFORMAR A 
MOBILIDADE URBANA,
DIZ PROFESSOR

90 DIAS. 8 | Juiz determinou que 
servidores que ocupam cargos de 
agente de mobilidade urbana sem prévio 
concurso público em Natal retornem 
imediatamente aos cargos de origem

CINEMA EM CASA. 10 | Entre os destaques 
das plataformas está o premiado filme 
“Coringa”, que rendeu Oscar de Melhor 
Ator a Joaquin Phoenix e que entra no 
catálogo da HBO GO

ENTREVISTA. 9 | Titular do Departamento 
de Engenharia Civil da UFRN, Rubens 
Ramos avalia que a mobilidade terá 
de passar  por transformações para se 
adequar ao pós-pandemia

ELEIÇÕES. 4 | Com a participação 
de juristas e profissionais de 
comunicação e marketing, partido 
vai adebater novas regras

ABC FC / DIVULGAÇÃO

PUBLICIDADE VAI TER DE SE 
REINVENTAR, MAS ISSO ESTÁ NO 
NOSSO DNA, DIZ PEDRO RATTS
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REINVENTAR, MAS ISSO ESTÁ NO 
NOSSO DNA, DIZ PEDRO RATTS
ENTREVISTA. 5 | Na lista dos principais 
publicitários de Natal, Pedro Ratts fala 
sobre o que pensa da pandemia do 
novo coronavírus

Finanças do Estado foram afetadas pelo fechamento das atividades econômicas

PEDRO VITORINO / CEDIDA

ADIAMENTO OFICIALIZADO

ROQUE DE SÁ / AGÊNCIA SENADO

ELEIÇÃO. 6 | Congresso promulgou nesta quinta-feira a 
emenda constitucional que adia as eleições municipais
de 2020. Votações serão nos dias 15 e 29 de novembro



DEPOIMENTO DE BOLSONARO
O procurador-geral da República, Augusto Aras, enviou nesta quinta-feira ao 

Supremo Tribunal Federal (STF) um parecer recomendando que o presidente 
Jair Bolsonaro preste depoimento à Polícia Federal, desde que possa escolher se 
responderá às perguntas por escrito ou pessoalmente. Se a opção for a segunda, 
caberia ao presidente escolher horário e local. O depoimento do presidente será 
no âmbito do inquérito que apura possível interferência de Bolsonaro na Polícia 
Federal.

DEPOIMENTO DE FLÁVIO
O Ministério Público do Rio de Janeiro intimou o senador Flávio Bolsona-

ro (Republicanos-RJ) e sua mulher, Fernanda, para prestarem depoimento no 
Ministério Público do Rio na próxima semana na investigação sobre “rachadi-
nha”, devolução de salários no antigo gabinete dele na Assembleia Legislativa 
do Rio (Alerj).

O presidente Jair Bolsonaro 
voltou a aterrorizar o bom 
senso e a civilidade ao a� rmar 
que pode vetar o projeto de 
lei de combate às fake news já 
aprovado no Senado.

O PL 2.630/2020, que ainda 
vai passar pela Câmara, cria 
a Lei Brasileira de Liberdade, 
Responsabilidade e Transparência 
na Internet, com normas para 
as redes sociais e serviços de 
mensagem como WhatsApp e 
Telegram. A intenção é evitar 
notícias falsas que possam causar 
danos individuais ou coletivos e à 
democracia.

Depois de ter sido forçado 
a apagar uma série de vídeos 
e fotos faltas em seus per� s na 
internet, Bolsonaro deixa claro 
a importância que têm em sua 
vida pública e política as fake 
news.

Embora nada possa 
desabilitar a maioria folgada 
de 10 milhões de votos obtidas 
pelo presidente no pleito, 
a reação de Bolsonaro ao 
projeto aprovado no Senado 
apenas rati� ca o erro de 
quem confunde liberdade de 
expressão com crime.

A democracia se resume à 
famosa frase de que a liberdade 
de um termina quando começa 
a liberdade do outro. Externar 
opiniões livremente jamais será 
crime enquanto não embutir 
em si a mentira, a difamação e a 
intimidação.

O boicote maciço sofrido 
neste momento, em escala 
global, pelo Facebook, por parte 
de grandes empresas, deixa 
claro o limite com o qual as 
democracias desejam se pautar.

A ideia de que se pode 
pregar livremente o extermínio 
de raças, credos e ideologias 
nada tem a ver com liberdade 
de expressão: é pura e 
simplesmente crime punível 
com os rigores da lei.

Por que então o presidente 
Bolsonaro estaria contra?

A velha e boa lógica tem 
uma boa resposta. Há uma 
profunda a� nidade com o poder 
de turno com as fake news.

A democracia existe para 
prezar a liberdade de todos, 
mas desde que não re� ita 
a delinquência e os abusos 
inerentes ao autoritarismo.

A história recente do mundo 
está aí para provar isso.

Em audiência pública com deputados e senadores, o presidente da 
Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroldi (foto), cobrou 
a prorrogação de repasses do governo federal às prefeituras durante a 
pandemia. A ação deve ser efetivada na votação da Medida Provisória 
938, que repôs a perda de arrecadação dos municípios por três meses. 
Nesta semana, o comprometimento de parlamentares com essa pauta foi 
fundamental para destravar a proposta que adiou as eleições para novembro.

A emenda à Constituição que mudou a data do pleito foi promulgada 
nesta quinta-feira. Ao responder a perguntas de parlamentares na manhã 
de ontem, Aroldi disse que, até o fim do ano, os municípios podem ter uma 
queda de arrecadação de R$ 74 bilhões. Ele pediu o repasse de cerca de 
R$ 6 bilhões que foram reservados pela MP, mas não foram destinados às 
localidades. Para a CNM, se o Fundo de Participação de Municípios (FPM) 
não for incrementado, “a conta não vai fechar”.

Entre outras propostas, Aroldi pediu a atenção dos parlamentares 
para temas como a dívida dos municípios e a possibilidade de uma linha 
financiamento para o pagamento de precatórios. 

Aroldi relatou que conversou durante a semana com integrantes da 
equipe econômica para viabilizar a reposição do FPM. No total, a medida 
provisória prevê um auxílio de R$ 16 bilhões. Prefeitos pressionaram para 
que a eleição não fosse adiada. Se fosse mantida a data de 4 de outubro, 
a eleição seria mais curta e haveria menos chace de faltar dinheiro no 
caixa antes do pleito.
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APÓS ADIAMENTO DE 
ELEIÇÕES, PREFEITOS 
COBRAM MAIS RECURSOS

A DITADURA
DA MENTIRAMUITO ANTES...

O novo coronavírus já estava 
no Brasil em novembro de 2019, 
conforme apontam pesquisadores 
da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). Foram 
encontrados registros de RNA do 
vírus no esgoto de Florianópolis.

... DO QUE SE IMAGINAVA
As duas amostras que compõe 

o primeiro registro da doença nas 
Américas foram colhidas em 27 
de novembro de 2019, dois meses 
antes do primeiro caso clínico 
ser relatado no Brasil, e foram 
acessadas pelos pesquisadores em 
9 de junho deste ano.

INTERNAÇÃO
O deputado federal João Maia 

(PL) foi internado nesta quinta-
feira em Natal com suspeita de 
Covid-19. Até ontem à noite, o 
quadro era estável.

LUTO
Teve morte cerebral nesta 

quinta, aos 79 anos, o ex-deputado 
federal Wanderley Mariz. Ele 
estava internado desde o último 
dia 27 na UTI do Hospital São 
Lucas, em decorrência da 
Covid-19. Wanderley é � lho do 
ex-senador e ex-governador do Rio 
Grande do Norte Dinarte Mariz.

CLOROQUINA
O ministro Celso de Mello, do 

Supremo Tribunal Federal, deu 
cinco dias para que o ministro 
interino da Saúde, Eduardo 
Pazuello, explique a inclusão de 
cloroquina e hidroxicloroquina 
no protocolo de tratamento da 
Covid-19. Mello é relator de ação 
que questiona a orientação da pasta 
publicada em maio que liberou a 
prescrição das substâncias para 
casos leves da doença.

LEILÕES
O Ministério da Infaestrutura 

anunciou nesta quinta-feira (2) que 
planeja realizar 14 leilões ainda 
neste ano: três concessões e 11 
arrendamentos portuários.

RÁPIDAS
>> Hoje, 3 de julho, é dia de São 

Tomé.
>> Nesta data, em 1822 - há 198 

anos - era criado o Ministério da 
Justiça do Brasil.

>> O Centro de Ensino Superior 
do Seridó (Ceres) realiza nesta 
sexta, às 9h, encontro virtual para 
discutir a criação da Faculdade de 
Engenharia em Currais Novos. Será 

contra o vírus influenza terminou 
e o Governo do Rio Grande 
do Norte imunizou 93,65% da 
população. O estado fica em 
terceiro no nordeste.

>> Amanhã, 4 de julho, é 
Dia de Santa Isabel, Dia da 
Independência dos Estados 
Unidos e Dia Internacional do 
Cooperativismo.

no Facebook do Ceres.
>> A Associação de Surdos 

de Natal transmite hoje, às 15h, 
no seu Instagram, live sobre as 
experiências em educação bilíngue 
para surdos.

>> O Departamento de 
Educação Física da UFRN organiza 
debate com a temática “Futebol 

Feminino: Reflexões sobre Corpo e 
Saúde”. Será nesta sexta, às 16h, no 
YouTube Salud Virtual.

>> O projeto Gatinhos da UFRN 
promove hoje, no seu Instagram, 
uma live sobre políticas públicas 
voltadas para animais domésticos. 
O evento começa às 19h30.

>> A campanha de vacinação 

Notas&Informes
RESPOSTA A INVESTIDORES I

Depois de ser duramente 
criticado por 29 instituições 
� nanceiras internacionais, que 
alertaram o governo Bolsonaro 
sobre suas falhas no combate 
ao desmatamento e os riscos de 
começarem a desinvestir no País, 
o governo decidiu enviar uma 
resposta direta aos bancos.

RESPOSTA A INVESTIDORES II
Os ministérios do Meio 

Ambiente, Agricultura, Defesa, 
Justiça e Itamaraty já se reuniram 
para levantar dados de cada pasta 
e, a partir dessas informações, 
consolidar uma carta de resposta 
aos investidores. Uma reunião 
está prevista para a próxima 
semana, para que cada ministério 
apresente seus dados sobre o 
assunto. Na semana seguinte, 
um posicionamento o� cial do 
governo será encaminhado aos 
investidores internacional. 

LAVA JATO I
O conselho federal da OAB 

solicitou que o Conselho Nacional 
do Ministério Público investigue as 
condutas dos integrantes da equipe 
da Lava Jato que entregaram seus 
cargos na semana passada.

LAVA JATO II
Eles pediram demissão em reação 

à solicitação de informações pela 
subprocuradora-geral Lindora de 
Araújo, coordenadora do grupo de 
trabalho da Lava Jato na Procuradoria-
Geral da República e uma das 
principais auxiliares de Augusto Aras, 
que é presidente do conselho.

LAVA JATO III
No pedido, os conselheiros 

federais da OAB a� rmam que 
“causou espécie” a reação de 
procuradores da Lava Jato “à 
diligência realizada por órgão 
hierarquicamente superior, 
notadamente quando se 
sabe que inúmeros foram os 
questionamentos sobre a legalidade 
de certas condutas da referida 
equipe”.

Definhando? A educação
está horrível no Brasil”“PRESIDENTE JAIR BOLSONARO, 

A UMA APOIADORA NA PORTA DO ALVORADA ONTEM

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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Empresário do ramo de 
panificação, Amaro Sales 
vem construindo ao longo 

dos últimos anos uma trajetória 
relevante à frente da Federação 
da Indústria do Rio Grande do 
Norte (Fiern).

Sob sua gestão, um dos mais 
completos diagnósticos já realiza-
dos sobre as potencialidades do 
Estado nasceu e vem sendo atua-
lizado, apontando os setores mais 
importantes para se investir.

O problema é que a pandemia 
do novo coronavírus retardou todo 
esse processo, abatendo a confian-
ça do setor produtivo.

Nesta entrevista, Amaro Sales 
fala dos problemas causados pela 
crise sanitária e da baixa no moral 
dos empresários com a queda bru-
tal na demanda, mas sinaliza que 
tempos melhores podem vir na 
esteira da crise.  

AGORA RN - A taxa de confian-
ça dos empresários potiguares 
desabou com a pandemia do coro-
navírus. Como é possível reverter 
uma situação tão delicada?

AMARO SALES - A gente não 
tem como prever diante deste ce-
nário de pandemia - primeiro sani-
tária e depois econômica -, mas eu 
sou otimista e acredito que, depois 
desta reabertura das atividades 
econômicas, possamos ver esse ín-
dice de confiança do empresariado 
da indústria ser retomado. O em-
presariado está meio descontente 
com a falta de pedidos à indústria, 
mas agora, depois dessa retomada, 
pode ocorrer de a indústria voltar a 
aquecer sua produção. 

PRECISAMOS RETOMAR, 
DIZ PRESIDENTE DA FIERN

AGORA - Com a escalada do 
desemprego, a reclamação gene-
ralizada é que os micro, pequenos 
e médios negócios não têm tido 
acesso a linhas de crédito. Como o 
senhor vê esse problema?

AS - Os bancos precisam en-
tender que crédito para micro e 
pequena empresa tem que ser ime-
diato. Os bancos continuam buro-
cratas, exigindo documentos que 
não existem e continuam com sua 
velha política: emprestar a quem 
não precisa. Precisamos dar um 
basta nisso. A livre concorrência é 
quem vai fazer isso acontecer. En-
tendemos que o sistema bancário 
brasileiro, com apenas cinco gran-
des bancos, não dá oportunidade 
para que os clientes, sejam eles mi-
cro, pequeno ou médios, possam 
escolher o seu tomador. Acredito 
que esta pandemia econômica, 
principalmente na questão do cré-

dito, só terá um fim se o Governo 
Federal abrir as portas para que o 
crédito internacional possa chegar 
no Brasil. E também incentivar as 

cooperativas de crédito e as opera-
doras digitais, as fintech.
 
AGORA - A Fiern reuniu, anos 

atrás, empresários para financiar 
um estudo sobre as grandes po-
tencialidades do RN até 2023. Esse 
estudo ainda é atual depois dessa 
pandemia?

AS - O estudo foi atualizado em 
2018 e está sendo atualizado men-
salmente. A nova versão digital foi 
lançada agora, na véspera da pan-
demia, e o Mais RN vai continuar 
sendo atualizado. Ele será a grande 
ferramenta para os investidores 
identificarem oportunidades den-
tro do Rio Grande do Norte. O Mais 
RN é o maior documento apolítico 
criado para o desenvolvimento do 
estado documento. O governo do 
estado tem discutido e participa-
do para que a gente possa tornar 
operante. Inclusive, ele está dando 

uma grande contribuição nesta 
pandemia, fornecendo dados em 
parceria com o Lais e a Thémata.

AGORA - O senhor avalizou 
uma série de protocolos de reto-
mada das empresas. Acontece que 
estamos no pico dos contágio e 
mais de 900 mortes esta semana 
no RN. O senhor acha que essa crise 
sanitária veio para ficar por mais 
tempo?

AS - A crise sanitária veio para 
o mundo, não é só um privilégio do 
Rio Grande do Norte. E aconteceu 
em locais com maior e menor in-
tensidade. Neste momento é vital 
acompanhar a taxa de transmis-
sibilidade, de leitos disponíveis, de 
óbitos. A sinal de perigo, medidas 
imeatas terão de ser tomadas. A 
FIERN  trabalhou intensamente 
para abertura de novos leitos, aber-
tura de novos hospitais abertura 
de novas UTIs - claro que tudo isso 
dentro dos recursos estadual federal 
e de um amplo projeto de Estado da 
Secretaria Estadual de Saúde

AGORA - Em poucas palavras, o 
que o senhor diria aos integrantes 
do setor produtivo neste momento 
tão delicado?

AS - Precisamos retomar e pre-
cisamos ter cuidado com a vida. 
Precisamos ter responsabilidade 
com a vida e com a proteção in-
dividual de cada funcionário, que 
precisa usar seus equipamentos de 
proteção, lavar as mãos com água 
e sabão e passar álcool em gel. A 
recomendação que nós temos a 
fazer aos empresários é que enca-
remos que esta pandemia não vai 
embora agora. A gente vai conviver 
por algum tempo com ela. Então, 
nada melhor do que as precauções 
e atender aos protocolos exigidos 
pelas instituições de saúde. Eu 
acredito que será dolorido, mas 
vamos ter que sair desta crise com 
certeza. Que Deus nos ajude!

ENTREVISTA | A despeito dos riscos implicados nessa decisão 
contra um vírus que já fez 60 mil mortes no Brasil, Amaro 
Sales deposita sua confiança na rigidez dos protocolos na 
tentativa de conter  os efeitos econômicos da pandemia

“
AMARO SALES
PRESIDENTE DA FIERN

Empresariado está meio 
descontente com a falta 
de pedidos à indústria, 
mas agora, depois dessa 
retomada, pode ocorrer de a 
indústria voltar a aquecer sua 
produção”

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

MÁRCIO ALEXANDRE / PORTAL DO RN

O médico psiquiatra Daniel 
Sampaio, pré-candidato a 
prefeito de Mossoró pelo PSL, 

pretende apresentar ao presidente 
Jair Bolsonaro um plano de geração 
de emprego e renda para a cidade 
que, segundo ele, permitirá investi-
mentos na reestruturação da saúde.

O presidente do PSL no Rio Gran-
de do Norte quer potencializar seto-
res econômicos, como fruticultura ir-

rigada, energias renováveis, pesca de 
atum e criação de camarão, a fim de 
aumentar a arrecadação municipal.

Sampaio revela que as maiores 
queixas de pacientes com problemas 
mentais nos seus consultórios é a fal-
ta de emprego. “A saída da Petrobras 
de Mossoró impactou na geração de 
emprego e renda. Quero mudar esta 
realidade. Quero projetar Mossoró 
para o mundo”, afirma.

O pré-candidato propõe atrair 
investidores estrangeiros para a re-
gião, mas reconhece que, para tanto, 
é necessário possuir uma mão de obra 
qualificada. Por isso, Sampaio preten-
de investir na educação desde o ensino 
infantil até o superior, firmando parce-
ria com a Universidade Federal Rural 
do Semi-Árido (Ufersa), para criação 
de um centro tecnológico que capacite 
os mossoroenses para o trabalho. Médico psiquiatra Daniel Sampaio é pré-candidato a prefeito de Mossoró pelo PSL

“Quero projetar Mossoró para o 
mundo”, afirma Daniel Sampaio

PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO
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STF MANTÉM ‘ESPADA DE 
DÂMOCLES’ SOBRE BOLSONARO

ECAD TEM DEZ DIAS PARA 
EXPLICAR COBRANÇA DE LIVES

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

ZELO DE LADRÃO
Após saquear sem piedade a 

Petrobras, no maior esquema de 
corrupção da História, o PT recorreu 
ao STF para impedir a venda de 
ativos da estatal. Do jeito que as 
coisas estão, capaz de conseguir.

OMS NÃO GOVERNA
Juíza federal do DF continua 

tentando assumir o controle do 
combate à pandemia. É a terceira 
tentativa. Perdeu duas. Ela 
fundamentou sua decisão na OMS, 
que de vez em quando recua de suas 
posições.

MOSTRANDO QUEM MANDA
A ministra Tereza Cristina 

(Agricultura) tem feito mudanças 
em regionais do Incra sem avisar o 
secretário Nabhan Garcia, que se 
apresenta como “vice-ministro” e 
trabalha 24 horas para ocupar sua 
cadeira. Em vão.

VOZ DAS CATACUMBAS
O matraquear do ex-presidiário 

Lula, durante entrevista à Rádio 
Bandeirantes, ontem, fez parecer 
que sua voz saía das catacumbas. 

Discurso velho, decadente, de uma 
pretensa vestal que na verdade não 
passa de um político vulgar, um 
corrupto transitado em julgado.

BARROSO À VONTADE
Na sessão que promulgou 

emenda adiando a eleição, o ministro 
Luis Roberto Barroso, presidente do 
TSE, parecia em casa, descontraído, 
ao lado dos poucos parlamentares 
presentes, devido a pandemia.

ATÉ NOTÍCIAS
O Ecad já foi alvo de CPI, 

mas merece uma visita da Polícia 
Federal. Esfola emissoras em nome 
de “direitos autorais”, mediante 
comissão de 10%. Uma rádio de 
notícias fechou em Londrina em 
razão disso. Em 2018, o Ecad faturou 
R$1,1 bilhão e levou comissões de 
R$110 milhões. 

CORONA NO CONGRESSO
O deputado federal João Maia 

(PL-RN) é mais um parlamentar com 
suspeita de Covid-19. Internado em 
Natal, reage bem ao tratamento. João 
tem 66 anos e é irmão do ex-diretor-
geral do Senado Agaciel Maia.

A superintendente do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição 
(Ecad), Isabel Amorim, foi noti� cada a explicar no prazo de dez dias à 
Secretaria de Cultura do governo federal “a previsão legal, bem como quais 
são os critérios utilizados” para cobrar valores adicionais pelas “lives” feitas 
por músicos e grupos. O Ecad já recebe milhões dos contratos com YouTube, 
Spotify, Facebook etc e decidiu cobrar mais 5% sobre valor bruto dos 
patrocínios, como ocorre em eventos com público.

PENSANDO COM O BOLSO
O sucesso das lives no 

isolamento fez a ganância do 
Ecad vencer a razão e decidir fazer 
a cobrança adicional, e retroativa 
a 20 de março.

COBRANÇA CASADA
O Ecad chegou a a� rmar 

que não se trata de uma 

cobrança dupla ao ignorar que a 
transmissão já é paga e sem ela 
não existiria o evento.

OLHO VIVO
A noti� cação foi feita pelo 

Departamento de Registro, 
Acompanhamento e Fiscalização 
da Secretaria da Cultura, criado 
após a CPI do Ecad.

Se Jair Bolsonaro mudou seu comportamento beligerante, trocando 
seu “presidencialismo de colisão” pelo estilo “paz e amor”, ministros 
do Supremo Tribunal Federal (STF), que se revezavam nos insultos 

contra o chefe do Poder Executivo, também experimentam uma espécie 
de “recuo tático”. Mas a trégua é apenas aparente. Os ministros do STF 
suspenderam as hostilidades, mas mantêm a “espada de Dâmocles” 
sobre a cabeça do presidente. Se bobear, ela pode até ser “decepada”. 
O ministro Celso de Mello retarda a decisão sobre o depoimento à Polícia 
Federal como a lembrar, a cada dia, que o presidente é “caso de polícia”. 
Celso de Mello sabe, mais que ninguém, que se reconhece no presidente 
da República a prerrogativa de prestar depoimento inclusive por escrito. 
Se Mello está a menos de quatro meses da aposentadoria, Alexandre de 
Moraes, da “oposição” a Bolsonaro no STF, tem todo o tempo do mundo. 
Moraes estendeu por seis meses sua própria “espada de Dâmocles” contra 
o presidente da República: o inquérito das fake news.

DINHEIRO | Arrecadação do Estado sofreu uma redução de 13,2% entre março e junho, em relação ao 
mesmo período do ano passado. Para compensar perdas, Governo Federal repassou socorro financeiro

A arrecadação do Governo do 
Rio Grande do Norte sofreu 
uma redução de quase R$ 500 

milhões entre março e junho deste 
ano, com relação ao mesmo período 
do ano passado. O período marca o 
início da adoção das medidas de isola-
mento social, que reduziram a ativida-
de econômica do Estado para conter o 
avanço da pandemia de Covid-19.

De acordo com a Secretaria Es-
tadual do Planejamento e Finanças 
(Seplan), a diminuição foi de R$ 490,7 
milhões. O mês de maior discrepância 
nos valores foi maio. No mês, a queda 
foi de R$ 193,3 milhões, equivalente a 
uma redução de 19,6% em relação ao 
mesmo mês de 2019.

Principal imposto do Estado, o 
ICMS rendeu aos cofres públicos R$ 
190,3 milhões a menos nos quatro 
meses avaliados. A redução foi de 11%.

A maior diminuição aconteceu no 
Fundo de Participação dos Estados 
(FPE). Foram R$ 201,5 milhões a me-
nos, segundo a Seplan. Para compen-
sar a perda de arrecadação com FPE, 
o Governo Federal destinou R$ 115,9 
milhões para recompor os cofres do 
Estado.

Além disso, o Governo Federal 
depositou no mês de junho a primei-
ra parcela do socorro aos estados e 
municípios. O Rio Grande do Norte 
recebeu quase R$ 143 milhões, sendo 
que, desse total, R$ 110,5 milhões pu-
deram ser movimentados livremente 
pela gestão da governadora Fátima 
Bezerra e R$ 32,3 milhões tiveram de 
ser aplicados obrigatoriamente em 
ações de enfrentamento à pandemia

Balanço da arrecadação foi divulgado pela Secretaria Estadual de Planejamento e Finanças

Arrecadação do Governo do RN 
despenca quase R$ 500 milhões

Com a participação de técnicos 
jurídicos e pro� ssionais de co-
municação e marketing, o PSDB 

do Rio Grande do Norte anunciou nes-
ta quinta-feira (2) que vai promover 
transmissões ao vivo nas redes sociais 
para debater as novas regras eleitorais 
e formatos de campanha para as elei-
ções de 2020. Será o primeiro ato do 
partido do Rio Grande do Norte após 
o Congresso Nacional decidir adiar as 
eleições para novembro.

“Tomamos essa iniciativa para 
colaborar com o crescimento do par-
tido. O PSDB agora tem mais de 50 
prefeitos e vice-prefeitos, além de ter 
triplicado o número de vereadores 
em todas as regiões do Estado. As 
convenções serão agora em agosto e 
setembro, e todos os pré-candidatos 
do PSDB terão informações e ideias 
novas para debater de forma que 
não façam aglomeração, como reco-
mendam as autoridades em saúde”, 
a� rma o deputado estadual Ezequiel 
Ferreira de Souza, presidente do PS-
DB no RN. 

Esse processo de consulta às 
bases, além de debates virtuais, te-
rá  uma pesquisa online, para que a 
direção do partido receba sugestões 
e críticas. Todos os pré-candidatos e 
dirigentes do PSDB RN estão sendo 

convidados a participar. Essa ação de 
consultas envolve os municípios da 
Grande Natal, Agreste, Mato Grande, 
Seridó, Trairi, Potengi, Central, Alto, 
Médio e Oeste Potiguar.

Na etapa � nal, depois do questio-
nário eletrônico, serão colocadas em 
votação opções de posicionamento 
do PSDB sobre temas sugestivos para 
o debate das eleições de 2020. Outra 
novidade é que a “live” possa reunir 
online � liados mais ativos durante 
essa fase preliminar da campanha. 
Devido à pandemia e a recomenda-

ção para não aglomerar, todos que 
participarem terão o mesmo peso, 
seja o � liado deputado, prefeito, vi-
ce-prefeito, vereador ou uma jovem 
liderança do interior. 

Os integrantes do PSDB e pro-
� ssionais que estão envolvidos no 
trabalho vão avaliar formas de como 
lidar com uma campanha que, devido 
à pandemia, não poderá ter contato 
físico, além de aglomerações como 
passeatas e comícios, caso as cidades 
estejam em grau acima de recomen-
dados pelas autoridades de saúde.

ARRECADAÇÃO MARÇO-JUNHO

2019: 
R$ 3.707.801.967,85

2020: 
R$ 3.217.024.578,74

Diferença: 
R$ 490.777.389,11

PSDB RN vai ouvir pré-candidatos
para discutir formatos de campanha

ELEIÇÕES 2020

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Deputado Ezequiel Ferreira, presidente do partido no Estado, explica os objetivos da iniciativa

EDUARDO MAIA / ALRN
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“Entre acertos e erros, bem 
mais acertos do que er-
ros, conquistamos nosso 

espaço no mercado”. Com essas 
palavras, o publicitário Pedro Ratts 
comemorou no ano passado os 18 
anos da agência que leva seus dois 
sobrenomes, a “Ratts Ratis”.

Satisfeitos com os resultados 
de um ano duro, mas com muitas 
recompensas, ele só não imaginaria 
a hecatombe que estava por vir com 
a pandemia do novo coronavírus.

Mas quem pensa que isso aba-
teria o ânimo do empresário, que se 
orgulha em dizer que atende pes-
soalmente seus clientes, está enga-
nado. “A crise está em nosso DNA”, 
proclama.

Nesta entrevista, Ratts também 
demonstra um dos fortes de sua 
personalidade: a ética ao falar da 
concorrência e do mercado.  

AGORA RN - O senhor esperava 
comemorar agora em outubro os 19 
anos de sua agência de propagan-
da, a Ratts Ratis, em meio à maior 
pandemia dos últimos 100 anos? 
Que reflexão essa situação sugere?

PEDRO RATTS - Acredito - e 
espero - que até outubro do próxi-
mo ano, quando completaremos 
duas décadas de vida, que já te-
nhamos superado a pandemia, seja 
pela chegada da vacina, seja pela 
imunização coletiva que a reduza 
a uma epidemia. A reflexão que a 
pandemia nos traz tem, mais a vez, 
na minha opinião, mais a ver com 
mudanças interiores do ser huma-
no do que exteriores. Muita gente 
está olhando para o lado de fora, 
mas eu penso que o que vai mudar 
mais é o nosso lado de dentro, o 
nosso lado interior.

AGORA - Qual o rumo da ati-
vidade publicitária que o senhor 
enxerga daqui para frente para o 
mercado local? É possível que haja 
fusões ou pelo menos fortes acor-
dos operacionais entre empresas 
concorrentes?

PR - As mudanças no segmento 
de propaganda por causa da pan-
demia serão menores do que, por 
exemplo, as causadas pelas redes 
sociais. Portanto, não acho que a 
pandemia irá causar mudanças di-
retas, mas indiretas sim, na medida 
em que mexe com a economia, com 
o lucro das empresas e, estes fatores 
sim impactam fortemente nos in-
vestimentos publicitários. Quando 
o caixa das empresas pega uma gri-

“A CRISE ESTÁ NO NOSSO DNA”,
DIZ PUBLICITÁRIO PEDRO RATTS
ENTREVISTA | Na lista dos principais publicitários de Natal, o 
homem que dá seus dois nomes à agência que completará este 
ano 19 anos fala sobre o que pensa da pandemia, que jogou a 
economia no chão e testa os nervos dos empresários

REPRODUÇÃO

“Nenhum governo estadual consegue ter a 
fórmula para agir na maior pandemia da história 
do País e do mundo. Quem está aqui de fora 
acha que é fácil”

“
PEDRO RATTS

PUBLICITÁRIO E DIRETOR DA AGÊNCIA RATTS RATIS

Quando o caixa das empresas pega uma 
gripe, a verba de publicidade é quem espirra. 
Infelizmente, pois deveria ser o contrário, em 
regra. A publicidade vai ter de se reinventar”

pe, a verba de publicidade é quem 
espirra. Infelizmente, pois deveria 
ser o contrário, em regra. A publi-
cidade vai ter de se reinventar mais 
uma vez, o que não é nenhuma no-
vidade. Já faz parte do nosso DNA. 
Digo até que é na dificuldade que os 
publicitários se superam, pois nossa 
principal mercadoria é intangível e 
intocável: a criatividade.

AGORA - O dinheiro público 
tem irrigado tradicionalmente o 
faturamento das maiores agências 
potiguares. Acha que isso vai con-
tinuar depois dessa crise de saúde 
pública, com os cofres das adminis-

trações vazias?
PR - Em primeiro lugar, me 

permita discordar respeitosamen-
te da forma desta pergunta. Não 
existe “dinheiro público irrigando” o 
faturamento das agências. Existem 
as agências, empresas prestadoras 
de serviço qualificado, e existem 
clientes públicos, que compram 
mediante licitações públicas e são 
auditadas pelos diversos órgãos de 
controle. Acho que o que sua per-
gunta quis saber é como as agên-
cias de um mercado tão pequeno 
como o nosso, em que as verbas 
públicas possuem um peso grande 
no budget do mercado, vão lidar 

com o empobrecimento dos orça-
mentos públicos. Eu te respondo 
que da mesma forma que os demais 
prestadores de serviço. Mercado 
pequeno depende muito de verba 
pública, sim, mas os órgãos públi-
cos de um estado pequeno também 
dependem muito da capacidade de 
comunicação das agências, para 
poderem prestar contas à socieda-
de. Trata-se de um direito do cida-
dão previsto na Constituição, bem 
como também veicular mensagens 
e campanhas de utilidade pública. 
É um ciclo que se retroalimenta. 
Poder público anuncia, presta con-
tas, cidadão consciente paga seus 

impostos, arrecadação aumenta, 
serviços públicos são ampliados, e 
anuncia-se de novo. Nada diferente 
da mesma lógica do mercado priva-
do. Exceções a isso são pontuais. A 
regra é a competência das agências 
e o direito constitucional de fazer 
propaganda.

AGORA - Em que medida as 
agências podem se reinventar para 
passar pela crise?

PR - Não posso responder 
por todos e nem ter a petulância 
de indicar caminhos para nossas 
colegas de mercado. Mas aqui, na 
Ratts Ratis, faremos o que sempre 
fizemos: criatividade, estratégia e 
envolvimento do dono, eu, em to-
das as estratégias. Cliente da Ratts 
é atendido pelo dono. Quem não 
gosta disso? Não queremos ser 
muito grandes, queremos ser com-
petentes.

AGORA - A comunicação da atu-
al gestão estadual tem sido eficien-
te, na sua opinião?

PR - Não me sinto credenciado 
para emitir essa opinião por dois 
motivos. O primeiro é ter sido se-
cretário de Comunicação da gestão 
anterior, o que me impede por ques-
tões éticas de emitir minha opinião, 
no meu ponto de vista. E o segundo 
motivo é que a minha agência atu-
almente não mantém contrato com 
o Governo do RN. Portanto, isso 
também nos descredencia a emitir 
essa opinião. Agora, falando como 
cidadão, o sentimento que tenho 
é que nenhum governo estadual 
consegue ter a fórmula para agir na 
maior pandemia da história do País 
e do mundo. Quem está aqui de fora 
acha que é fácil. Quem está lá no 
meio da guerra é que sabe onde o 
calo aperta. Tenho várias ideias, cla-
ro, para sugerir, mas só daria se me 
fosse solicitado, em respeito a quem 
está à frente da batalha. Desejo que 
todos os gestores de comunicação 
consigam fazer o seu melhor. Torço 
por todos.

AGORA - Em poucas palavras, 
que mensagem o senhor daria ao 
mercado publicitário local, sejam 
eles anunciantes, veículos e a pró-
pria concorrência?

PR - Aos anunciantes, que fa-
çam como os grandes CEOs mun-
diais e nacionais: na crise, anun-
ciem em dobro, contratem boas 
agências, que tenham estratégia 
criativa. Aos veículos, que sejam 
sempre parceiros das agências e 
que facilitem ao máximo que pude-
rem o pagamento aos clientes, pra 
ser mais um elemento motivador 
para os anunciantes. E para meus 
concorrentes, desejo que seus ne-
gócios passem pela crise da melhor 
forma possível.
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ROQUE DE SÁ / AGÊNCIA SENADO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O Congresso promulgou nesta 
quinta-feira (2) a emenda cons-
titucional que adia as eleições 

municipais de 2020 para novembro 
por conta da pandemia do novo co-
ronavírus. Os prazos do calendário 
eleitoral também são adiados.

De acordo com a emenda, os dois 
turnos das eleições serão realizados 
nos dias 15 e 29 de novembro. As da-
tas anteriores eram 4 e 25 de outubro.

O Congresso poderá fixar outras 
datas para a eleição em cidades em 
que o avanço da Covid-19 esteja fora 
de controle. O pedido deverá ser feito 
pela Justiça Eleitoral. Nesses casos, as 
eleições não poderão ultrapassar a 
data limite de 27 de dezembro, para 
assegurar que não haverá prorroga-
ção dos atuais mandatos. A data da 
posse permanecerá a mesma: 1º de 
janeiro de 2021.

A emenda também adia todas as 
etapas do processo eleitoral de 2020, 
como registro de candidaturas e iní-
cio da propaganda eleitoral gratuita. 
Prazos já vencidos, como data para 
regularização de título de eleitor e 
prazo para desincompatibilização, 
não serão reabertos.

As regras foram negociadas com 

o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
que, desde o início da pandemia, dis-
cutiu o adiamento das eleições para 
evitar aglomerações e garantir o pro-
cesso democrático.

A Emenda Constitucional é resul-

tado da PEC 18/20, do senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP).

O presidente do Senado, Davi Al-
columbre (DEM-AP), afirmou que o 
adiamento vai “salvar vidas”. “Depu-
tados e senadores compreenderam 

essa manifestação dos profissionais 
de saúde e da ciência que, preocupa-
dos com a pandemia do coronavírus, 
viam as eleições no dia 4 de outubro 
como um risco para a vida dos brasi-
leiros”, afirmou.

Congresso Nacional promulga PEC, e 
adiamento das eleições é oficializado
NOVAS DATAS | De acordo com a emenda constitucional, os dois turnos das eleições serão realizados nos dias 15 e 29 de novembro. Datas anteriores eram 4 e 25 de outubro. Regras 
foram negociadas com o Tribunal Superior Eleitoral, que, desde o início da pandemia, discutiu o adiamento das eleições para evitar aglomerações e garantir o processo democrático

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Municípios que têm regime pró-
prio de aposentadoria e pensão para 
seus servidores, como Natal, estão 
autorizados desde o fim de maio a in-
terromper o pagamento das contribui-
ções previdenciárias patronais.

A medida está prevista na lei com-
plementar 173, que liberou um socorro 
financeiro para governos estaduais e 
prefeituras ajustarem suas contas du-
rante a pandemia do novo coronavírus.

Nesta quinta-feira (2), porém, o 
Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Norte (TCE-RN) fez um 
alerta: a suspensão nos repasses só 
pode acontecer após a aprovação de 
uma lei específica na Câmara Muni-
cipal. Além disso, os prefeitos podem 
refinanciar dívidas previdenciárias.

De acordo com o TCE-RN, além 
da lei aprovada na Câmara Municipal, 
as prefeituras precisam comprovar 
que os recursos que seriam utilizados 
para pagar as contribuições previden-
ciárias serão utilizados em medidas de 
enfrentamento à pandemia do novo 
coronavírus. Os gestores municipais 
também precisam demonstrar que as 
finanças estão realmente combalidas.

“A medida só deve ser adotada 
com fundamentada explicitação de 
elementos orçamentários e financei-
ros que evidenciem a inviabilidade de 
realização dos repasses pelo ente du-
rante o período, bem como devem ser 
ponderadas as repercussões financei-
ras futuras decorrentes da suspensão e 
seu potencial impacto no equilíbrio do 
regime previdenciário”, aponta o TCE.

A possibilidade de suspensão dos 
pagamentos foi viabilizada pela lei 
complementar 173. São permitidas a 
suspensão de recolhimento patronal 
e de refinanciamento da dívida relati-
vos ao período de 1º de março a 31 de 
dezembro de 2020, sendo que, no caso 
do refinanciamento, está limitado a 
parcelamento firmados até 28 de maio 
de 2020.

Interrupção de repasses previdenciários precisa ser autorizada por lei, adverte Tribunal de Contas

TCE alerta que câmaras precisam 
autorizar suspensão de repasses

PREVIDÊNCIA

O ex-ministro da Educação 
Carlos Alberto Decotelli, demiti-
do no início da semana antes de 
tomar posse, acusou a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) de ter men-
tido ao informar que ele não era 
professor da instituição. Decotelli 
também refutou as suspeitas de 
plágio em seu trabalho acadêmico 
de mestrado.

O comunicado da FGV foi vis-
to como a “pá de cal”, no governo, 
para implodir a posse de Decotelli, 
que já tinha alterado o currículo 
duas vezes nos últimos dias por 
causa de informações falsas que 
vieram à tona.

“A minha grande vergonha e 
tristeza é a FGV ter se autodeno-
minado como uma grande insti-
tuição mentirosa para contrapor 
documentos públicos e o testemu-
nho pessoal de centenas alunos”, 
disse Decotelli.

O ex-ministro disse, ainda, que 
deu aulas por videoconferência pe-
la FGV até o último dia 30 de junho.

O prefeito de Itabuna (a 436 
Km de Salvador), Fernando Go-
mes, afirmou que irá autorizar a 
reabertura do comércio da cidade 
a partir do dia 9 de julho “morra 
quem morrer”.

As declarações foram dadas 
em uma entrevista na qual ele 
anunciou uma postergação das 
medidas restritivas por mais sete 
dias por causa do alto índice de 
ocupação de leitos na cidade.

“Eu não posso abrir uma coi-
sa que eu não tenho cobertura. 
Então, na dúvida, com os nossos 
morrendo por causa de um leito 
em Itabuna, eu vou transferir essa 
abertura. [...] Mandei já fazer um 
decreto e no dia 9 (de julho) abre, 
morra quem morrer”, afirmou.

A cidade de Itabuna possui 30 
leitos de tratamento intensivo pa-
ra atendimento de pacientes com 
Covid-19 em três hospitais.

Até ontem, a cidade tinha 2,6 
mil casos de Covid, com 67 óbitos.

EX-MINISTROCORONAVÍRUS

DECOTELLI DIZ QUE 
FGV É “MENTIROSA” 
E NEGA PLÁGIO EM 
MESTRADO

PREFEITO DE ITABUNA 
(BA) AFIRMA QUE VAI 
REABRIR COMÉRCIO 
“MORRA QUEM 
MORRER”

CONFIRA AS PRINCIPAIS DATAS:
11 de agosto - A partir dessa data, 

emissoras de rádio e televisão ficam 
proibidas de transmitir programas apre-
sentados ou comentados por pré-candi-
datos

31 de agosto a 16 de setembro - 
Realização das convenções partidárias 
para definição das coligações e escolha 
dos candidatos

26 de setembro - Último dia para 
registro de candidaturas

27 de setembro - Início da propa-
ganda eleitoral, inclusive na internet

15 de novembro - Primeiro turno 
das eleições

29 de novembro - Segundo turno 
das eleições, onde houver

15 de dezembro - Data limite para 
envio da prestação de contas

18 de dezembro - Diplomação dos 
candidatos eleitos
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Depois de muitos anos à 
frente da superintendên-
cia do Sebrae do RN, Zeca 

Melo é a própria personificação 
da instituição que ele dirige com 
mãos firmes, mas que o público 
externo vê sempre com leveza e 
até com descontração.

A explicação para isso está na 
própria personalidade de Zeca, 
uma pessoa nada afeita a formali-
dades e que reforça uma imagem 
cara ao Sebrae: a de uma casa 
aberta para todos.  

Nessa entrevista, Melo fala da 
luta do micro e pequeno empre-
sário contra as devastadoras con-
sequências econômica da pande-
mia, volta a criticar a ausência de 
uma política de crédito oficial pa-
ra os empresários que mais preci-
sam e elogia a ajuda emergencial, 
que impediu que as coisas de não 
ficassem ainda piores.

Agora RN:   Desde que a pan-
demia já era um fato consumado 
entre nós o senhor já criticava os 
recursos insuficientes do plano 
de ajuda emergencial do governo 
federal para as micro e pequenas 
empresa. Essa situação apresen-
tou alguma melhora ou o dinheiro 
continua inacessível?

Zeca Melo: Continua, infeliz-
mente. Menos de 20% das peque-
nas empresas que pleiteiam cré-
dito obtém sucesso. Dificuldades 
cadastrais, excesso de garantias, 
exigências de garantias reais que 
superam em muito o valor solici-
tado, burocracia sufocante e uma 
morosidade revoltante são as cau-
sas mais significativas.

Agora RN: A que o senhor atri-
bui esses problemas?

Zeca Melo: Atribuo a uma 
concentração bancária perversa 
que alija os pequenos. O BNDES , 
por exemplo, é uma instituição de 
costas para a pequena empresa 
brasileira. O Sistema Sebrae fez al-
gumas incursões, potencializando 
um Fundo de Aval próprio, inclu-
sive aqui no Rio Grande do Norte, 
que tem resultados muito aquém 
do esperado. O quadro geral é 
esse, com algumas pouquíssimas 
exceções que confirmam a regra. 
Mas o que mais repercute positi-
vamente é o auxílio emergencial 
que deu uma injeção de ânimo 
para os pequenos e fez girar o di-
nheiro nos mercados menores.

Agora RN:   Como o trabalho 
do Sebrae do RN está se adaptan-

“QUEM CHEGOU ATÉ AQUI JÁ
VENCEU”, AFIRMA ZECA MELO

do à pandemia, especialmente no 
que diz respeito ao atendimento 
remoto?

Zeca Melo: Eu diria que já 
se adaptou. Nós fizemos um cha-
mamento geral, quase uma con-
vocação às pequenas empresas 
potiguares. Disparamos quase 
um milhão de e-mails marketing, 
fomos para a mídia convencional 
através de vídeos e invadimos as 
mídias sociais com força. Refize-
mos nosso portal e construímos 
diversas landing pages - inovação, 
crédito, mercado, bioprevenção 
e agronegócios, por exemplo. 
Consultorias remotas individuais 
foram estimuladas. O resultado é 
que no primeiro semestre deste 
ano atendemos mais empresas do 
que em 2019. Em meados de julho 
chegaremos ao número de 100 mil 
atendimentos compreendendo 30 
mil empresas diferentes. Agora, 
o desafio será consolidarmos o 
digital, agregando mais valor ao 
atendimento feito pela equipe no 
contato individual, remota ou pre-
sencialmente.

Agora RN: Sabe-se que o co-
mércio eletrônico ainda está dis-
tante do horizonte de micro e pe-
quenos empresários potiguares. O 
senhor acredita que essa realida-
de pode mudar com a pandemia?

Zeca Melo: O comércio ele-
trônico vem crescendo em dois 
dígitos nos últimos anos. O ano 
passado, cerca de 20%, enquanto 
o convencional por volta de 2%. 
Esses números, com relação ao 
e-commerce aumentaram signi-
ficativamente nos últimos cem 
dias e as pequenas empresas che-
garam às plataformas de vendas. 
Com relação ao social commerce, 

apenas num programa de design 
do Sebrae, atendemos mais de 
mil empresas com soluções gráfi-
cas digitais que dão suporte a um 
novo posicionamento nas mídias 
sociais, estimulando o relaciona-
mento empresa/cliente e impul-
sionando a divulgação de produ-
tos e serviço. E estamos apenas 
começando.

Agora RN: Estamos retornan-
do às atividades no auge de con-
taminações e mortes pela Covid 
19 no RN. O Sebrae tem feito um 
trabalho de biossegurança jun-
to às empresas para um retorno 
dentro dos protocolos sanitários. 
O senhor acredita que esse retor-
no pode dar certo ou terá que se 
adaptar a idas e vindas?

Zeca Melo: Acho que a so-
ciedade tem que enfrentar a do-
ença com disciplina, inteligência 
e criatividade. As instituições de 
representação da iniciativa pri-
vada elaboraram e entregaram 

ao Governo Estadual um plano 
de enfrentamento elogiado pelas 
autoridades sanitárias e comitês 
de cientistas e professores. O 
Sebrae estruturou um projeto de 
bioprevenção para proteger em-
pregados e clientes das peque-
nas empresas dando visibilidade 
as ações de proteção. O diálogo 
tem sido a tônica nas relações 
entre as autoridades públicas e a 
iniciativa privada. Reuniões pe-
riódicas, grupos de estudos e co-
mitês permanente tem buscado 
as melhores práticas. Estamos, 
todos, tentando acertar.

Agora RN: Como o senhor ava-
lia o pós-pandemia no universo 
das micro e pequenas empresas 
potiguares?

Zeca Melo: A crise econômi-
ca mostrou ao Brasil e aos brasi-
leiros a importância macroeconô-
mica da pequena empresa e a sua 
função social. São os maiores ge-
radores de emprego. No Rio Gran-
de do Norte a importância delas 
é maior, é só analisar os dados do 
CAGED-Ministério do Trabalho. 
Vão chegar no pós pandemia, de 
maneira geral, debilitadas do pon-
to de vista econômico financeiro, 
claro. Esperemos que com força 
e apoio para crescer e seguir em 
frente.

Agora RN:  Em poucas pa-
lavras, qual a mensagem que o 
senhor teria para os micro e pe-
quenos empresários do RN neste 
momento tão delicado?

Zeca Melo: Eu diria que quem 
chegou até aqui não pode fraque-
jar e dar o cabimento de sucumbir. 
Quem chegou até aqui já venceu. 
É olhar pra frente.

ENTREVISTA | O superintendente do Sebrae do Rio 
Grande do Norte, Zeca Melo, fala da luta do micro 
e pequeno empresário contra as devastadoras 
consequências econômica da pandemia 

“
ZECA MELO
SUPERINTENDENTE DO SEBRAE RN

O resultado é que no 1º 
semestre atendemos mais 
empresas do que em 
2019. Em meados de julho 
chegaremos ao número 
de 100 mil atendimentos 
compreendendo 30 mil 
empresas diferentes”

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN 

CORONAVÍRUS

O Rio Grande do Norte tem 
1.095 mortos por Covid-19, além 
de 173 fatalidades que estão sob 
investigação. Os dados são da 
Secretaria Estadual de Saúde Pú-
blica (Sesap), atualizados nesta 
quinta-feira (2). 

Das mortes recentes registra-
das no RN, foram 28 a mais que 
o boletim da última quarta-feira 
(1º). Deste total, nove acontece-
ram nas últimas 24 horas.

O estado contabiliza ainda 
32.578 casos confirmados da in-
fecção (679 novos em relação à 
última atualização), 44.157 casos 
casos suspeitos e 51.041 descar-
tados. 

A fila de regulação registra 38 
pessoas à espera de leitos no Rio 
Grande do Norte. De acordo com 
a Sesap, o Estado tem 565 pacien-
tes internados por coronavírus no 
estado. Deste total, 323 estão em 
leitos de internação clínica. Ou-
tros 242 pacientes estão em leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). 

Natal, capital do Rio Grande 
do Norte, registra uma ocupação 
de 100% dos leitos da rede estadu-
al há pelo menos um mês. Segun-
do análise dos dados das capitais 
brasileiras, a ocupação dos leitos 
de UTI para tratamento da Co-
vid-19 voltou a subir nas últimas 
semanas e já supera o patamar de 
80% em pelo menos 13 cidades. 
Rio Branco, no Acre, vive situação 
semelhante, com 95% dos leitos 
ocupados.

Salvador, Fortaleza, Belo Hori-
zonte, Curitiba, Porto Alegre, Flo-
rianópolis, São Luís, Maceió, Boa 
Vista, Teresina, além da região 
metropolitana de Vitória regis-
tram índices de ocupação de UTI 
acima de 80%.

O Ministério da Saúde divul-
gou nesta quinta-feira (2) os da-
dos sobre o novo coronavírus no 
Brasil. De acordo com o balanço, 
atualizado às 18h30, o país che-
gou a 61.884 óbitos por Covid-19 
e 1.496.858 casos confirmados da 
doença.

Na quarta (1º), eram 60.632 
mortes e 1.448.753 casos do vírus 
no Brasil. Em 24 horas, foram adi-
cionadas 1.252 mortes ao balan-
ço. Ainda de acordo com o minis-
tério, também foram registrados 
48.105 casos novos da doença. A 
taxa de letalidade está em 4,1%.

São Paulo, unidade da fe-
deração que concentra a maior 
parte das mortes, divulgou novas 
projeções sobre a evolução do 
coronavírus para o mês de julho, 
após terminar junho com 15.030 
mortes confirmadas pela doença. 
Até o próximo dia 31, a previsão 
é que entre 3.000 e 8.000 pessoas 
ainda devam morrer por causa da 
covid-19.

RN REGISTRA 1.095 
MORTES CAUSADAS 
PELA COVID-19; BRASIL  
ULTRAPASSA 61 MIL 
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O juiz Bruno Montenegro Ribeiro 
Dantas, da 3ª Vara da Fazenda 
Pública de Natal, determinou 

o retorno imediato dos servidores que 
ocupam atualmente os cargos de agen-
te de mobilidade urbana sem concurso 
público aos cargos ou empregos de 
origem na estrutura do Município de 
Natal.

O magistrado determinou também 
a conclusão, no prazo improrrogável 
de 90 dias, a contar da publicação da 
decisão, do Processo Administrativo 
para realização do concurso público 
dos agentes de mobilidade urbana.

O concurso contemplará 117 vagas 
e todas as suas fases, incluindo as res-
pectivas nomeações, será concluído, 
impreterivelmente, na data de 03 de 
novembro de 2020. O Município de Na-
tal arcará com multa diária de R$ 100 
mil se descumprir quaisquer das deter-
minações impostas pela Justiça, cuja 
destinação será definida no momento 
de sua eventual execução.

Quanto ao retorno aos cargos ou 
empregos originais, pela decisão judi-
cial, caso já estiverem extintos, o Mu-
nicípio deverá vincular, classificar ou 
parametrizar os servidores a cargos ou 

empregos com requisitos compatíveis 
e similares aos do seu vínculo originá-
rio, mantendo-se o regime de previ-

dência correspondente ao provimento 
de origem.

Procurada pela reportagem do 

Agora RN, a Secretaria Municipal de 
Mobilidade informou que não comuni-
cada oficialmente da decisão.

Justiça determina que Natal abra 
concurso para agente de trânsito
SENTENÇA |  Juiz Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, da 3ª Vara da Fazenda Pública de Natal, determinou que servidores que ocupam atualmente 
cargos de agente de mobilidade urbana sem prévio concurso público em Natal retornem imediatamente aos cargos de origem no Município

Concurso público que contemplará 117 vagas para agentes de trânsito terá de ser feito em até 90 dias, segundo a decisão judicial

Os desembargadores Gilson 
Barbosa e Cláudio Santos foram 
eleitos como presidente e vice-
-presidente, respectivamente, do 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte (TRE). 

A votação secreta aconteceu 
de forma eletrônica e os magistra-
dos vão assumir a direção da Jus-
tiça Eleitoral no biênio 2020-2022.

Além de vice-presidente, 
Cláudio Santos também será o 
corregedor do tribunal. 

 Eles substituirão os desem-
bargadores Glauber Rêgo e Cor-
nélio Alves, atuais presidente e 
vice da corte respectivamente, 
que concluem seus mandatos 
em 31 de agosto, e conduzirão a 
organização das eleições munici-
pais deste ano, que acontecem em 
novembro.

Em sessão da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal 
nesta quinta-feira (02), o Congres-
so Nacional promulgou a Emenda 
Constitucional nº 107/2020, que 
determina o adiamento das Elei-
ções Municipais deste ano em ra-
zão da pandemia provocada pelo 
coronavírus (Covid-19). Com a 
decisão, o primeiro turno será no 
dia 15 de novembro e o segundo 
turno no dia 29 de novembro.

GILSON BARBOSA E 
CLÁUDIO SANTOS SÃO 
ELEITOS PRESIDENTE E 
VICE DO TRE-RN

OGoverno do Estadp colocou em 
funcionamento mais 15 leitos 
de unidades de terapia inten-

siva (UTIs) para assistência aos casos 
do novo coronavírus (Covid-19) nesta 
quinta-feira (02). A administração es-
tadual, através da Secretaria de Estado 
da Saúde Pública (Sesap), abriu cinco 
UTIs no Hospital João Machado, em 
Natal, que agora passa a ter 20 unida-
des.

Mais cinco UTIs foram abertas no 
Hospital Maternidade Belarmina Mon-
te, em São Gonçalo do Amarante, que 
passa a disponibilizar 10 leitos críticos, 
e novas cinco leitos de UTI foram insta-
ladas no Hospital Regional Josefa Alves 
Godeiro, localizado em João Câmara, 
na região do Mato Grande.

Os novos 5 leitos de UTI no Hospi-
tal São Luiz, em Mossoró, estão pron-
tos, mas o início do funcionamento foi 
adiado porque a escala de profissionais 
está desfalcada por casos de covid. 
Para suprir estas dificuldades, que 
ocorrem em todo o Estado, o Governo 
convocou mais 930 profissionais tem-
porários para assistência à pandemia.

Junto às prefeituras de São Gon-

çalo do Amarante e de Parnamirim, o 
Governo também atua para abertura 
de novos leitos até este final de sema-
na. “Prosseguimos com um esforço 
gigantesco para melhorar a estrutura 
de atendimento. Mas insisto, só abrir 

leitos não resolve. É imprescindível que 
a população cumpra o isolamento e o 
distanciamento social. A situação ain-
da é grave e ninguém pode relaxar”, en-
fatizou o secretário adjunto da Saúde 
Pública, Petrônio Spinelli.

Hospital João Machado, em Natal, passa a contar com 20 leitos de terapia intensiva

Governo abre 15 leitos de UTI em 
Natal, São Gonçalo e João Câmara

SAÚDE

SESAP / ASSECOM

A Secretaria Municipal de Mo-
bilidade Urbana de Natal (ST-
TU) apresentou os números 

dos acidentes de trânsito de 2019. 
Segundo o órgão, foram registrados 
5.560 acidentes ano passdo, o que 
representa um aumento de 2,1% em 
relação a 2018, quando foram regis-
trados 5.444 acidentes. 

Ainda em 2019, Natal registrou 53 
óbitos, uma redução de 8,6% em rela-
ção ao ano anterior, quando foram 
registrados 58 mortes.

Os dados se referem a registros 
dentro do município do Natal, in-
cluindo as vias sob responsabilidade 
da Prefeitura, do Governo do Estado 
e do Governo Federal, compilado 
pela STTU com dados do próprio 
órgão, do Comando de Policiamento 
Rodoviário Estadual (CPRE), Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), Instituto 
Técnico e Científico de Perícia (ITEP), 
Sistema de Informação de Mortes do 
Ministério da Saúde e Unidade Móvel 
de Trânsito (UMT), a última ligada ao 
Poder Judiciário.

Ainda segundo os dados apre-
sentados pela STTU, em 2019 as cin-

co vias que registraram os maiores 
números de acidentes foram a Av. 
Eng. Roberto Freire (354 acidentes), 
Av. Prudente de Morais (293 aciden-
tes), Avenida Dr. João Medeiros Filho 
(252 acidentes), BR-101 Norte (230 
acidentes) e Av. Bernardo Vieira (161 
acidentes). Dessas vias, as avenidas 
Eng. Roberto Freire e Dr. João Medei-
ros Filhos são de responsabilidade do 
Governo do Estado, a BR-101 Norte é 
administrada pelo Governo Federal 
e as avenidas Prudente de Morais e 
Bernardo Vieira são administradas 
pela STTU.

Foram 5.560 acidentes em 2019

Número de acidentes 
sobe 2,1% em Natal

TRÂNSITO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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A Superintendência Regional 
do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(Dnit) vai liberar o tráfego no dia 
10 do viaduto construído na BR-
101 na cidade de Goianinha, a 58 
quilômetros de Natal.

Os trabalhos da empresa 
contratada para o serviço estão 
na fase final. O Dnit aguarda o tér-
mino dos trabalhos de limpeza e 
de desmobilização do canteiro de 
obras. O serviço, que custou R$ 2 
milhões, foi tocado pela empresa 
Jatobeton Engenharia.

O viaduto de Goianinha foi 
interditado há dois anos. O equi-
pamento apresentou diversos 
problemas estruturais, como ra-
chaduras, e parte da pista come-
çou a ceder. O fechamento total 
dos dois sentidos aconteceu em 
junho de 2018.

As obras de recuperação da 
estrutura no local foram iniciadas 
em novembro de 2018. A estrutura 
recebeu concreto de alta resistên-
cia e armadura mais reforçada. 

Além do viaduto de Goiani-
nha, o Dnit anunciou que vai ini-
ciar o serviço de asfaltamento da 
BR-437 localizado nos estados do 
Ceará e Rio Grande do Norte, co-
nhecido como Estrada do Cajuei-
ro. O objetivo é reduzir os custos 
da movimentação de cargas, con-
tribuindo para a interiorização da 
logística de transportes na região.

O processo terá início com a 
contratação da empresa que vai 
elaborar os estudos e projetos bá-
sicos e executivos de engenharia 
para a implantação, pavimenta-
ção, adequação de capacidade, 
melhoria da segurança e elimi-
nação de segmentos críticos da 
rodovia. O edital de licitação foi 
publicado nesta quinta-feira (02).

“Com essa obra, o DNIT pro-
cura completar alguns segmentos 
rodoviários, consolidando uma 
rede rodoviária de corredores de 
transporte estruturadores que 
vai dinamizar o desenvolvimento 
econômico e social da região”, 
destacou o diretor de Planeja-
mento e Pesquisa do DNIT, Luiz 
Guilherme Rodrigues de Mello.

A BR-437 é uma rodovia de 
ligação e possui 80,5 quilômetros 
de extensão. O ponto inicial desta 
rodovia se dá na região da Cha-
pada do Apodi, no Rio Grande do 
Norte e segue até o Vale do Jagua-
ribe, no estado do Ceará.  A região 
se configura como um centro pro-
dutor de grãos e frutas..

DNIT VAI LIBERAR 
VIADUTO DE 
GOIANINHA NO 
PRÓXIMO DIA 10

A pandemia do novo coro-
navírus vai obrigar que o 
transporte público de Natal 

repense a forma de atuação diária. 
Todo o sistema terá de se adaptar à 
nova realidade, ao “novo normal”, 
para garantir um serviço melhor e 
mais seguro aos usuários. Segun-
do o professor titular da UFRN, 
Rubens Ramos, especialista em 
mobilidade urbana, a Prefeitura do 
Natal terá a oportunidade moder-
nizar – e ampliar – os eixos de mo-
bilidade para atender a população  
da capital potiguar.

Agora RN – A pandemia da 
Covid-19 reduziu o tráfego de veí-
culos em Natal. Dados do Banco In-
teramericano de Desenvolvimento 
mostram que a intensidade de 
congestionamento teve queda de 
50% nos últimos dois meses. Quais 
os efeitos disso para a cidade?

Rubens Ramos – Em termos 
de trânsito, evidentemente que as 
vias ficaram livres. Mas, na verda-
de, esses números mostram mos-
tra outra coisa, que não houve de 
fato um isolamento social adequa-
do em Natal, e isso foi um erro gra-
ve na conduta do combate ao vírus 
e o custo de vidas e econômico será 
enorme. A evidência disso é que 
nesse momento Natal está com 
taxa de mortos por 100 mil habi-
tante igual ao da Suécia, país que 
deixou o coronavírus “correr solto”. 
Tivéssemos parado o trânsito em 
100% por 30 dias, estaríamos como 
a Austrália, um país de 25 milhões 
de habitantes que teve cerca de 100 
mortos, ou como Florianópolis, 
que tem cerca de 3 mortos por 100 
mil habitantes.

Agora RN – Como a Prefeitura 
do Natal deveria trabalhar para a 
retomada do trânsito?

RS – Penso que no pós-pan-
demia, que ainda vai demorar no 
Brasil pela forma errada como 
estamos agindo contra o vírus, 
teremos uma mudança impor-
tante de comportamentos que vai 
afetar principalmente os horários 
de rush. O aumento do trabalho re-
moto em muitas áreas vai reduzir 
os movimentos que tem hora certa 
para começar e terminar. As com-
pras via Internet ou celular tendem 
a reduzir o movimento aos super-
mercados. Shoppings Centers fe-
chados devem ter grande queda de 
demanda. As universidades devem 
adotar em mais de 80% o ensino 
via Internet, e isso vai reduzir mui-
to o trânsito. No caso da UFRN, por 

PANDEMIA VAI TRANSFORMAR 
MOBILIDADE,DIZ PROFESSOR

exemplo, são de 12 a 15 mil pesso-
as que se deslocam por dia para o 
campus da UFRN de carro. Isso vai 
cair a uma fração. Trabalho e estu-
do são 2/3 do movimento das pes-
soas, e esse movimento para essas 
finalidades será reduzido. O efeito 
final disso é que vai sobrar espaço 
nas ruas, que podem então ser 
reduzidas para abrir espaço para 
outras coisas, como ciclovias para 
bicicletas e calçadas mais largas, 
plantar árvores.

Agora RN – Após as medidas de 
isolamento que afastaram a popu-
lação das ruas, as cidades vão vol-
tando a se mover. Em várias partes 
do mundo, para evitar aglomera-
ções no transporte público, ações 
de mobilidade partilhada estão 
ganhando força. Outras cidades 
iniciaram políticas de incentivo ao 
uso de bicicleta para evitar a pres-
são no transporte público. Isso 
pode acontecer no Rio Grande do 
Norte?

RS – Assim como o movimen-
to de carro, que falei antes, também 
o transporte público será afetado. 
Estudantes são 25% da demanda, 
e isso terá uma queda significativa. 
Do mesmo modo, a mudança do 
emprego vai mudar os fluxos. E, 
talvez, para evitar aglomeração, se 
adote uma ideia que vem já com 
mais de meio século, os horários 
variados nas atividades da cidade e 
com isso se alterar os picos o que, 
em consequência, altera o tama-
nho do sistema, que pode até ficar 
melhor e mais eficiente. No caso da 
bicicleta, para fins de uso diário, 
as estatísticas mundiais mostram 
que as pessoas andam em geral até 
2 km e isso não vai mudar. Então, a 
tendência será um uso combinado 
de bicicleta e transporte público, 
se este tiver muito mais qualidade 
que o atual. Penso que no curto 

prazo um transporte público ôni-
bus piso baixo com suspensão a 
ar, arejados, com configuração 
de apenas assento individual nas 
janelas, mais espaço interno para 
ficar em pé e menor lotação são 
perfeitamente seguros, eficientes, 
com conforto superior a andar de 
carro e silêncio absoluto. O primei-
ro veículo elétrico da maioria das 
será o ônibus elétrico. No longo 
prazo, podemos avançar para al-
gumas linhas de tramway e mesmo 
uma linha de metrô, o que mudaria 
totalmente a vida na cidade, para 
muito melhor.

Agora RN – A pandemia fez des-
pencar as receitas das empresas de 
ônibus de Natal. Muitas delas tive-
ram de que demitir funcionários 
para sobreviver. O que será preciso 
fazer para que o setor se recupere? 
A prefeitura terá de antecipar a li-
citação do transporte público?

RS – Na verdade, a pandemia 
pode, finalmente, mudar o trans-
porte público de Natal para termos 
uma situação onde exista um ser-
viço melhor e uma tarifa que o usu-

ário possa pagar e o empresário ter 
seu lucro. Hoje temos um serviço 
de péssima qualidade, sem confia-
bilidade de horários, e uma tarifa 
cara para o usuário e insuficiente 
para o empresário. Pelas minhas 
contas, na operação atual durante 
a pandemia, o prejuízo está sendo 
menor que durante a operação 
normal. O que importa em uma 
empresa não é quanto ela fatura, 
mas o quanto ela lucra. A operação 
do transporte público de Natal em 
menor escala tende a ser mais viá-
vel e ter mais ganho de capital que 
a anterior em condições normais. 
Essa pandemia criou, assim, situa-
ções que permitem o avanço. Natal 
se tornou a primeira capital do país 
sem cobradores. Isso é um ganho 
significativo, pois o gasto com 
cobradores equivale ao custo de 
capital da frota. Pela primeira vez 
também, Prefeitura e Governo do 
Estado aceitaram reduzir impos-
tos, e reduziram o ISS e ICMS do 
diesel em 50%. Falta avançar mais 
nesse campo, como, por exemplo, 
reduzir a zero o ICMS sobre a com-
pra de ônibus novos, pois quem pa-
ga a conta é o usuário. Assim, pen-
so que a pandemia pode ter dado 
aquele empurrão que faltava para 
uma mudança de atitude tanto dos 
governos quanto dos empresários, 
em buscar mais eficiência, mais 
qualidade, tarifa adequada. Faltam 
ainda três coisas a resolver, mudar 
a tecnologia na direção do ônibus 
elétrico piso baixo, mudar o esque-
ma institucional para adotar um 
modelo de concessão similar ao 
do setor elétrico, e mudar a rede de 
transporte, abandonar o desenho 
das linhas ponto-a-ponto e passar 
para um modelo chamado hub-s-
poke, linhas estruturais e linhas de 
bairro, de modo a ter ao mesmo 
tempo mais eficiência e mais ofer-
ta de serviço.

ENTREVISTA | Titular do departamento de Engenharia Civil da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
Rubens Ramos, avalia que a mobilidade urbana terá de passar
 por transformações para se adequar ao pós-pandemia

“
RUBENS RAMOS
PROFESSOR

A operação do transporte 
público de Natal em menor 
escala tende a ser mais 
viável e ter mais ganho 
de capital que a anterior 
em condições normais. A 
pandemia criou situações 
que permitem o avanço”

CEDIDA
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

VILA PIAUÍ 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 30.311.141/0001-96, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Licença de Operação, com prazo de validade até 01 de julho de 2026, em favor do 
empreendimento Parque Eólico Vila Piauí III, localizado na Zona Rural do Município de Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE

CONCESSÃO DE LICENÇA RENOVAÇÃO DE OPERAÇÃO 

EÓLICA PARAÍSO S.A., CNPJ 14.604.100/0001-31, torna público que recebeu do Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Renovação 
de Operação, com prazo de validade até 01 de julho de 2026, em favor do empreendimento Parque 
Eólico Pelado, localizado na Zona Rural do Município de Bodó/RN.

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

M & F EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 28.399.403/0001-74, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Simplificada, para uma indústria de confecção de roupas localizada na Rua João Pereira da 
Silva, 198, Assu/RN. 

Marcelo Leite Mafaldo
Sócio Proprietário

SAIBA O QUE CHEGA EM 
STREAMING EM JULHO DE 2020
LAZER | Os serviços de streaming trazem para o mês de julho grandes estreias de séries e filmes. Entres os destaques estão Cursed - A Lenda do Lago, uma releitura da lenda do Rei 
Arthur, estrelado por Katherine Anne Langford (13 Reasons Why), e o premiado filme Coringa, que rendeu Oscar de melhor ator a Joaquin Phoenix, que entra no catálogo da HBO GO

CURSED - A LENDA DO LAGO
Nesta releitura da famosa lenda 

medieval do Rei Arthur, a jovem Nimue 
lidera uma missão cheia de mistérios 
para encontrar Merlin e entregar a ele 
uma espada ancestral. Baseada no 
livro homônimo de Frank Miller e Tho-
mas Wheeler, criadores e produtores-
-executivos da série. 17 DE JULHO

CURTA ESSA COM ZAC EFRON
Neste programa de viagens, o ator 

Zac Efron percorre o mundo com o 
especialista em bem-estar Darin Olien 
em busca de formas saudáveis e sus-
tentáveis de viver. 10 DE JULHO

BOCA A BOCA
Em uma cidade pecuarista no in-

terior do Brasil, adolescentes entram 
em pânico quando são ameaçados por 
uma infecção transmitida pelo beijo. 
Em uma trama contemporânea e obs-

cura, a série retrata os desejos de uma 
juventude conectada em uma realida-
de física repleta de medo e desconfian-
ça. Criada por Esmir Filho, com Denise 
Fraga no elenco. 17 DE JULHO

DESEJO SOMBRIO
Basta um fim de semana longe de 

casa para deixar o casamento de Alma 
em perigo. Paixão e uma tragédia a le-
vam a questionar tudo sobre as pesso-
as mais próximas. 15 DE JULHO

O CRUSH PERFEITO
O reality show acompanha seis sol-

teiros em busca de um novo amor em 
São Paulo. Cada um deles vai a cinco 
encontros às escuras e conhece pesso-
as com perfis completamente diferen-
tes. Se um dos crushes for realmente 
perfeito, pode rolar o segundo date em 
algum lugar icônico da cidade. 10 DE 
JULHO

THE OLD GUARD
Quatro guerreiros eternos prote-

gem a humanidade em segredo há sé-
culos, mas são perseguidos justamente 
quando descobrem uma nova imortal. 
O filme é baseado na história em qua-
drinhos de mesmo nome e estrelado 
por Charlize Theron. 10 DE JULHO

A BARRACA DO BEIJO 2
Na continuação de A Barraca do 

Beijo, Elle concilia o ensino médio, 
um relacionamento à distância, a 
busca pela faculdade ideal e uma no-
va amizade que pode mudar tudo. 24 
DE JULHO

MISTÉRIOS SEM SOLUÇÃO
Esta série clássica volta com mais 

desaparecimentos, mortes inexplicá-
veis e eventos paranormais. A chave de 
todos os mistérios pode estar nas mãos 
dos espectadores. 1 DE JULHO

STREET FOOD: AMÉRICA LATINA
Conheça a vibrante cena gastro-

nômica de cidades como Oaxaca, 
Salvador e Buenos Aires nesta série 
documental que viaja por seis países 
da América Latina, inclusive o Brasil. 
21 DE JULHO

LIGUE DJÁ: O LENDÁRIO 
WALTER MERCADO

Conheça a história do astrólogo 
Walter Mercado, que fez sucesso 
com seu estilo extravagante, che-
gando a atrair 120 milhões de espec-
tadores no auge da fama. Ligue djá! 
8 DE JULHO

SENNA: O BRASILEIRO. 
O HERÓI. O CAMPEÃO

Este documentário mostra a histó-
ria de Ayrton Senna, um dos maiores 
pilotos de Fórmula 1 da história e um 
herói brasileiro. 1 DE JULHO

WARRIOR NUN
Uma jovem órfã acorda no necro-

tério com superpoderes e descobre que 
é a portadora do Halo, escolhida por 
uma seita secreta de freiras caçadoras 
de demônios. Série baseada nos qua-
drinhos Ben Dunn. 2 DE JULHO

GLEE 
O professor Will Schuester ten-

ta inspirar um grupo de estudantes 
a reformar o antigo coral da escola 
McKinley, o bem sucedido Clube Glee. 
Porém, a tarefa seria mais fácil se os 
atuais membros do grupo não fossem: 
um soprano nada popular, uma garota 
que treina para ser diva e recusa-se a 
fazer playback, um guitarrista nerd e 
uma estranha gótica. Mesmo assim, 
com dois verdadeiros talentos na mira, 
Will está determinado a fazer o que for 
preciso para provar que contraditores 
estão errados e levar o grupo de volta 
ao sucesso. 1 DE JULHO

HOMELAND 
Um soldado americano desapa-

recido é recebido como herói quando 
regressa depois de passar oito anos em 
cativeiro no Iraque. Mas, a analista da 
CIA Carrie Mathison, que passou vá-
rios anos no Afeganistão, suspeita da 
história e acredita que ele possa ser um 
enviado pelos terroristas para atacar 
os EUA.  1 DE JULHO

IMPUROS 
No Rio de Janeiro dos anos 1990, 

em um território conflagrado por pro-
blemas sociais e onde a oportunidade 
do crime é muito tentadora, o jovem 
Evandro do Dendê (Raphael Logam) 
enfrenta as complexidades do mundo 
do tráfico e a relação complicada com a 
própria mãe. Ele decide vingar a morte 
do irmão e mata os responsáveis pelo 
tal assassinato, ganhando notoriedade 
dentro da hierarquia do comando.  1 
DE JULHO

MODERN FAMILY
Através da perspectiva de um do-

cumentário jamais visto, a divertida 
série relata o dia a dia de três famílias 
ligadas entre si. Jay Pritchett é um 
homem mais velho que se casa com 
a latina Glória, muitos anos mais no-
va que ele. Os dois vivem com o filho 
dela, Manny, e convivem diariamente 
com os filhos do primeiro casamento 
de Jay: Claire e Mitchell. Claire é uma 
dona de casa casada com o corretor de 
imóveis Phil Dunphy e que luta para 
dar a melhor educação para os filhos 
Haley, Alex e Luke. Já Mitchell vive um 
relacionamento com Cameron Tucker, 
e resolvem adotar uma filha, Lily.  1 DE 
JULHO

PRISON BREAK 
Lincoln Burrows (Dominic Purcell) 

é um homem inocente acusado pelo 
homicídio do irmão do vice-presiden-
te, sendo condenado a pena de morte 

em uma penitenciária super-máxima. 
Porém, seu irmão, Michael Scofield 
(Wentworth Miller), bola um plano pa-
ra tirar Lincoln da cadeia. Enviado para 
Fox River, Michael começa a executar a 
sua estratégia, mas logo percebe que 
está no meio de uma perigosa conspi-
ração. 1 DE JULHO

HANNA
Na nova temporada, Hanna ar-

risca sua liberdade para resgatar sua 
amiga Clara (Yasmin Monet Prince) 
das garras do programa Utrax, agora 
dirigido por John Carmichael (Dermot 
Mulroney) e com segundo comando de 
Leo Garner (Anthony Welsh). Hanna 
encontra ajuda improvável de sua ini-
miga anterior, a agente da CIA Marissa 
Wiegler (Mireille Enos), que deve pro-
teger a si mesma e a Hanna da organi-
zação cruel em que ela confiou um dia. 
1 DE JULHO

MAD MEN 
Aclamada pela crítica e vencedora 

de múltiplos prêmios, a série mostra 
Nova York nos anos 60. O protagonis-
ta Don Draper, diretor de criação da 
agência Sterling Cooper, enfrenta difi-
culdades para permanecer no topo do 
mundo de grande pressão das agências 
de publicidade na Madison Avenue. 
Em torno dele estão sua família, os 
demais sócios e os funcionários da 
agência. A rotina de Don, suas relações 
pessoais e profissionais acabam mos-
trando as mudanças sociais e morais 
dos Estados Unidos na década de 1960. 

CORINGA
Exibido pela primeira vez na 76ª 

edição do Festival Internacional de 
Cinema de Veneza, em que ganhou o 
Leão de Ouro, CORINGA retrata a vida 
complicada de um comediante fracas-
sado no ano de 1981. Ignorado pela so-
ciedade, Arthur Fleck busca conexões 
humanas em meio a um processo de 
loucura e anarquismo que inspira uma 
violenta revolução social na decadente 

cidade de Gotham.  18 DE JULHO

ROOM 104
Criada por Mark e Jay Duplass 

(ANIMALS e TOGETHERNESS), a 
antologia de meia hora terá 12 novos 
episódios, cada um com uma história 
única e inesperada sobre personagens 
que passam por este quarto de hotel 
típico das estradas norte-americanas. 
24 DE JULHO
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TRABALHO | Secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, disse que o 
governo está trabalhando em novo marco do trabalho e também estuda ampliar Benefício Emergencial

O secretário especial de Fazen-
da do Ministério da Econo-
mia, Waldery Rodrigues, disse 

que o governo está trabalhando em 
um novo marco do trabalho, com 
redução de custos para contratação. 

Nas últimas semanas, o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, tem 
dito que quer retomar o projeto da 
“carteira verde amarela”, regime 
com menor incidência de encargos 
trabalhistas. “Medidas para o em-
prego ainda estão sendo desenha-
das e serão comunicadas brevemen-
te”, afirmou.

O secretário disse que o governo 
retomará a agenda de reformas as-
sim que a pandemia sair da “parte 
mais aguda”.

Ele afirmou que o governo vem 
trabalhando em uma reforma tribu-
taria com “redução de complexida-
de” e citou como parte da agenda 
marcos legais para o setor de pe-
tróleo e gás, ferrovia, cabotagem e 
energia, além da lei de falências e 
autonomia do Banco Central.

De acordo com o secretário, o 

Waldery Rodrigues disse que governo retomará a agenda de reformas assim que a pandemia

Novo marco do trabalho poderá 
reduzir os custos para contratação

Indústria cresce 7% em maio após 
dois meses de queda por pandemia

governo ainda está discutindo a 
prorrogação no Benefício Emer-
gencial, programa que permite sus-
pensão e redução de contratos de 
trabalho, e que o impacto no déficit 
primário será divulgado quando os 
detalhes forem fechados.

Nesta quinta-feira, o ministério 

divulgou novas projeções que esti-
mam déficit primário do setor públi-
co neste ano de R$ 826,6 bilhões, o 
equivalente a 12% do PIB. 

As projeções já consideram a 
prorrogação do auxílio emergencial 
de R$ 600 por mais dois meses, co-
mo anunciado nesta semana.

A produção industrial brasileira 
cresceu 7% em maio frente a 
abril após tombo histórico e dois 

meses de queda pela pandemia de coro-
navírus, de acordo com a PIM (Pesquisa 
Industrial Mensal), divulgada nesta 
quinta-feira (02) pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Apesar do resultado positivo, o 
crescimento não foi suficiente para re-
verter a queda de 26,3% acumulada em 
março e abril -- neste mês, o setor teve 
o maior encolhimento da série históri-
ca. Segundo o IBGE, os dados refletem 
os impactos da pandemia de coronaví-
rus na economia brasileira. 

Para o gerente da pesquisa, André 
Macedo, “a partir do último terço de 
março, várias plantas industriais foram 
fechadas, sendo que, em abril, algumas 
ficaram o mês inteiro praticamente 
sem produção, culminando no pior re-
sultado da indústria na série histórica 
da pesquisa”.

A reação de maio, porém, se deve 
ao péssimo resultado de abril, alerta o 
gerente. “O mês de maio já demonstra 
algum tipo de volta à produção, mas 
a expansão de 7%, apesar de ter sido 
a mais elevada desde junho de 2018 
(12,9%), se deve, principalmente, a uma 
base de comparação muito baixa. Mes-
mo com o desempenho positivo, o total 
da indústria ainda se encontra 34,1% 
abaixo do nível recorde, alcançado em 

maio de 2011”, afirmou. 
Em comparação ao mesmo período 

de 2019, a produção industrial despen-
cou 21,9%. De janeiro a maio deste ano, 
houve queda de 11,2% no setor e de 5,4% 
no acumulado dos últimos 12 meses. 

O crescimento da indústria em 
maio foi impulsionado pelo resultado 
positivo em 20 dos 26 ramos pesqui-
sados. Os destaques positivos foram o 
ramo de veículos automotores, rebo-
ques e carrocerias (244,4%), que inter-
rompeu dois meses seguidos de queda 
na produção e marcou a expansão 
mais acentuada desde o início da série 
histórica, mas ainda assim se encontra 

72,8% abaixo do patamar de fevereiro 
último, e o segmento de coque, produ-
tos derivados do petróleo e biocombus-
tíveis (16,2%). 

Nesta comparação, 22 dos 26 ra-
mos pesquisados registraram queda na 
produção em maio de 2020. Segundo o 
IBGE, “além do efeito-calendário nega-
tivo, já que maio de 2020 (20 dias) teve 
dois dias úteis a menos do que igual 
mês do ano anterior (22), observa-se a 
clara diminuição do ritmo da produção 
devido à influência dos efeitos do isola-
mento social, que afetou o processo de 
produção de várias unidades produti-
vas no país”. 

Apesar do resultado positivo, crescimento não reverteu queda de 26,3% entre março e abril

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

RECUPERAÇÃO

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 077/2020
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar 
licitação dia 15/07/2020 às 08h00min. OBJETO: Contração de empresa(s) para aquisição de seis 
veículos destinados as unidades administrativas do município. Encontra-se à disposição o edital. Inf. 
(84) 3523-2216.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 

FRANCISCO NETO DE OLIVEIRA, inscrito sob o CNPJ no. 07.892.818/0001-05, torna público que 
RECEBEU do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO, com validade até 23/06/2022, em favor da atividade de 
Supermercado (MERCADINHO), localizada na Av. Alzira Soriano, Nº 48, Centro, Lajes-

RN FRANCISCO NETO DE OLIVEIRA
Requerente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
FRN AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE, CNPJ: 35.841.110/0001-60, torna público que recebeu 

do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
de Operação nº 2020-150043/TEC/LO-0139, com prazo de validade até 30/06/2026, para a Comerciali-
zação de Produtos Agrícolas ( Defensivos, Adubos, Fertilizantes , Irrigação e Máquinas Agrícolas), locali-
zada à Rua: Piloto Pereira Tim, 2078 – Monte Castelo – Parnamirim/RN, CEP: 59146-220.

EUGÊNIO CÉSAR SOBREIRA DE QUEIROZ
Responsável Técnico

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

VILA PIAUÍ 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 30.321.883/0001-00, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Licença de Operação, com prazo de validade até 01 de julho de 2026, em favor do 
empreendimento Parque Eólico Vila Piauí I, localizado na Zona Rural do Município de Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE
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MARCELO CAMARGO /AGÊNCIA BRASIL

A Caixa Econômica anunciou 
nesta quarta-feira (02) a inclu-
são dos custos de cartório e do 

Imposto sobre a Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI) no financiamento da 
casa própria. Essas despesas chegam 
a representar 5% do valor do imóvel, a 
depender da região.

A adesão está disponível nos novos 
contratos de financiamento imobiliá-
rio para residências avaliadas em até 
R$ 1,5 milhão. A medida se aplica às 
operações com recursos do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
e também da poupança (SBPE).

Dessa forma, quem aderir não pre-
cisará ter recursos próprios para cobrir 
os custos cartoriais e fiscais envolvidos 
na compra de um imóvel, como ocor-
ria até agora. A Caixa estima que, com 
isso, seus clientes deixarão de pagar R$ 
2,5 bilhões neste ano e R$ 5 bilhões no 

ano que vem.
O banco informou que, desde abril, 

fechou 3 mil contratos em um progra-
ma piloto para testar o novo modelo. 

O procedimentos como o registro 
do imóvel poderão ser feitos eletroni-
camente, sem a necessidade de com-
parecimento a um cartório. A novida-
de está disponível em 1.356 cartórios 
em 14 estados, segundo o banco.

Segundo dados apresentados pelo 
presidente da Caixa, Pedro Guimarães, 
mesmo com o impacto econômico da 
pandemia do novo coronavírus, neste 
ano se observa um aumento do volu-
me do crédito imobiliário no banco. 

De janeiro a junho, foram R$ 48,21 
bilhões contratados, ante R$ 39,6 bilhões 
no mesmo período do ano passado. 

“Muita gente aproveita esse mo-
mento de preços menores”, avaliou 
Guimarães. Ele também apontou a 
carência de seis meses para o início do 
pagamento em novos contratos, anun-
ciada em abril pela Caixa, como razão 
para o crescimento.

Caixa inclui custo com cartório e 
ITBI em financiamento imobiliário
RESIDÊNCIA |  Adesão está disponível nos novos contratos de financiamento imobiliário para residências avaliadas em até R$ 1,5 milhão e se aplica às operações com recursos do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e também da poupança (SBPE); Caixa Econômica estima que, com isso, seus clientes deixarão de pagar R$ 2,5 bilhões apenas em 

Presidente da Caixa, Pedro Guimarães, aponta para aumento do crédito imobiliário em 2020

O distanciamento social imposto 
pela pandemia do novo coro-
navírus impossibilita de parcei-

ros e até amigos se encontrarem em 
eventos físicos. Esses fatores, levaram 
à busca pelos recursos digitais e têm 
rendido conexões cada vez maiores pa-
ra aplicativos de relacionamento, cuja 
proposta é conectar, por meio online, 
pessoas com os mesmos interesses. 
Mas, a psicóloga do Hapvida Saúde, 
Adriana Melo, alerta para os cuidados 
neste tipo de relação.

‘’Durante este período em que pes-
soas ficam em casa, o uso dos aplicati-
vos aumenta e, como os usuários não 
podem se ver pessoalmente, acabam 
interagindo ainda mais e desenvolven-
do conversas com o intuito de criar um 
maior vínculo afetivo. Por isso, quando 
o indivíduo do outro lado é um com-
pleto estranho não devemos fornecer 
dados pessoais e intimidades. É impor-
tante ter responsabilidade diante do 
que a sociedade está passando nesse 
momento’’, afirma a especialista.

Há aplicativos que registraram 
crescimento de 70% de novos usuá-
rios. ‘’No isolamento, esses aplicativos 
podem servir de escape para a soli-
dão e ajudar pessoas a passarem pelo 
distanciamento social de forma mais 
tranquila. É importante criar o vínculo 
social e também continuar os novos 
romances, mesmo que apenas de 
maneira digital, tomando os devidos 

cuidados e aproveitar para se conhecer 
melhor também’’, esclarece a psicóloga 
Adriana Melo.

Embora os encontros presenciais 
estão prejudicados pela quarentena, o 
contato virtual pode ser mantido para 
fortalecer os relacionamentos. Para a 

especialista do Hapvida Saúde ‘’esse é 
um processo de descobrir coisas posi-
tivas e construir novas maneiras de vi-
ver nesse isolamento social. Durante a 
pandemia, as relações estão passando 
por um processo de ressignificação’’, 
finaliza.

Alguns aplicativos de relacionamento registraram crescimento de 70% de novos usuários

Aplicativos de relacionamento 
registram crescimento na pandemia

TECNOLOGIA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

1.356
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NOVIDADE ESTÁ DISPONÍVEL

CARTÓRIOS EM

ESTADOS
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MÚSICA | Ao Agora RN, Fátima 
Silva, artesã caicoense, revela 
todo o perfeccionismo e beleza 
que costuma imprimir às peças 
que produz

FELIPE SALUSTINO
REPÓRTER

Um artesanato feito de sonhos, 
filtros e perfeição. Aos 28 anos, a 
caicoense Fátima Silva confecciona 
dezenas de peças que encantam pela 
riqueza de detalhes. São pulseiras, 
colares, brinquedos, itens para decora-
ção infantil, mandalas e, claro, muitos 
filtros de sonhos. O objeto, originário 
da cultura indígena norte-americana, 
remonta ao começo da trajetória de 
Fátima no artesanato.

“Minha avó, minha mãe e minhas 
irmãs são artesãs, mas o ofício surgiu 
na minha vida há pelo menos oito anos, 
quando eu morava em Natal. Na época, 
uma amiga estava aniversariando e eu só 
tinha R$ 10 para presenteá-la. Então, fui 
procurar algo barato na internet. E tudo 
começou assim, quando vi um vídeo en-
sinando a fazer um filtro de sonhos”.

Os sonhos, aliás, são a força motriz 
do trabalho da artesã, formada em 
História pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN). Fátima 
confessa que ainda não consegue viver 
com o dinheiro dos itens que produz 
e por isso, precisa trabalhar fora para 
pagar as contas. “Seria um sonho viver 
de artesanato”, revela. Ela mantém 
uma página no Instagram (@trama-
desonhos) e no Facebook (Trama de 
Sonhos) para divulgar as peças.

“Só trabalho com encomendas e há 

meses em que não produzo nada. Aqui 
em Caicó quem tem o artesanato como 
trabalho precisa fazer um cadastro na 
Prefeitura, que libera um espaço para o 
artesão. Não é permitido expor na rua 
sem autorização”, explica. “Faço enco-
menda para Caicó e para outras cidades 
(através dos Correios), mas não tenho 
um local para exposição”, relata.

Apesar das dificuldades, Fátima 

admite que o esforço é sua marca regis-
trada. “As minhas peças têm a marca do 
perfeccionismo, porque, de certo modo, 
quem olha para elas nota que é tudo 
muito perfeitinho, sem pontos tortos 
ou nós que saltem à vista. Quando faço 
algo que não me agrada, refaço tudo”.

MATERIAL
Para confeccionar as peças, Fá-

tima utiliza diferentes materiais. A 
artesã costuma usar arco de acrílico 
ou de madeira e fio encerado (adqui-
rido geralmente em casas de artesa-
nato) para a produção dos filtros de 
sonhos.

Pulseiras e colares são confeccio-
nados com pedrarias variadas – quart-
zo rosa, pedra da estrela, quartzo verde, 
ágata azul, ágata rósea, quartzo azul, 
opalina ( falsa pedra da lua), ágata azul 
-, além de pingentes. Para a fabricação 
de bonecas, Fátima usa jornal ou feltro. 
Neste último caso, ela também utiliza 
espuma de enchimento para almofa-
da. Há ainda utensílios infantis, como 
quadros de madeira, que ela costuma 
comprar prontos e decorar.

As mandalas Olho de Deus são 
outra paixão da artesã. Esse tipo de 
mandala, antigo símbolo fabricado 
por índios Huichol (México) e Aymara 
(Bolívia) e que simboliza saúde, felici-
dade e prosperidade, é confecciona-
do com madeira e linha de algodão. 
“Eu não uso tinta porque não tenho 
a prática necessária para a pintura. 
Por isso, estou sempre usando linha”, 
conta. “Confeccionei um Olho de Deus 
que tinha mais de 1m. Levei três dias 
seguidos para produzir a peça. Dormia 
em média duas horas e só parava para 
me alimentar”, relembra Fátima, que 
utiliza bastidor de madeira ou acrílico 
e linha encerada para produzir outros 
tipos de mandala. 

ARTESANATO, 
FILTROS, 
SONHOS E 
PERFEIÇÃO
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PRESTÍGIO
O desembargador Bento 

Herculano, presidente do 
TRT-RN, representará o 
Brasil como palestrante no 
“Encontro Latino-americano 
de Direito do Trabalho”, que 
acontece virtualmente nesta 
sexta-feira (3). O evento é 
promovido pela OAB Nacional 
e conta com a fala de quatorze 
juristas de dez países da 
América Latina, voltadas para 
a relação de trabalho no pós-
pandemia.

HOLOFOTE
No centro das atenções 

em Brasília, o ministro 
potiguar das Comunicações, 
Fábio Faria, tem provocado 
ciúmes por ter sido “adotado” 
por Rodrigo Maia e Davi 
Alcolumbre, e abriu uma nova 
crise interna na já conturbada 
gestão Bolsonaro.

CIÚMES
Motivo: a disputa pela 

interlocução política do 
governo. O enciumado? 
General Luiz Eduardo Ramos, 
da Secretaria de Governo.

NATURAL
O assunto já é tratado pela 

imprensa nacional, que a� rma 
que enquanto “Faria é cria do 
Congresso”, sendo deputado 
federal desde 2007, e, 
portanto, nutrindo a simpatia 
natural dos presidentes da 
Câmara e do Senado, Ramos 
nunca teve interlocução com 
os parlamentares.

ESTILO QUE INCOMODA
A Folha de S.Paulo ainda 

a� rma que a desenvoltura do 
novo ministro, apelidado de “o 
genro”, tem incomodado parte 
da ala militar e até mesmo o 
próprio presidente Bolsonaro, 
que já teria comentado com 
auxiliares sobre o gosto do 
potiguar pelos holofotes.

“Isso já se provou ser 
fatal”, diz o jornal, lembrando 
o destino de outros ministros 
que enciumaram Jair 
Bolsonaro.

CENÁRIO
Todos os dias, médicos, 

especialistas e cientistas 
repetem que a pandemia do 
novo coronavírus está longe 
de acabar aqui no Brasil. Eles 
dizem mais: que é preciso 
que todos mantenham o 
distanciamento e os cuidados 
com a higiene preventiva, 
mesmo que alguns governos 
estejam iniciando, de 
forma gradual, a chamada 
“retomada das atividades 
econômicas”, como é o caso 
do RN.

PEDINDO PARA AGLOMERAR
Apesar de todos os alertas 

e pedidos de manutenção do 
distanciamento, muitos ignoram 
os avisos. Aqui no Estado, o 
deputado estadual Coronel 
Azevedo (PSC) fez um apelo 
ao governo para que insira os 
templos religiosos nas atividades 
essenciais.

CONSEQUÊNCIAS
O parlamentar argumentou 

que a reabertura é importante 
para auxiliar a população, 
fortalecendo sua fé. Mas para 
exercer e fortalecer a fé é preciso 
templo? Seria prudente abrir 
igrejas num momento em que 
a aglomeração de pessoas 
pode resultar em morte, ou, no 
mínimo, na contribuição para o 
colapso no sistema de saúde?

OUTRAS FORMAS
Os pastores, padres e 

orientadores religiosos não 
podem utilizar as formas virtuais 
para a transmissão dos eventos 
religiosos?

ESSENCIAIS?
Disse o deputado Coronel 

Azevedo: “As igrejas são 
verdadeiros hospitais para auxílio 
da população, então defendo 
que � quem permanentemente 
abertos, seja no período da 
pandemia, ou fora dela”.

CASO
E, então, a coluna lembra que 

na Coreia do Sul, por exemplo, a 
covid19 começou a se disseminar 
dentro de uma igreja.

SENSATA
Aliás, sobre o assunto 

“reabertura gradual da 
economia” no Rio Grande do 
Norte, a deputada Eudiane 
Macedo se mostrou realista 
com o cenário real o� cial. “Eu 
quero lembrar a todos que a 
reabertura não signi� ca que 
seja um convite para sairmos 
de casa. Pelo contrário. Todos 
sabemos que a maior arma de 
prevenção e combate à Covid-19 
é o isolamento social, até que 
chegue o grande dia, que será 
a descoberta da vacina. Mas 
enquanto isso é preciso que, 
quem puder, � que em casa”, 
disse ela.

CURRÍCULO DO GOOGLE 
“Método da inteligência 

para avaliar novos integrantes 
do governo se resume a ‘dar um 
google’”, foi a manchete ontem 
no portal da Folha de S.Paulo, 
que informou que os agentes 
da gestão Bolsonaro veri� cam 
condenações ou dívidas, mas 
não analisam currículos nem 
antecedentes pro� ssionais de 
futuros ministros, por exemplo.

DANIELAFREIREDANIELA

Vereador Kleber Fernandes e secretário 
municipal de Saúde George Antunes em 
reunião sobre ações contra a covid19

Deputado estadual Ubaldo Fernandes no estilo
para participar de mais uma sessão remota da
Assembleia Legislativa do RN

RÁPIDAS
>> De Bruno Boghossian: 

“Especialista em nomeações 
relâmpago, Bolsonaro é incapaz 
de montar um governo. Vexame 
na Educação é sintoma de uma 
máquina que desmorona desde 
o primeiro dia”.

>> Sem milagre: A OMS 
alertou que o medicamento 
remdesivir pode não funcionar 

com mais de 60 anos e com 
comorbidades.

>> Bolsonaro baixou o tom 
contra o Mercosul na primeira 
cúpula virtual de líderes. 
Agora, o presidente diz que o 
bloco que compartilha com 
Argentina, Paraguai e Uruguai 
é “o melhor veículo” para a 
inserção do Brasil no mundo.

contra o coronavírus. O 
antiviral teve resultado 
promissor em relatório 
publicado no fim de maio, e 
Estados Unidos compraram 
quase todo o estoque mundial.

>> Balanço do Ministério 
da Saúde: No Brasil, covid-19 
mata mais homens pardos 

Saindo aos poucos, mas com todos 
os cuidados, do isolamento total, a 
blogueira fi tness Lorenna Brasil fez 
uma visita a super dermato Keline 
Jácome para dar início a um novo 
ciclo de muita beleza
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

SEX – Sextou com a energia animada da Lua sagitariana, que 
convida você a tirar o pé da sua zona de conforto e a buscar 
novos estímulos. Além da difi culdade de se concentrar em 
suas tarefas, você pode se aborrecer com assuntos que 
envolvam interesses ou pessoas de outras cidades.

SEX – Netuno continua a leeeenta caminhada pela sua 
Casa 6, mas se envolve em aspecto de quadratura com 
a Lua, sinalizando que você pode enfrentar altos e baixos, 
sobretudo na parte da manhã. Paquera com alguém que 
conhece tende a fi car mais animada. 

SEX - Urano segue o lento percurso que faz em seu signo 
e deixa sua mente mais ágil, mas pode difi cultar sua 
expressividade, portanto, seja mais paciente na hora de 
expor o que pensa. Na paixão, cautela para não dar falsas 
esperanças para quem você não pretende se envolver.

SEX - Acordou mal humorada, né, minha fi lha? Quem 
nunca?! Procure pegar mais leve e tente relaxar se algo 
não acontecer como planeja. Quem manda o papo reto é 
a Lua, que forma aspecto tenso com Netuno, apontando 
risco de instabilidades e aborrecimentos nesta sexta. 

SEX – Os astros indicam altos e baixos nesta sexta e 
convém você agir com calma para não trocar os pés 
pelas mãos. Procure dar mais atenção aos interesses 
profi ssionais e fi que de antena ligada para evitar 
confusões no trabalho.

SEX – Sextou com a Lua brilhando em seu signo, só 
que nem tudo pode sair como espera no período da 
manhã. Aceita que dói menos, meus consagrados! A 
Lua se estranha com Netuno, indicando contratempos e 
dissabores, principalmente no lar. 

SEX – Câncer, a Lua, que além de fada sensata é seu 
astro regente, tem um recadinho especial para você hoje: 
cuide com mais carinho da saúde.. Hoje você também 
estará mais sensível às suas impressões: saiba ouvir os 
avisos da sua intuição.

SEX – Explore o lado prudente e realista que herdou do 
seu signo em vez de se deixar levar por falsas impressões, 
palavras bonitas ou promessas vagas. Imaginação e 
criatividade talvez não ajudem na tomada de decisões, 
então, mantenha o foco e a objetividade.

SEX – Um único aspecto astral marca presença nesta 
sexta e pode frustrar as expectativas de quem espera 
um dia feliz e sem defeitos. Talvez tenha que cuidar 
de papelada e documentos que envolvam fi lhos ou 
parentes. 

SEX – Hoje a Lua segue o rolê no setor das esperanças 
em seu Horóscopo, mas também vai armar confusão 
com Netuno e convém fi car de antena ligada, 
sobretudo pela manhã, se não quiser ter de ir buscar 
sua dignidade no lixo. 

SEX – A Lua segue o baile no fundo do céu em seu 
Horóscopo e hoje deve infl uenciar diretamente os 
assuntos familiares. Só que ela troca energias tensas 
com Netuno e avisa que você pode se deparar com 
contratempos ou confusões em casa.

SEX – A tão aguardada sexta-feira chegou, mas a 
recomendação das estrelas é ir devagar com o andor e 
reforçar o senso de realidade. Foque no que for prioritário e 
não perca tempo com distrações no serviço. Cooperar mais 
com os colegas pode ser uma boa para as coisas fl uírem. 

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

“Top Chef” vai estrear nova 
temporada observando cuidados

No dia 15 próximo, às 22h30, a Record estreia 
a segunda temporada do “Top Chef Brasil”, com 
apresentação de Felipe Bronze. Diretor do núcleo de 
realities da emissora, Rodrigo Carelli ( foto) falou à 
coluna sobre os protocolos de segurança que serão 
adotados no programa.   

“Os participantes passarão por uma bateria de 
testes e � carão isolados num hotel antes da entrada no 
estúdio do ‘Top Chef ’. Toda a equipe será transportada 
de casa em carros individuais e haverá um protocolo 
rígido de higienização e troca de máscaras”, explica 
Carelli.

O diretor informa também que em cada uma das 
áreas e departamentos da produção, haverá espaços 
maiores em que uns irão guardar distância bem segura 
em relação aos outros.

No próximo dia 25 terão início as gravações do 
sexto episódio. Os outros 5 foram realizados antes 
da pandemia, “e deixaremos claro que houve a 
interrupção e que a partir de agora todos os cuidados 
estão sendo tomados. Na essência, a disputa, as provas, 
e a dinâmica do programa continuam as mesmas”, 
avisa o diretor. As gravações devem seguir até o 
começo de setembro.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate

EM CIMA DISSO
Em relação aos participantes de 

“A Fazenda”, que também funciona 
sob a sua responsabilidade, Carelli não 
abre de jeito nenhum. Nem adianta 
insistir. Mas é certo que a lista já está 
praticamente fechada e se tudo correr 
como se espera, os 20 escolhidos e mais 
4 reservas, serão con� nados a partir da 
segunda quinzena de agosto. Estreia 
em setembro.

A DEFINIR
Tudo caminha para que a faixa 

das 18h da Globo, ocupada por “Novo 
Mundo”, ganhe uma outra reprise, 
considerando que não haverá tempo 
para a estreia de “Nos Tempos do 
Imperador”. Internamente, há uma 
torcida por “Lado a Lado”, de 2012, 
protagonizada por Lázaro Ramos e 
Camila Pitanga.   

LÍDER NO HORÁRIO
“Jesus”, da Record, exibida no 

horário nobre, foi a atração mais 
assistida na TV argentina durante 
100 dias de quarentena obrigatória. 
Ganhou das novelas de lá, dos realities, 

telejornais e de “Avenida Brasil”.

FILHO DO ZICO
Junior Coimbra está com um 

programa no YouTube chamado “Rap 
77”, que sempre apresenta atrações 
bem interessantes, daqui e de fora.

E já com uma longa relação de 
entrevistados, entre eles, Fagner, 
Paolo Rossi, Giovanna Antonelli, 
� iago Lacerda, Junior, Juan, Evandro 
Mesquita e Cid Moreira.

INDEFINIÇÃO
As reuniões de produção estão 

acontecendo, assim como estudos 
de todas as possibilidades, mas ainda 
não há uma de� nição sobre a nova 
temporada do “Lady Night”. São muitas 
as complicações, a começar pela 
obrigatoriedade da plateia.

ESTREIA
Gyselle Soares, vice-campeão do 

“BBB8”, após comandar o “Circuito de 
Lives”, agora vai apresentar o musical 
“Verão Piauí” na TV Antena 10, a� liada 
da Rede Record, no Nordeste. Estreia 
neste sábado, a partir das 12h, ao vivo.

CONFIANTE
Já existe uma intenção de 
retomar os trabalhos da série 
“Mal Secreto”, do Globoplay, 
escrita por Bráulio Mantovani, no 
começo de agosto.
A favor, o fato de reunir poucos 
personagens e equipe enxuta. No 
elenco, entre os principais, Sér-
gio Guizé, Giulia Gam e Viviane 
Araújo

CRÉDITO ALEX CARVALHO

  O especial “Rede TV! 20 anos”, 
nesta sexta-feira, vai relembrar a 

sitcom “Vila Maluca”, levada ao ar 
entre 2004 e 2006. Serão exibidos 
três episódios...  ... No elenco, 

Marquinhos Martini, Noemi Gerbelli, 
Duda Mamberti, entre outros.  A 

propósito de Rede TV!, Daniela 
Albuquerque volta a gravar seu 

programa na semana que vem, mas 
em casa, e retomar os inéditos.  

Leandro Karnal disse a alguns amigos 
que irá ganhar R$ 300 mil por mês na 
CNN, para participar do programa da 
Gabriela Priolli... ... Só podia estar 
brincando...  ... Se chegar a 10% 

disso já estará de bom tamanho.  A 
direção da Rede TV! admite que houve 
um grande esforço em tornar possível a 
visita de Sikera Jr. na semana passada... 
 ... Foi um sacrifício convencê-lo a 

viajar de Manaus a São Paulo, porque 
ele morre de medo de avião...  ... 
Mas dizem que compensou: “já de 
algum tempo a ideia era apresentar 

um contrato bem longo, para evitar o 
assédio da concorrência”...  ... Sikera 

assinou por sete anos. 
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O América iniciou os trabalhos de 
retomada da preparação física 
dos atletas na cidade de Cama-

ragibe, em Pernambuco, onde ficará 
por dez dias no Centro de Treinamen-
to do Retrô Futebol Clube Brasil.

Em terras pernambucanas, o Amé-
rica iniciará a intertemporada visando 
o restante do calendário previsto para 
o ano de 2020. O clube tem um calen-
dário cheio para o segundo semestre, 
que inclui o restante do Campeonato 
Potiguar, as Copas do Brasil e do Nor-
deste e o Campeonato Brasileiro.

A mudança temporária para Ca-
maragibe ocorre em razão de as equi-
pes potiguares de futebol não terem 
sido liberadas pelos gestores de saúde 
(Estado e Prefeitura do Natal) para 
iniciar os treinos em terras potiguares. 

No próximo domingo (5), o técnico 
Roberto Fernandes comandará o pri-
meiro treinamento coletivo em terras 
pernambucanas.

Em entrevista ao Agora RN, o za-
gueiro Edimar falou sobre a retomada 
dos trabalhos em Camaragibe. 

PREPARAÇÃO |  Com calendário extenso de atividades no restante 
do ano, o alvirrubro potiguar retomou esta semana, em Pernambuco, 
as atividades para o condicionamento físico do elenco

Atacante Pedro comemora seu gol na vitória do Flamengo sobre o Boavista na última quarta

Flamengo bate recorde em 
transmissão esportiva na internet

RECEITA
ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

CANINDÉ PEREIRA / AMÉRICA

RETRÔ FC

REDE GLOBO

América inicia trabalho de 
recuperação física dos atletas

A Globo anunciou nesta 
quinta-feira (02) que não vai mais 
transmitir as partidas do Campe-
onato Carioca. A emissora rescin-
diu o contrato que mantinha com 
a Federação de Futebol do Rio de 
Janeiro (Ferj) e com os Clubes, 
mas manterá os pagamentos refe-
rentes a esta temporada.

A medida, inclusive, vale pa-
ra as partidas que vão acontecer 
logo, como Vasco x Madureira e 
Macaé x Fluminense, pela última 
rodada da Taça Rio.

No entendimento da Globo, o 
vínculo “foi violado ontem, quan-
do a FlaTV exibiu ao vivo a parti-
da entre Flamengo e Boavista”. O 
Flamengo se baseou na recente 
Medida Provisória assinada pelo 
presidente Jair Bolsonaro, em que 
são alteradas a configuração dos 
direitos de transmissão do espor-
te brasileiro. 

O documento da Rede Globo 
afirma que, a partir de agora, a 
exibição da partida passa a ser de 
responsabilidade do mandante 
do evento, e não mais das duas 
entidades envolvidas.

Durante a semana, a Globo 
acionou a Justiça do Rio de Janeiro 
para impedir que a partida entre 
o time rubro-negro e o Boavista 
fosse transmitida, mas não obteve 
sucesso.

Com a transmissão de Flamengo 
x Boavista na quarta-feira (1º), 
pela última rodada da Taça Rio, 

a Fla TV bateu recorde de audiência 
quando se trata de transmissões na 
internet no Brasil. 

Com a live em todas as plataformas 
digitais, o jogo ultrapassou Internacional 

x Grêmio pela Libertadores, transmitido 
pelo Facebook em março deste ano. 

Segundo a métrica de audiência 
em todos os lugares que o jogo foi 
exibido (Facebook, YouTube, Twitter 
e MyCujoo), a partida do Estadual do 
Rio ultrapassou a marca de 2 milhões e 
200 mil espectadores simultâneos por 

volta das 22h15. 
O recorde antigo era de 2 milhões 

e 100 mil. Além da marca imponente 
na internet como um todo, Flamengo 
x Boavista também se tornou o jogo ao 
vivo mais visto no YouTube brasileiro 
em todos os tempos, ao passar de 2 mi-
lhões de espectadores únicos.

GLOBO RESCINDE 
CONTRATO E DEIXA 
DE TRANSMITIR O 
CAMPEONATO CARIOCA

Agora RN  - Como foi o retorno 
do trabalho com a equipe

Edimar Oliveira  - Para mim, 
eu estava sentindo falta. Precisava 
criar uma família com o time. Os 
atletas vieram no intuito de fazer 
o melhor. Queremos o melhor. A 
diretoria nos disse que ficaríamos 
em um centro de treinamento para 
ficar 10 dias. Vamos ficar mais for-
tes e mais fortalecidos daqui.

ARN - Como está sendo o traba-
lho? E como é o CT do Retrô?

EO - Hoje, trabalho é de recu-
peração física, para evitar lesões. 
A base inicial está sendo nisso. 
Depois, é a bola. Eu me condicio-
no fisicamente muito rápido. Isso 
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muda de jogador para jogador. 
Mas creio que logo estarei pron-
to. O Centro de Treinamento é de 
primeiro mundo. Há muitos clu-
bes que não têm uma estrutura 
como essa. 

ARN - Ansiosos para a retoma-
da dos coletivos e de treinos com 
bola?

EO - Temos que fazer uma ba-
se. Já tivemos um momento de dois 
toques. Mas não estamos pensan-
do nisso agora. Estamos fazendo o 
trabalho de recuperação física.

ARN - Como será voltar a jogar 
sem o apoio da torcida?

EO - Ficamos tristes pelo mo-
mento. O novo normal é muito 
importante, em razão dos perigos 
da doença. Não ter torcida é ne-
cessário hoje. No entanto, o futebol 
não pode parar. É preciso garantir 
a segurança dos profissionais do 
futebol. Muitas pessoas perderam 
empregos. Esperamos que isso 
acabe logo, e possamos voltar bem 
melhores à normalidade.

ARN - O que esperar do América 
para o restante da temporada?

E0 - Estamos focados nos 
objetivos, apesar de não ter a pre-
sença da torcida nos jogos. Va-
mos levar este novo normal, com 
os estádios vazios, mas a torcida 
estará com a gente em todos os 
momentos. Sabemos do momen-
to difícil, mas os momentos difí-
ceis também passam.  
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