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A
Cultura 13

Descubra o conceito
Brunno Vini de ser

“Bicha preta”, como se auto declara, o jovem de apenas
20 anos já é um rosto conhecido na cena cultural potiguar

Saiba como fazer o 
novo saque do FGTS

Testes não podem
ser cobrados por fora

RN fechou 3 mil 
postos de trabalho

Nova liberação de até R$ 1.045 
para trabalhadores com saldo no 
fundo começou nesta segunda-
feira (29), pela Caixa

Quem apresentar sintomas como 
febre, tosse, coriza e dor de 
garganta deve ter acesso ao exame, 
desde que haja indicação médica

Foram 3.027 vagas de emprego 
formal fechadas, um saldo 
resultante de 9.159 demissões
e 6.132 contratações

Recurso extra 10 Planos de saúde 05 Em maio 06

“Pandemia tornou visível a importância 
do professor”, afirma Cláudia Santa Rosa

RN se aproxima de
1 mil mortes provocadas 
pelo novo coronavírus

Acordo para adiar 
eleições ainda está 
longe, diz Maia

Diretora executiva do Instituto de Desenvolvimento da Educação (IDE), 
ex-secretária estadual de Educação Cláudia Santa Rosa fala sobre os 
prejuízos causados pela Covid-19 ao setor educacional; especialista 
fala sobre os desafios para a retomada das aulas presenciais no RN

Foram confirmados ontem 
4.669 casos de Covid-19 e 
57 óbitos. Estado tem, agora, 
28.970 casos e 994 mortes

Presidente da Câmara disse
que está trabalhando para que 
haja consenso para votar a 
matéria até quarta-feira (1°)

Em Natal, abertura começa 
hoje, enquanto que, no restante 
do Estado, flexibilização terá 
início amanhã. Governadora 
Fátima Bezerra e prefeito 
Álvaro Dias decidiram autorizar 

retomada gradual após índices 
mostraram redução na taxa de 
transmissibilidade da doença e 
diminuição da sobrecarga sobre o 
sistema de saúde.
Setores que poderão reabrir 

nesta primeira fase são aqueles 
com menor potencial para gerar 
aglomerações.
Para funcionar, estabelecimentos 
deverão seguir regras, como exigir 
máscaras dos clientes.

Entrevista 08

Pandemia 04

PEC 03

Comércio inicia 
reabertura gradual 
nesta terça-feira

Relaxamento 07
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RENDA CORROÍDA
Sete em cada dez microempreendedores estão ganhando abaixo 

de U$ 200 por mês no Brasil (R$ 1.088 considerando o dólar de 
sexta-feira, valor próximo ao salário mínimo, de R$ 1.045). Antes da 
pandemia do coronavírus, a situação era inversa: oito em cada dez 
profi ssionais ganhavam acima desse valor e apenas um tinha renda 
inferior ao salário mínimo, segundo levantamento feito pela fi ntech 
Neon e pelo fundo de venture capital Flourish, com apoio da empresa 
de pesquisa de impacto 60 Decibels.

ROMBO RECORDE
O auge da pandemia do novo coronavírus fez com que os cofres 

públicos do Governo Federal voltassem a registrar um rombo recorde 
no mês passado. As contas do Tesouro, Previdência e Banco Central 
tiveram um saldo negativo de R$ 126,609 bilhões em maio, o pior 
resultado primário para qualquer mês na série histórica iniciada em 
1997. A equipe econômica já trabalha com um défi cit de mais de R$ 
800 bilhões em 2020.

Começa a valer, a partir do 
próximo mês, o novo cálculo 
de benefícios em até R$ 1.600 
para o servidor das Forças 
Armadas. Esse aumento no 
vencimento dos militares 
acontece justamente no auge 
da pandemia do coronavírus, 
quando o Brasil perde milhões 
de empregos.

Só o Rio Grande do Norte 
fechou mais de 3 mil postos 
de trabalho com carteira 
assinada em maio.

Esse penduricalho 
escandaloso, mais as três 
mil fardas incorporadas 
ao governo desde que o 
capitão Bolsonaro assumiu 
a presidência, denunciam 
um aparelhamento muito 
parecido ao feito pelo PT com 
algumas categorias quando 
era poder.

Pior ainda, pois essa 
medida absolutamente 
descabida em tempos como os 
atuais dribla descaradamente 
a proibição de aumentos de 
salários nesse período de 
pandemia.

Como sempre acontece, 
a decisão é tomada sem se 
medir as consequências, 
tanto que até agora o governo 
não divulgou o tamanho do 
impacto fi nanceira que esse 
penduricalho representará nas 
já debilitadas contas públicas.                                                          

Ainda nesta segunda-
feira, a OMS alertou que a 
pandemia do coronavírus está 
longe de ter terminado e que o 
“pior ainda está por vir”.

No domingo, o total de 
infectados vírus no mundo 
ultrapassou a marca de 10 
milhões, com 500 mil mortes.

A disfuncionalidade com 
que o governo Bolsonaro 
responde à crise sanitária 
sem precedentes que o 
mundo atravessa beira a 
irresponsabilidade.

Foi com a mesma 
desfaçatez que, dias atrás, 
a maioria dos ministros do 
Supremo proibiu cortes no 
repasse de verbas aos poderes 
Legislativo e Judiciário em 
tempos de crise fi nanceira.

Nessa toada insana, 
caminha o Brasil, enquanto as 
mortes por Covid-19 avançam, 
deixando o país no segundo 
lugar em contaminações e 
óbitos do mundo, apenas atrás 
dos Estados Unidos.

Antes resistente a adiar as eleições, um dos principais líderes 
do Centrão, o presidente do Republicanos, deputado Marcos 
Pereira (SP), afi rma ter mudado de posição. Segundo ele, 

após conversar com médicos e com o presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, ele se convenceu de que 
levar a votação nos mais de 5 mil municípios do País de outubro 
para novembro é o melhor a se fazer neste momento.

A mudança de postura de Pereira ocorre logo após os presi-
dentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o do Senado, Da-
vi Alcolumbre (DEM-AP), discutirem contrapartidas para que o 
adiamento seja aprovado. Entre elas, a prorrogação do auxílio fi -
nanceiro a prefeitos durante a pandemia do coronavírus – mais R$ 
5 bilhões – e a retomada da propaganda partidária no rádio e na 
TV, extinta em 2017. Hoje, só é permitida a propaganda eleitoral.

“A beleza da democracia é a capacidade que temos de conven-
cer e ser convencidos pelo diálogo. Eu fui convencido de que o adia-
mento das eleições para novembro é a melhor decisão a ser toma-
da. Estamos construindo esse consenso necessário”, disse Pereira 
ao jornal O Estado de S. Paulo.
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ADIAMENTO DAS 
ELEIÇÕES GANHA APOIO

PENDURICALHO 
MILITARCORTE DE SALÁRIOS

O programa do Governo 
Federal que autoriza o corte 
proporcional de salários 
e jornadas de trabalho 
durante a pandemia do novo 
coronavírus já chegou a mais 
de 11 milhões de pessoas. 
De acordo com o Ministério 
da Economia, a medida será 
prorrogada para até quatro 
meses. A medida está valendo 
desde abril.

GUEDES ARTICULADOR I
O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, entrou em 
campo na negociação política 
com os generais Walter Braga 
Netto (Casa Civil) e Luiz 
Eduardo Ramos (Secretaria 
de Governo) para tentar “dar 
dignidade” ao acordo com os 
partidos do chamado Centrão 
em troca de apoio a Jair 
Bolsonaro no Congresso.

GUEDES ARTICULADOR II
Quem acompanha os 

bastidores aponta que Paulo 
Guedes mergulhou no jogo 
político para convencer os 
congressistas a encamparem 
os projetos reformistas da 
economia pós-pandemia que, 
segundo ele, trarão de volta o 
País aos trilhos do crescimento 
quando a Covid-19 passar.

VERBA PARA A SAÚDE
A Câmara dos Deputados 

deve votar, nesta semana, 
um projeto que destina 5% da 
arrecadação do governo federal 
com loterias até o fi nal deste 
ano ao combate à pandemia. 
O projeto de lei é de autoria 
do deputado Alexandre Frota 
(PSDB-SP). 

A assessoria técnica da 
Câmara concluiu que esses 5% 
correspondem a cerca de R$ 
419,7 milhões.

RÁPIDAS

>> Hoje, 30 de junho, é Dia 
da Mídia Social, Dia Nacional 
do Bumba Meu Boi e Dia 
Nacional do Fiscal Federal 
Agropecuário.

>> Nesta data, em 1999 
- há 30 anos - a economia da 
Alemanha Ocidental e Alemanha 
Oriental foram fundidas.

>> A DAS/UFRN encerra 
nesta terça campanha de 
vacinação contra a Infl uenza 
para os grupos prioritários. O 
atendimento acontece das 8h às 

11h, na DAS.
>>A UFRN realiza hoje uma 

roda de conversa virtual com o 
tema Ser estudante LBGTI+ na 
Universidade. O evento começa 
às 16h30, por meio do Google 
Meet.

>> O Sebrae RN organiza 
live com a temática “Negócios 
de moda: como deixar sua 
loja mais atrativa e segura no 
momento da retomada”. Será 
hoje, 19h, no YouTube do 
Sebrae.

>> Em 1997, há 23 anos, J.K. 
Rowling, escritora inglesa, lança 
o primeiro livro da série Harry 
Potter.

>> A Escola de Música da 
UFRN transmite o Festival de 
Música em Casa. A conversa de 
hoje será sobre os desafi os da 
ópera no Brasil, com transmissão 
no Facebook e Instagram do 
Fimuca.

>> O Sesc RN publica no seu 
YouTube, durante esse dia 30, um 
vídeo sobre problemas infantis 

associados ao uso excessivo das 
telas digitais.

>> A Unidade móvel 
de Saúde para exames de 
mamografi a está estacionada 
em Neópolis, na Rua São 
Miguel dos Caribes. Os exames 
serão feitos entre 7h30 até 15h, 
até esta sexta (3).

>> Em 2002, há 18 anos, 
morria o mais importante 
expoente brasileiro do Espiritismo, 
aos 92 anos, o médium Chico 
Xavier.
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NA BERLINDA
A avaliação é de que a 

situação do novo ministro 
da Educação, Carlos Alberto 
Decotelli, é complicada. A 
imagem dele fi cou “maculada” 
pelas informações falsas 
no currículo. Os títulos de 
doutorado e pós-doutorado 
estão sob questionamento, 
assim como há denúncias de 
que ele plagiou trechos da 
dissertação de mestrado.

DINHEIRO
A falta de crédito para 

micro e pequenos empresários 
pode difi cultar o processo de 
recuperação da economia 
brasileira após a pandemia 
do novo coronavírus e 
aumentar o volume de 
disputas judiciais, segundo 
avaliação do presidente da 
Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) e do 
futuro presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
ministro Luiz Fux.

RISCO NAS PRISÕES
Um levantamento do 

Conselho Nacional de Justiça 
revela que mais de 80% das 
pessoas presas em fl agrante 
durante a pandemia do novo 
coronavírus ingressaram no 
sistema prisional sem que a 
Justiça fosse informada sobre 
eventuais sintomas de Covid-19 
manifestados pelos presos.

JUDICIÁRIO APÁTICO
O ministro Alexandre de 

Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), afi rmou nesta 
segunda-feira que a harmonia 
entre os poderes não pode ser 
confundida com um Judiciário 
apático. Ele criticou os que não 
aceitam quando o Judiciário 
chega ao mesmo patamar dos 
outros poderes.

“ Para ficar igual o Lula, 
só falta perder o dedinho”

Deputada Joice Hasselmann (PSL-SP),
sobre o presidente Jair Bolsonaro

GRUPO
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Para 81% dos brasileiros, 
as notícias fraudulentas difa-
mando o Supremo Tribunal 
Federal e o Congresso ame-
açam a democracia no País. 
Esse foi o resultado de uma 
pesquisa de opinião feita pelo 
Datafolha e divulgada pela 
Folha de S.Paulo nesta se-
gunda-feira (29).

A pesquisa também apon-
tou que, para 68% dos entre-
vistados, as manifestações de 
rua contra o Judiciário e o Le-
gislativo também são vistas 
como um risco à estabilidade 
democrática.

Quando os pedidos de 
intervenção fechamento do 
STF e Congresso são feitos 
pelas redes sociais, 66% dos 
entrevistados afirmaram que 
eles constituem um risco, 
enquanto 31% disseram que 
não vêem problema (outros 
3% não souberam responder).

Os ministérios da Econo-
mia e da Saúde criaram um 
grupo de trabalho para revi-
sar a lista de enfermidades 
que autorizam o pagamento 
de auxílio-doença e aposenta-
doria por invalidez.

A portaria com a deter-
minação foi publicada nesta 
segunda-feira (29), no Diário 
Oficial da União (DOU). O 
texto é assinado pelos mi-
nistros Paulo Guedes (Eco-
nomia) e Eduardo Pazuello 
(interino da Saúde).

A legislação aponta al-
gumas enfermidades que 
isentam a carência para o 
benefício de auxílio-doença, 
como tuberculose ativa, han-
seníase, alienação mental, 
esclerose múltipla, hepatopa-
tia grave, cegueira, paralisia 
irreversível e incapacitante, 
cardiopatia grave, doença de 
Parkinson, entre outras.

Maioria avalia 
que fake news 
ameaçam a 
democracia

Lista de doenças 
que levam a 
invalidez vai
ser revisada

Risco Aposentadoria

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), disse nesta segunda-feira (29) 
que ainda está longe de um acordo 
para votar na Casa a proposta de 
emenda à Constituição (PEC) que 
adia as eleições municipais deste 
ano, previstas para outubro, em 
razão da pandemia do novo corona-
vírus, causador da Covid-19.

O texto, aprovado na semana 
passada no Senado, prevê que o 
pleito seja realizado nos dias 15 e 
29 de novembro, em vez das datas 
oficiais de 4 e 25 de outubro.

Rodrigo Maia disse que está 
trabalhando para que haja con-
senso para votar a matéria até 
quarta-feira (1°). “É importante 
que a Câmara tome a sua decisão. 
Estamos dialogando para cons-
truir o apoio necessário, até a una-
nimidade, para que a gente possa 
votar, mas ainda estamos longe 
disso. A nossa intenção é, com diá-
logo, chegar até quarta-feira (1º) a 

uma solução para esse problema”, 
disse durante coletiva ao lado do 
prefeito de São Paulo, Bruno Co-
vas, e do deputado federal Baleia 
Rossi (MDB-SP), depois de uma 
reunião reservada.

Maia, que defende o adiamento 
do pleito, lembrou que, pelo atual 
calendário eleitoral, o dia 4 de julho 
já impõe uma série de restrições 
nas condutas de agentes públicos 
e servidores que podem afetar a 
igualdade de oportunidades entre 
candidatos nos pleitos eleitorais.

“A decisão de votar a PEC pre-
cisa acontecer essa semana, até 
porque temos o prazo de 4 de julho, 
que é muito importante. São mi-
lhares de servidores públicos que 
pretendem disputar a eleição, cer-
tamente muitos na área da saúde, 
que precisam da informação para 
tomar a sua decisão”, disse.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
Questionado sobre a pressão de 

prefeitos e deputados para votar o 
texto da MP 938/20, que transfere 
recursos da União para estados, 
municípios e o Distrito Federal, por 
meio dos fundos de participação de 
estados e municípios (FPE e FPM), 

Maia disse que está trabalhando 
para “organizar a pauta”.

A medida reservou até R$ 16 
bilhões para manter os repasses 
do FPM e do FPE no período de 
março a junho. Maia disse que, até 

o momento, foram repassados R$ 
10 bilhões e que está avaliando a 
hipótese de disponibilizar R$ 5 bi-
lhões a R$ 6 bilhões para os entes 
municipais.

A votação da MP seria parte de 
um acordo para resolver o impas-
se em torno da PEC das eleições. 
Entretanto, segundo Maia, não há 
entendimento se os recursos de-
vem ser disponibilizados apenas 
para a saúde ou podem ser usados 
em outras áreas, como transporte.

“Estamos dialogando em rela-
ção a questão que eu sempre de-
fendi, do adiamento das eleições”, 
disse Maia, acrescentando “que 
os prefeitos e deputados ligados a 
prefeitos estão demandando é que 
esses recursos possam ser utiliza-
dos já que o crédito já está criado. 
O que queremos e o próprio gover-
no federal já começou esse diálogo 
conosco há duas semanas, é para a 
gente criar algum programa para 
a utilização desses recursos”.

Presidente da Câmara dos Deputados defende adiamento das próximas eleições

Rodrigo Maia diz que acordo para votar 
adiamento das eleições ainda está longe
Presidente da Câmara dos Deputados lembrou que, pelo atual calendário eleitoral, o dia 4 de julho já impõe uma série de 
restrições nas condutas de agentes públicos e servidores que podem afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos

PEC

Maryanna Oliveira / Câmara dos Deputados

O Governo Federal adiou a pos-
se do novo ministro da Educação, 
Carlos Alberto Decotelli, que esta-
va marcada para esta terça-feira 
(30), às 16h.

A decisão acontece no momento 
em que são reveladas incoerências 
no currículo do novo ministro. De-
pois das denúncias sobre o douto-
rado e o mestrado de Decotelli, o 
governo já discute a permanência 
dele no cargo.

Desde que foi anunciado como 
novo ministro, Decotelli passou 
a ter as informações de seu currí-
culo questionadas.  Ao anunciar o 
sucessor de Abraham Weintraub 
na pasta, o presidente Jair Bol-
sonaro mencionou a formação do 
professor: “Decotelli é bacharel em 
Ciências Econômicas pela Uerj, 
Mestre pela FGV, Doutor pela Uni-
versidade de Rosário, Argentina, e 
Pós-doutor pela Universidade de 
Wuppertal, na Alemanha”.

No dia seguinte, o  título de 
doutor do novo ministro da Edu-
cação foi questionado por Franco 
Bartolacci, reitor da Universidade 

Nacional de Rosário, que disse que 
Decotelli não conclui o doutorado. 
“Cursou o doutorado, mas não o 
concluiu, pois lhe falta a aprovação 
da tese. Portanto, ele não é doutor 
pela Universidade Nacional de Ro-
sário, como chegou a se afirmar”.

No sábado (26), a dissertação de 
mestrado do ministro também foi co-
locada sob suspeita após o economista 
Thomas Conti apontar, no Twitter, 

possíveis indícios de cópia no traba-
lho, de 2008.  Ele citou trechos  na 
dissertação idênticos a um relatório 
do Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul (Banrisul) para a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM).

O pós-doutorado na Alemanha 
também passou a ser debatido 
após a universidade fornecer infor-
mações diferentes das que constam 
no currículo do ministro.

Bolsonaro nomeia novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, na quinta (25)

Posse de Carlos Alberto Decotelli é 
adiada após polêmica com currículo

Ministro da Educação

Marcos Corrêa / PR



TERÇA-FEIRA, 30.06.2020Política4

Em seu primeiro depoimento 
prestado desde que se tornou pivô 
das investigações envolvendo o se-
nador Flávio Bolsonaro (Republi-
canos-RJ), o ex-assessor Fabrício 
Queiroz afi rmou nesta segunda-
-feira (29), à Polícia Federal, que 
desconhece o suposto vazamento 
de informações de uma investi-
gação que lhe atingiria no caso da 
“rachadinha”, como relatado ante-
riormente pelo empresário Paulo 
Marinho.

Queiroz foi preso preventiva-
mente no último dia 18, a pedido 
do Ministério Público do Rio, na 
Operação Anjo. Custodiado no 
presídio de Bangu 8, o ex-assessor 
foi ouvido na tarde desta segunda-
-feira, na condição de testemunha, 
pelo delegado da PF do Rio Jaime 
Cândido por meio de videoconfe-
rência, para evitar risco de contá-
gio por coronavírus.

De acordo com investigadores, 
em seu depoimento Queiroz negou 
ter conhecimento de irregularida-
des sobre esse assunto e que nun-
ca teve informações antecipadas 
de investigações. 

Queiroz disse à PF que foi ele 
próprio quem pediu para ser exo-
nerado do cargo de assessor do 
gabinete de Flávio na Assembleia 
Legislativa do Rio, negando a sus-
peita de que foi demitido por Flá-
vio após ele ter obtido informações 
confi denciais de que seu então as-
sessor seria alvo de investigações 
em curso devido a uma movimen-
tação bancária incompatível.

As suspeitas envolvendo o 
vazamento da investigação surgi-
ram a partir de entrevista do em-
presário Paulo Marinho, ex-aliado 

Fabrício Queiroz é conduzido por policiais em Atibaia (SP), onde foi preso no dia 18

Queiroz diz à PF que desconhece 
vazamento para Flávio Bolsonaro
Ex-assessor foi ouvido nesta segunda-feira como testemunha e disse que 
pediu demissão do cargo na Assembleia Legislativa por vontade própria

Operação Furna da Onça

Nelson Almeida / AFP

O Brasil chegou, nesta segun-
da-feira (29), a 1.368.195 casos 
confi rmados de Covid-19, a doença 
provocada pelo novo coronavírus. 
Desse total de pacientes infecta-
dos, 58.314 morreram em decor-
rência da doença. Só de domingo 
para segunda, foram computados 
mais 24.052 diagnósticos e 692 
mortes.

O dado é do mais recente ba-
lanço do Conselho Nacional de Se-
cretários de Saúde (Conass), divul-

gado na noite desta segunda-feira.
Entre as unidades federativas 

mais afetadas pelo novo coronaví-
rus, estão São Paulo, Rio de Janei-
ro, Ceará, Pará e Maranhão, todos 
com mais de 75 mil pacientes in-
fectados. Segundo o Ministério da 
Saúde, o Brasil não está em um 
momento de estabilização da epi-
demia: enquanto alguns estados 
parecem estar se recuperando, co-
mo é o caso do Amazonas, outros 
estão registrando alta na quanti-

dade de casos.
No Rio Grande do Norte, de 

acordo com a Secretaria Estadual 
de Saúde Pública, foram confi r-
mados nesta segunda-feira 4.669 
casos de Covid-19 e 57 óbitos. Com 
isso, o Estado tem, agora, 28.970 
casos confi rmados de coronavírus 
e 994 mortes.

Além disso, existem 161 mor-
tes suspeitas. Há 731 pacientes 
internados, o que resulta em uma 
taxa de ocupação de leitos de 90%.

Brasil tem 692 novas mortes por 
coronavírus, sendo 57 só no RN

Pandemia

do hoje senador Flávio Bolsona-
ro (Republicanos-RJ). Marinho 
afi rmou que um policial federal 
avisou a Flávio que um assessor 
seu, Queiroz, estava na mira das 
investigações da Operação Furna 
da Onça.

Relatório do Conselho de Con-
trole de Atividades Financeiras 
(Coaf) obtido na operação detectou 
movimentações atípicas na conta 
de Queiroz e apontou suspeita de 
um esquema de devolução de salá-
rios dos funcionários do gabinete 
de Flávio na Assembleia Legislati-

va do Rio, prática conhecida como 
“rachadinha”.

Em suas declarações, Paulo 
Marinho havia afi rmado que Flá-
vio demitiu Queiroz no dia 15 de 
outubro de 2018 justamente após 
ter conhecimento de que o então 
assessor era alvo de investigações.

O depoimento de Queiroz à PF, 
entretanto, não confi rma o relato 
de Paulo Marinho, já que ele dis-
se que saiu por vontade própria. 
Queiroz também acrescentou que 
não teve conhecimento prévio so-
bre teor das investigações contra 
si e disse que fi cou sabendo do ca-
so apenas pela imprensa.

Como o objeto da investigação 
da PF é apenas o vazamento de 
informações da Operação Furna 
da Onça, o delegado não fez ques-
tionamentos sobre o esquema de 
rachadinha, que é foco de outra 
investigação, esta do Ministério 
Público Estadual.

15/10/2018
DESTAQUE

Foi quando Queiroz foi demitido
da Assembleia Legislativa do Rio

O sO vexame curricular de Carlos Decotelli abriu nova disputa 
pelo cargo de ministro da Educação, e doutores com gra-
duação de fato comprovada são enfi leirados para assumir o 

cargo. Filhos do presidente Bolsonaro, que ainda mantém alguma 
conexão olavista, defendem o nome de Ilona Becskeházy, secretá-
ria de Educação Básica do MEC. Antonio Freitas, pró-reitor da FGV, 
também foi lembrado, além de Antonio Flávio Testa e Marcos Vini-
cius Rodrigues, que atuaram no governo de transição.

Becskeházy é doutora pela PUC-RJ e USP, e Antonio Freitas tem 
pós-doutorados pelas universidades da Carolina do Norte e Michi-
gan, EUA. Futuro ex-ministro, Decotelli nem precisou ser atacado 
nas redes sociais para “balançar”. Bastaram declarações de argenti-
nos e alemães. Sergio Sant’Ana, apoiado pela deputada Carla Zam-
belli (PSL-RS), e Antonio Vogel voltaram a ser cogitados, mas sem a 
força de antes.O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) tem apoio de Davi 
Alcolumbre, e seu primeiro suplente é Luiz Belmonte, investigado 
no caso das fake news.

Decotelli ‘balança’ e doutores 
fazem fi la no MEC

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto
Cláudio
Humberto

IDEIA DE JERICO
O governador João Doria 

mandou multar em R$5 mil 
por pessoa, por vez, a loja 
fl agrada com clientes sem 
máscaras. Assim, para fi car 
sozinho no mercado e ainda 
quebrar o concorrente, é 
só encher a loja rival com 
pessoas sem máscara e 
chamar os fi scais. Doria 
garante.

CONFIANÇA NO RETORNO
O governador do DF, 

Ibaneis Rocha, que foi o 
primeiro a decretar medidas 
de suspensão de aulas e 
fechamento do comércio, 
avisou ontem que até agosto 
tudo estará de volta ao normal 
na capital do Brasil.

DORMINDO DE CRACHÁ
O desenrolado presidente 

da Caixa, Pedro Guimarães, 
que desatou o nó do auxílio 

residencial, caiu nas graças 
de Jair Bolsonaro. Contaram 
ao presidente que ele não tira 
o crachá do pescoço nem para 
dormir.

FÁBRICA DE FAKE NEWS
O decreto de “calamidade 

pública” do governador do 
DF, ontem (29), mostrou 
como se fabrica fake news. O 
decreto é exigência legal para 
que governos estaduais se 
habilitem a recursos do Fundo 
Nacional para Calamidades 
Públicas, mas virou uma 
“confi ssão” de calamidade.

PRIORIDADES
Principal ministro do 

governo Jair Bolsonaro, 
Paulo Guedes (Economia) vai 
depor na comissão especial 
da Câmara sobre o covid19. 
É o mesmo colegiado que se 
recusa até mesmo a discutir a 
volta às aulas.

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general 
Augusto Heleno, está espantado com a difi culdade para a escolha do 
ministro da Educação. Ocupar a titularidade do MEC, disse Heleno a 
esta coluna, é tarefa para um ser quase divinal. “Exige competência, 
inteligência, experiência, dedicação, honestidade de propósitos, 
retidão, entusiasmo, equilíbrio, diálogo, fl exibilidade etc, etc”, afi rmou 
ele com ironia.

VETORES PRIMORDIAIS
Heleno avalia que um 

ministro da Educação é especial 
porque lida com dois vetores 
primordiais em qualquer 
sociedade: professor e aluno. 

TAREFA QUASE DIVINA
Por tudo isso, Augusto 

Heleno diz com certa dose de 

ironia que ser titular do MEC, 
no mundo de hoje”, “é tarefa 
quase divina “.

NÃO MENTIR JÁ SERIA BOM
De fato, não precisa ser 

santo para virar ministro da 
Educação, mas não mentir 
sobre o próprio currículo seria 
um bom começo. 

Chefi ar o MEC é tarefa
quase divina, ironiza Heleno
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Presidente, desde o ano passa-
do, do Natal Convention & Visitors 
Bureau, o empresário do setor ho-
teleiro George Gosson, há tempos, 
tem assento reservado entre as 
vozes mais influentes do turismo 
potiguar. Isso quer dizer que a opi-
nião dele tem peso entre os pares 
pelo imenso senso de ponderação e 
equilíbrio que carregam.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
Gosson fala da hecatombe que re-
presenta para o setor a pandemia 
do novo coronavírus e dá conselhos 
valiosos para quem vive do seg-
mento neste momento de tantas 
incertezas. 

AGORA RN – Como o tu-
rismo do RN, que já vinha so-
frendo com a crise econômica, 
sairá da pandemia do corona-
vírus?

GEORGE GOSSON – Esta 
é, sem nenhuma dúvida, a maior 
crise que o turismo mundial já 
enfrentou. O cenário será extre-
mamente desafiador, com redução 
drástica da demanda e dos fluxos 
turísticos em todos os segmentos.

AGORA – O senhor acha 
que o governo estadual pode-
ria ter feito algo mais a favor 
do setor, que reúne mais de 50 
segmentos econômicos?

GG – Todos os governos devem 
desenvolver, em conjunto com os 
empreendedores do turismo, for-
mas de minimizar o fechamento de 
empresas e de postos de trabalho e 
atuar na sua retomada. Medidas 
para facilitar o acesso ao crédito e 
a redução da carga tributária serão 
fundamentais para a sobrevivência 
das empresas e dos empregos.

AGORA – E no RN?
GG – Com relação ao governo 

estadual, neste momento, a priori-
dade deve ser a abertura das vagas 
críticas (leitos de internação) de 
Covid-19 previstas no plano de con-
tingência desenvolvido pela Sesap 

(Secretaria Estadual de Saúde Pú-
blica). Sem a abertura destas va-
gas, o início da retomada do setor 
demorará ainda mais. Em seguida, 
atuar na retomada da atividade 
através de promoções dos destinos, 
comunicando as medidas de segu-
rança sanitária implementadas.

AGORA – Depois da pande-
mia, o senhor prevê uma con-
centração no setor hoteleiro 
e turístico, com o desapare-
cimento de muitas empresas, 
ficando apenas os players mais 
fortes?

GG – É certo que muitas em-
presas não sobreviverão a esta 
crise sem precedentes, entretanto, 
ainda é cedo para prever qualquer 
concentração no setor. O que já se 
vislumbra é algum rearranjo em 
meios de hospedagem multipro-
priedade, como condo-hotéis e flats. 
Nesses casos, é comum a saída de 
proprietários do pool e mudanças 
de administradoras hoteleiras.

AGORA – Os empresários 
do setor vislumbram saídas 
possíveis dessa crise sanitária 
de dimensões épicas? E quais 
são elas?

GG – Todas as saídas passam 

pela atuação conjunta de empresá-
rios, desde os grandes até os micro, 
profissionais autônomos e gover-
nos. Segurança sanitária, protoco-
los eficazes e promoção turística na 
retomada serão prioritários.

 
AGORA – Já é possível por 

números na crise do turismo 
potiguar com a pandemia?

GG – O turismo é responsável 
por 8,1% do PIB brasileiro e já 
perdeu R$ 62 bilhões de março a 
maio. Além disso, deve demitir 295 
mil trabalhadores formais em três 
meses, segundo a CNC (Confedera-
ção Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo). Ainda não te-
mos números para o RN.

AGORA – Que mensagem 
o senhor endereçaria para os 
empresários do setor em pou-
cas palavras?

GG – Foque na sobrevivência. 
O caixa é o coração da empresa 
no momento. Busque abrir linhas 
de crédito, mesmo que não precise 
delas agora. Estude os protocolos 
sanitários e planeje suas implan-
tações, pois o turista exigirá isso 
de sua empresa. E também temos 
a obrigação de zelar pela saúde de 
nossos colaboradores.

George Gosson avalia que crise do novo coronavírus é a maior da história do turismo

George Gosson: Turismo precisará 
de crédito e redução de impostos
Presidente do Natal Convention Bureau fala das dimensões épicas
da pandemia para o turismo e oferece visão realista do momento

Pós-pandemia

YouTube / Reprodução

Esta é, sem nenhuma 
dúvida, a maior crise 
que o turismo mundial 
já enfrentou. O cenário 
(pós-pandemia) 
será extremamente 
desafiador, com 
redução drástica da 
demanda e dos fluxos 
turísticos em todos os 
segmentos”

Prioridade deve ser a 
abertura das vagas críticas 
(leitos de internação) 
de Covid-19 previstas no 
plano de contingência 
desenvolvido pela Sesap 
(Secretaria Estadual de 
Saúde Pública). Sem a 
abertura destas vagas, o 
início da retomada do setor 
demorará ainda mais”

É certo que muitas 
empresas não sobreviverão 
a esta crise sem 
precedentes, entretanto, 
ainda é cedo para prever 
qualquer concentração no 
setor. O que já se vislumbra 
é algum rearranjo em 
meios de hospedagem 
multipropriedade”

“ “ “



O secretário do Tesouro 
Nacional, Mansueto Almei-
da, avisou nesta segunda-fei-
ra (29) que a prorrogação do 
Auxílio Emergencial terá um 
custo extra de pelo menos R$ 
100 bilhões. O secretário, que 
deixará o cargo no próximo 
mês, alertou ainda que a cria-
ção de novos programas so-
ciais poderá exigir aumentos 
de impostos no futuro.

Mansueto confirmou que 
Governo Federal avalia o pa-
gamento de mais duas parce-
las de R$ 600 ou o pagamento 
de mais parcelas, com redu-
ção de valor. Em ambas os 
casos, o custo seria o mesmo, 
levando a projeção de déficit 
nas contas públicas deste ano 
para mais de R$ 800 bilhões. 
“A renovação de auxílio emer-
gencial pode levar déficit pri-
mário a 11,5% do PIB, com 
um déficit nominal de 15% 
do PIB, no nível dos Estados 
Unidos”, enfatizou o secretá-
rio do Tesouro.

Motoboys e entregadores 
preparam para a quarta-feira 
(1º) um boicote nacional con-
tra os aplicativos de entregas, 
como iFood, Rappi, Loggi e 
Über Eats.

O movimento, organizado 
pelos motoboys via WhatsA-
pp, reúne lideranças difusas 
pelo País e acontece à mar-
gem da organização dos sin-
dicatos, em uma mobilização 
inspirada na greve dos cami-
nhoneiros de maio de 2018.

A pauta de reivindicações 
da categoria engloba desde a 
definição de uma taxa fixa mí-
nima de entrega, por quilôme-
tro rodado, até o aumento dos 
valores repassados aos entre-
gadores por serviços realizados.

Eles também cobram das 
empresas uma ajuda de custo 
para a aquisição de equipa-
mentos de proteção contra a 
Covid-19, como máscaras e 
luvas.

Prorrogação 
custará ao País 
pelo menos
R$ 100 bilhões

Motoboys 
organizam 
greve contra 
aplicativos

Auxílio Emergencial

Boicote
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O Rio Grande do Norte fechou 
mais de 3 mil postos de trabalho 
com carteira assinada em maio, 
segundo dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged) divulgados nesta segunda-
-feira (29) pelo Ministério da Eco-
nomia. De acordo com a platafor-
ma, foram 3.027 vagas de emprego 
formal a menos no mês passado, 
saldo resultante de 9.159 demis-
sões e 6.132 contratações.

No ano, o Estado já acumula o 
fechamento de 16.742 vagas de em-
prego formal. Nos cinco primeiros 
meses do ano, segundo o Caged, 
foram 47.020 contratações e 63.762 
demissões.

Em maio, os dados do Minis-
tério da Economia apontam que o 
setor que mais demitiu no RN foi 
o de serviços. O segmento encerrou 
1.573 postos de emprego formal, 
principalmente no setor de hos-
pedagem e alimentação, que teve 
saldo negativo de 947 vagas. Em 
seguida, aparecem o comércio, com 

um saldo negativo de 743 postos 
formais, e a indústria, que perdeu 
629 vagas de emprego.

Com o resultado de maio, o Rio 
Grande do Norte seguiu a tendência 
nacional. Segundo o Caged, o saldo 
líquido entre a abertura e o fecha-

mento de vagas foi negativo em 
331.901 empregos em todo o País.

O resultado de maio decorre 
de 703.921 admissões e 1,035 mi-
lhão de demissões. Esse foi o pior 
resultado para o mês da série his-
tórica, que tem início em 1992. Em 

maio de 2019, houve a abertura de 
32.140 vagas.

No acumulado do ano, o saldo 
do Caged foi negativo em 1,144 mi-
lhão de vagas, o pior desempenho 
da série histórica, desde 2010.

Na divisão por ramos de ati-
vidade, quatro dos cinco setores 
pesquisados fecharam empregos 
formais em maio. A estatística foi 
liderada pelos serviços, com a ex-
tinção de 143.479 postos, seguido 
pela indústria (de transformação, 
de extração e de outros tipos), com 
96.912 postos a menos. Em ter-
ceiro lugar, vem o comércio com 
o fechamento de 88.739 postos de 
trabalho.

O nível de emprego diminuiu 
na construção civil com o fecha-
mento de 18.758 postos. Somente 
o grupo que abrange agricultura, 
pecuária, produção florestal, pes-
ca e aquicultura criou empregos 
com carteira assinada no mês 
passado, com a contratação de 
15.993 pessoas.

Com o número de vítimas do 
novo coronavírus no País se mul-
tiplicando em ritmo acelerado, 
a necessidade de recursos para 
prevenção e combate à pandemia 
parece ilimitada. Mas só uma par-
cela da verba disponível tem sido 
usada pelo Ministério da Saúde 
para enfrentar a doença.

Segundo o Painel do Orça-
mento Federal, elaborado com 
base nos dados mais recentes do 
Sistema Integrado de Planeja-
mento e Orçamento (Siop), de 22 
de junho, o ministério só gastou 
até agora R$ 11,5 bilhões dos R$ 
39,3 bilhões liberados pelo gover-
no - 29,3% do total. Outros R$ 2,1 
bilhões (5,3%) já estão comprome-
tidos com o pagamento de contas, 
mas ainda não saíram do caixa.

É certo que a execução do or-
çamento é um problema crônico 
do setor público brasileiro, nos 
três níveis de governo - federal, 
estadual e municipal. É comum os 
gestores chegarem no fim do ano 
com sobras de caixa, porque não 
conseguem fazer o dinheiro che-

gar na ponta, seja pela burocracia 
intransponível da “máquina”, seja 
pela incapacidade de gestão e pela 
dificuldade de transformar planos 
em realidade.

“O Estado brasileiro é paqui-
dérmico”, afirma o economista 
Felipe Salto, diretor executivo da 
Instituição Fiscal Independente 

(IFI), ligada ao Senado. “Da mes-
ma forma como é difícil fazer um 
ajuste fiscal, não é fácil gastar rá-
pido”, completa.

Mesmo em comparação com 
outros órgãos que receberam 
recursos para enfrentar a pande-
mia, o desempenho do Ministério 
da Saúde deixa a desejar.

Ainda de acordo com dados do 
Painel do Orçamento, do total de 
R$ 404 bilhões liberados pelo go-
verno em verbas adicionais para 
combate à pandemia, incluindo 
recursos para aliviar seu impacto 
econômico e social, R$ 177,4 bi-
lhões (43,9%) foram gastos de fato 
pela União.

Além disso, R$ 121,6 bilhões 
(30,1%) foram empenhados para 
pagar contas pendentes. Não é 
nenhuma maravilha em termos 
de capacidade de execução, mas 
pelo menos traduz um desempe-
nho mais efetivo.

“Alguns programas são mais 
fáceis de agilizar o pagamento. 
Quando você tem de fazer uma 
transferência de renda para uma 
pessoa, é claro que tem toda a 
questão operacional, de como via-
bilizar isso, se vai ser pela Caixa, 
se será por meio de uma trans-
ferência bancária ou por meio 
de um cartão concedido a cada 
beneficiário. Mas, tirando isso, é 
uma coisa relativamente rápida”, 
afirma Salto.

Comércio fechado em razão da pandemia provocou demissões entre janeiro e maio

Ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello: baixa execução orçamentária

RN perdeu 3 mil empregos com carteira 
assinada no mês de maio, aponta Caged

Ministério da Saúde só gastou 29,3% 
de recursos para combater coronavírus

Segundo plataforma do Ministério da Economia, foram 3.027 vagas de emprego formal
fechadas no mês passado, um saldo resultante de 9.159 demissões e 6.132 contratações

Desemprego

Orçamento

José Aldenir / Agora RN

Erasmo Salomão / MS
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A Prefeitura de Natal anunciou 
a reabertura do comércio a partir 
desta terça-feira (30) em todo o 
território da capital. O anúncio foi 
feito pelo prefeito Álvaro Dias (PS-
DB) em coletiva de imprensa, no 
Palácio Felipe Camarão, na tarde 
desta segunda -feira (29).

A medida será publicada no 
Diário Oficial do Município desta 
terça-feira. A ação acontece antes 
mesmo de o Governo do Estado  
flexibilizar o isolamento social. O 
decreto estadual entra em vigor 
na quarta-feira (1º). “Tomamos a 
decisão após discutir com o Comitê 
Científico do município, que apro-
vou a flexibilização do comércio”, 
disse Álvaro Dias.

Na primeira etapa de abertura, 
passam a abrir as portas serviços 
de recursos humanos e terceiri-
zação; atividades de informação; 
centros de distribuição e depósitos; 
serviços sociais; agências de turis-
mo; salão de beleza e barbearias; 
lojas de até 300 metros quadra-
dos de artigos usados; papelarias, 
material de escritório, variedades, 
climatização, bicicletas, plantas e 
vestuário.

As unidades definidas também 
terão que seguir um série de medi-
das a serem fiscalizadas pela Guar-
da Municipal, Secretaria Munici-
pal de Serviços Urbanos (Semsur), 
Secretaria de Mobilidade Urbana 
(STTU) e Procon. O prefeito de 
Natal informou que o documento 

é “praticamente idêntico” ao pro-
duzido por diversas entidades do 
setor produtivo no mês de maio. 
A partir desta terça, os estabeleci-
mentos terão de garantir o distan-
ciamento interno de pelo menos 1,5 
metro entre as pessoas, bem como 
impedir a entrada de pessoas dos 
grupos de risco e infectados pelo 
novo coronavírus ou de pessoas 
sem máscaras de proteção.

Ainda de acordo com Álvaro 
Dias, caso as medidas sanitárias 
não sejam cumpridas e a capital 
volte a apresentar números preocu-
pantes de infecções pela Covid-19, 
a prefeitura poderá decretar a reto-
mada do isolamento e de restrição 
às atividades produtivas.  “Tenho 
preocupação das regras não serem 
cumpridas. Aí, sim, nós poderemos 
voltar atrás. Esse cumprimento 
das regras será fiscalizado e se 
houver descumprimento exagera-
do nós poderemos, sim, paralisar 
as atividades de novo, fazendo com 
que o comércio volte a ficar fecha-
do”, disse.

Além disso, os estabelecimen-
tos também terão de estabelecer 
horários alternativos para dimi-
nuir a possibilidade de aglomera-
ção e a concentração de pessoas, 
manter o teletrabalho para todas 
as atividades em que for possível 
essa modalidade, além de adotar 
medidas de prevenção nos locais de 
trabalho, destinadas aos trabalha-
dores, usuários e clientes.

A reabertura da economia no 
Rio Grande do Norte começará 
quarta-feira (1º). A decisão foi to-
mada pela governadora Fátima 
Bezerra (PT).

A liberação será condicionada 
a uma série de exigências para 
evitar que essa nova etapa gere 
elevação da contaminação. O plano 
de retomada gradual, composto por 
três fases, terá previsão de duração 
de 35 dias. Para cada fase de aber-
tura está previsto um bloco de ati-
vidades a serem progressivamente 
liberadas. 

Segundo Fátima Bezerra, o 
objetivo é que sejam autorizadas 
inicialmente aquelas que economi-
camente se encontram em situação 
economicamente mais crítica, com 
maior capacidade de controle de 
protocolos e que gerem pouca aglo-
meração

A reabertura deverá acontecer 
segundo o protocolo de segurança 
estabelecido pelo Governo do RN 
com base em estudo feito pelo setor 
produtivo, dividido em quatro fa-
ses. Em portaria publicada semana 
passada, o Exepcutivo estabeleceu 
que a primeira fase será dividida 
em “frações”.

Nesta quarta-feira, as ativi-
dades liberadas serão aquelas 
tenham maior capacidade de 
controle de protocolos, que gerem 
pouca aglomeração e que se encon-
tram economicamente em situação 
mais crítica. A liberação do fun-
cionamento dos estabelecimentos 
comerciais está condicionada ao 
cumprimento de protocolos especí-
ficos de segurança sanitária.

Além disso, os responsáveis 
pelos estabelecimentos cujo fun-
cionamento seja liberado deverão 

Prefeitura de Natal anuncia a reabertura 
do comércio a partir desta terça-feira (30)
Prefeito Álvaro Dias também divulgou medidas sanitárias obrigatórias para o controle das atividades comerciais e reforça que 
reabertura pode ser revista se as regras não forem cumpridas e os casos de Covid-19 voltem a crescer na capital potiguar

Retomada

VEJA O QUE PODE FUNCIONAR A PARTIR DESTA TERÇA-FEIRA (30):

O QUE SERÁ PERMITIDO ABRIR NESTA QUARTA-FEIRA?

. serviços de recursos humanos e 
terceirização;
. atividades de informação, 
comunicação, agências de 
publicidade, designers e afins;
. centros de distribuição e 
depósitos;
. serviços sociais;
. autônomos;
. agências de turismo;
. salão de beleza e barbearias;. 
. lojas de até 300 metros 
quadrados de artigos usados; 
papelarias, material de escritório, 
variedades, climatização, 
bicicletas, plantas e vestuário

Medidas sanitárias obrigatórias
I – garantir o distanciamento 
interno de pelo menos 1,5 metro 
entre as pessoas;
II – impedir a entrada de pessoas 
dos grupos de risco e infectados 
pelo novo coronavírus;
III – impedir o acesso de pessoas 
sem máscaras de proteção;
IV – estabelecer horários 
alternativos para diminuir a 
possibilidade de aglomeração
e a concentração de pessoas;
V – planejar horários alternados 
para seus colaboradores;
VI – manter o teletrabalho para 
todas as atividades em que 
for possível essa modalidade, 
conforme condição de cada 

empresa;
VII – implementar medidas de 
prevenção nos locais de trabalho, 
destinadas aos trabalhadores, 
usuários e clientes;
VIII – realizar ampla campanha de 
comunicação social da empresa 
junto aos seus

colaboradores, funcionários e 
clientes;
IX – cumprir o disposto na Lei 
Federal nº 13.589, de 4 de janeiro 
de 2018, bem como na Resolução 
nº 9 da ANVISA. Sem uso do ar 
condicionado central nos locais 
de trabalho.

I – serviços de RH e terceirização;
II – atividades de informação, comunicação, agências de publicidade, 
design e afins;
III – centros de distribuição, distribuidoras, depósitos;
IV – atividades dos serviços sociais autônomos (Sistema S) e afins, 
excluídas as
escolas a eles vinculadas;
V – agências de turismo;
VI – salões de beleza, barbearias e afins;
VII – lojas até 300 m2;
VIII – lojas de artigos usados;
IX – papelarias, lojas de materiais de escritório e variedades;
X – lojas de produtos de climatização;
XI – lojas de bicicletas e acessórios;
XII – comércio de plantas e flores;
XIII – lojas de vestuário, acessórios e calçados;
XIV – bancas de jornais e revistas;
XV – lojas de souvenires, bijuterias e artesanatos;
XVI – armarinhos.

Fátima anuncia reabertura da economia para quarta-feira (1º)
orientar e cobrar de seus clientes 
edivi colaboradores o cumprimento 
dos protocolos específicos de segu-
rança sanitária.

Na segunda fração de abertura,  
entre os dias 15 e  28  de julho, a 
permissão será para academias 
(sem uso de ar condicionado),  
centros comerciais (sem ar condi-
cionado central) e galerias comer-
ciais. A terceira fase, entre 29 de 
julho e 11 de agosto, contempla 
academias em funcionamento com 
uso de ar condicionado, shoppin-
gs centers (com ar condicionado), 
setor de Alimentação (bares, res-
taurantes, lanchonetes, food-parks 
maiores que 300 metros quadra-
dos), desde que  com 4 pessoas por 
mesa, separação de dois  mestros 
entre as mesas e com proibição do 
consumo de bebida alcoólica.
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Com escolas em todo o Brasil 
fechadas há mais de três meses 
por causa da pandemia do novo 
coronavírus, especialistas em edu-
cação apontam caminhos para su-
perar os desafios para a volta das 
aulas. No Rio Grande do Norte, a 
professora Cláudia Santa Rosa, 
diretora executiva do Instituto 
de Desenvolvimento da Educação 
(IDE), alerta para a necessidade 
de o poder público antecipar pla-
nejamento para a retomada das 
aulas presenciais.

 Em entrevista ao Agora RN, 
Cláudia Santa Rosa também ava-
lia que a pandemia expôs o nosso 
do Brasil em relação à inclusão 
digital, sobretudo dos alunos que 
estudam em escolas públicas. Ela 
avalia que a questão precisa ser 
corrigida imediatamente.

AGORA RN - Do ponto de 
vista educacional, como avalia 
esse momento que estamos vi-
vendo? 

Infelizmente é um momento 
dificílimo porque aprofunda desi-
gualdades educacionais. Nunca as 
escolas, de norte a sul do país, de 
todas as redes de ensino e de to-
dos os estratos sociais, ficaram fe-
chadas de maneira uniforme, por 
tanto tempo e sem certezas sobre 
quando ocorrerá o retorno. O ensi-
no não presencial está muito longe 
de ser universalizado e a exclusão 
da educação, pelo virtual, atinge a 
maioria. Num país sem equidade 
social, os estudantes de famílias 
empobrecidas e os que vivem em 
áreas rurais são os mais penaliza-
dos.

AGORA RN - Quais são as 
principais consequências que 
a Covid-19 trará para a edu-
cação de crianças e jovens 
e quais serão os desafios da 
educação para quando a pan-
demia passar?

Cláudia Santa Rosa - A edu-
cação brasileira já amargava indi-
cadores sofríveis, mesmo antes da 
pandemia e todos nós conhecemos 
tal realidade. Em 2020 o quadro 
se agravou, sensivelmente. A 
consequência mais séria para os 
estudantes é a interrupção de um 
processo, o adiamento forçado do 
tempo de aprender, especialmente 
para as crianças em processo de 
alfabetização e para os jovens no 
final do ensino médio. O desafio se-
rá o da sensibilidade e capacidade 
técnica das equipes escolares para 
estruturarem planos que possibili-

tem as aprendizagens essenciais. 
Quem pretender, na volta, aplicar 
o mesmo currículo, como se nada 
tivesse acontecido, cometerá um 
erro severo.

AGORA RN - O Ministério 
da Educação e a Secretaria de 
Educação do Rio Grande do 
Norte ainda não têm planos 
para a retomada para as au-
las presenciais. O quão grave 
é esta demora? O que o Insti-
tuto de Desenvolvimento da 
Educação (IDE) tem sugerido 
ao Governo do Rio Grande do 
Norte?

Cláudia Santa Rosa - O 
Ministério da Educação tem sido 
ausente desse processo, o que é 
estranhíssimo. A Secretaria de 
Educação do RN tem em mãos as 
diretrizes elaboradas pelo Conse-
lho Nacional dos Secretários de 
Educação (CONSED), mas antes 
disso o IDE encaminhou um docu-
mento propositivo com 10 pontos/
ações/medidas que consideramos 
fundamentais para resguardar 
vidas nas escolas, reestruturar os 
anos letivos de 2020 e 2021 e fa-
vorecer as aprendizagens. Colabo-
rar é o nosso papel social. Temos 
alertado os gestores públicos para 
a necessidade de antecipar provi-
dências porque quando as escolas 
forem autorizadas a retornar, as 
providências já terão que ter sido 
ultimada. Planejamento atrasado 
não é planejamento, convenha-
mos.

AGORA RN - Nesse momen-
to, qual deve ser a principal 
preocupação das instituições 
de ensino? Qual será a grande 
preocupação para o retorno 
das aulas? O conteúdo formal 
ou a garantia de segurança sa-
nitária?

Cláudia Santa Rosa - As 
duas frentes são necessárias, 
são preocupações que evocam as 
competências, talentos e muito 
trabalho de duas forças que se 
complementam: administrativo 
e pedagógico. Da equipe admi-
nistrativa/gerencial se espera a 
estruturação das providências que 
garantam a segurança sanitária. 
Com base nesse planejamento 
caberá a equipe pedagógica orga-
nizar a modelagem, as melhores 
rotas que promovam as aprendi-
zagens e o apoio socioemocional 
aos estudantes, de acordo com os 
protocolos sanitários a serem im-
plementados.

Cláudia Santa Rosa alerta para o planejamentoda retomada das aulas presenciais

“Pandemia tornou visível a importância 
do professor”, avalia Cláudia Santa Rosa
Diretora executiva do Instituto de Desenvolvimento da Educação (IDE), Cláudia Santa Rosa fala sobre os prejuízos causados 
pela Covid-19 ao setor educacional do País; especialista fala sobre os desafios para a retomada das aulas presenciais no RN

Ensino

Reprodução

AGORA RN - Como é que os 
educadores podem estar pre-
parados para lidar com essas 
inúmeras transformações ge-
radas pela pandemia?

Cláudia Santa Rosa - Nin-
guém estava preparado para uma 
crise nessa proporção. Uma parte 
dos educadores vem se reinven-
tando, imersa na mediação de 
aprendizagens por meio remoto. 
Uma segunda parte dos professo-
res pretendeu se reinventar, mas 
foi atropelada por pronunciamen-
tos desencorajadores, apoiados no 
discurso da falta de condições de 
acesso de 100% dos estudantes ao 

digital e uma terceira parte nem 
tentou, resignou-se. É claro que o 
primeiro grupo estará mais pre-
parado para o retorno que já sabe-
mos que terá um modelo híbrido, 
envolvendo atividades letivas pre-
senciais e não presenciais.

AGORA RN - Como será a 
educação pós-pandemia?

Cláudia Santa Rosa - A 
pandemia tornou ainda mais vi-
sível à importância do professor, 
especialmente porque nem todas 
as residências contam com fami-
liares capazes de assumir tutoria 
na orientação de estudos de crian-
ças e jovens. Ao mesmo tempo a 
pandemia descentralizou a escola, 
evidenciando que é possível estu-
dar e aprender em outros espaços, 
em casa, por exemplo, e isso abrirá 
espaço para projetos pedagógicos 
inovadores, mas forjados desde a 
escola. Finalmente, a pandemia 
expôs o nosso atraso em relação 
à inclusão digital, sobretudo dos 
que estudam em escolas públicas 
e isso precisará ser corrigido, não 
somente no Brasil.

AGORA RN - O que achou 
da nomeação de Decotelli pa-
ra ministro da educação?

Cláudia Santa Rosa - Re-
cebi com esperança, porque, no 
tocante às atribuições do MEC, a 
educação brasileira praticamente 
parou, desde o início de 2019.  Vi-
ve um tempo de carência de foco 
naquilo que importa, carência 
de liderança carismática. Não o 
conheço, mas pessoas sérias, pes-
soas saudáveis que não cultuam 
ídolos na política partidária me 
fizeram comentários positivos so-
bre a capacidade técnica e de di-
álogo do Decotelli. Porém, alguns 

fatos revelados sobre a conduta 
ética do Ministro, poucas horas de-
pois do anúncio para o cargo, já me 
deixaram em alerta. Espero que 
se reabilite do desgaste porque a 
Educação precisa de um Ministro 
equilibrado.

AGORA RN - Como avalia a 
passagem de Abraham Wein-
traub pelo Ministério da Edu-
cação?

Cláudia Santa Rosa - Um 
desastre. O presidente errou du-
as vezes em suas escolhas para 
o Ministério da Educação. Fica-
mos um ano e meio sem políticas 
educacionais consistentes e uma 
desarrumação sem precedentes. 
De um Ministro da Educação se 
espera dedicação ao debate sobre 
a qualidade do ensino e às ações 
potentes para avançarmos. Criar 
polêmicas e formar palanque em 
rede social é um caminho para 
desgastar a credibilidade junto 
aos que fazem a educação aconte-
cer, na ponta. Espero que o Minis-
tro Decotelli faça opção por traba-
lhar pela Educação e que o deixem 
trabalhar. Ele precisa recuperar o 
tempo perdido.

AGORA RN - Como estava 
a relação do ministério com a 
educação do RN?

Cláudia Santa Rosa - Não 
tenho propriedade para comentar 
em profundidade, mas sei que o 
MEC aprovou 15 ou 16 escolas de 
ensino médio para serem transfor-
madas em tempo integral, nesse 
ano de 2020. O Ministério também 
abriu vagas para o RN, no edital 
das escolas cívico-militares, mas o 
Governo do Estado optou por não 
aderir, o que permitiu redirecionar 
as vagas para redes municipais.

AGORA RN - Quais são os 
desafios do novo ministro?

Cláudia Santa Rosa - Res-
tabelecer o diálogo do Ministério 
com os secretários estaduais e mu-
nicipais de educação, por meio das 
suas entidades representativas e 
também com os reitores de uni-
versidades e institutos federais; 
liderar a articulação para apoiar 
a preparação das escolas para a 
retomada das atividades presen-
ciais; priorizar a articulação para 
a aprovação da PEC do FUNDEB 
permanente; retomar as ações de 
implementação da Base Nacional 
Comum Curricular e as metas do 
Plano Nacional de Educação. São 
frentes que julgo prioritárias.

O desafio será o da sensibi-
lidade e capacidade técnica 
das equipes escolares para 
estruturarem planos que 
possibilitem as aprendizagens 
essenciais. Quem pretender, 
na volta, aplicar o mesmo 
currículo, como se nada 
tivesse acontecido, cometerá 
um erro severo" 

A pandemia tornou ainda 
mais visível à importância 
do professor, especialmente 
porque nem todas as residên-
cias contam com familiares 
capazes de assumir tutoria 
na orientação de estudos de 
crianças e jovens. Ao mesmo 
tempo a pandemia descentra-
lizou a escola”

"

"
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Enquete para  
definir data do 
Enem termina 
nesta terça

Educação

Termina nesta terça-feira 
(30) o prazo para votação na 
nova data para a realização 
das provas adiadas devido 
a pandemia da covid-19. A 
enquete, disponível somente 
aos inscritos pela Página do 
Participante.

A primeira opção da data 
define as provas do Enem im-
presso em 6 e 13 de dezembro 
de 2020 e Enem digital em 
10 e 17 de janeiro de 2021. A 
segunda opção é a versão im-
pressa nos dias 10 e 17 de ja-
neiro de 2021; e Enem digital 
em 24 e 31 de janeiro de 2021. 
Por fim, a última opção é de 
provas impressas em 2 e 9 de 
maio de 2021; e  digitaois em 
16 e 23 de maio de 2021.

Os inscritos que deseja-
rem votar em uma das três 
sugestões deverão seguir o 
passo a passo: Acessar a Pá-
gina do Participante; fazer o 
login (CPF e senha) no portal; 
clicar em Enquete; escolher 
uma das três opções e, final-
mente, clicar em "enviar". 
Finalizado o processo, a con-
tribuição será computada.

O Instituto Anísio Teixei-
ra (Inep) alerta que as infor-
mações a respeito do Enem 
2020 podem ser acompanha-
das nos portais do Ministério 
da Educação (MEC), assim 
como nas redes sociais oficiais 
dos dois órgãos do governo 
federal. Dúvidas relativas ao 
processo de inscrição podem 
ser sanadas pelo Fale Co-
nosco, por meio do autoaten-
dimento on-line ou do 0800 
616161 (somente chamadas 
de telefone fixo).

O Ministério da Educação 
e o Inep (Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira) 
anunciara adiamento das 
provas em maio.

Alunos definirão datas da prova

Os dados da pandemia do no-
vo coronavírus no Rio Grande do 
Norte nesta segunda-feira, 29, 
confirmam a redução da taxa de 
transmissibilidade da Covid-19 
para um pouco abaixo de 1. Atual-
mente, a taxa está em 0.94. A re-
dução tem sido contante ao longo 
dos últimos sete dias. 

A redução da taxa transmissão 
é importante para frear a veloci-
dade de crescimento do número 
de casos confirmados e de mortes. 
Segundo o governo estadual, três 
pesquisas apontam a diminuição, 
como explica o professor Ricardo 
Valentim, coordenador do Labo-
ratórios de Inovação Tecnológica 
em Saúde (LAIS) da UFRN e in-
tegrante do Comitê Científico de 
assessoramento ao Estado sobre a 
pandemia.

Os estudos são de responsabi-
lidade do professor José Dias do 
Nascimento, do LAIS, e dos pro-
fessores Ângelo Roncalli e Kênio 
Lima, da UFRN. "São três meto-
dologias diferentes que apontam 
redução da transmissibilidade que 
é o quanto um indivíduo é capaz de 
contaminar outros", informou Va-
lentim. Embora neste momento a 
transmissibilidade tenha reduzido 
para menos de 1 – já ficou entre 1,5 
e 2,1 –, há ainda alta pressão por 
leitos de UTI, mesmo diante deste 
quadro de redução apresentado 

nos últimos seis dias.
Além da redução da taxa de 

transmissão, outro fator comemo-
rado pelos especialistas é a queda 
nos registros para solicitação de 
leitos.  O coordenador do LAIS 
explica que há uma mudança no 
perfil da demanda por leitos. Os 
dados mostram de casos na fila 
aguardando internação em leitos 
críticos, vem se reduzindo. No dia 
22 de junho, o registro foi de 138 
solicitações de leitos. No entanto, 
nos últimos três dias, de acordo 
com os números oficiais, a deman-
da variou entre 74 e 82 solicitações.  

"Nosso monitoramento verifica 

aumento na indicação de pacientes 
para leitos do tipo clínicos - o que 
pode ser encarado de forma positi-
va pois é mais fácil ter estes leitos, 
já que eles demandam menos equi-
pamentos e pessoal especializado".

O secretário adjunto de saú-
de do Estado (Sesap), Petrônio 
Spinelli, ressalta que a redução da 
transmissibilidade influi no núme-
ro de casos de Covid-19 e reflete 
o maior cuidado das pessoas com 
uso de máscaras e maior adoção 
das ações do Pacto pela Vida, ini-
ciativa governamental que obteve 
a adesão de muitas prefeituras. 

A pressão maior por leitos 

críticos ocorre em Natal e região 
metropolitana que concentra 60% 
a 70% da demanda. "Por isso, o fo-
co da Sesap, hoje, é a abertura de 
leitos no Hospital João Machado, 
em Natal, e no Hospital Regional 
de Macaíba", afirmou. 

Ele reforça a importância de 
a população manter o isolamento 
social. "A situação de hoje tem que 
continuar. Não é momento de sair 
do isolamento e distanciamento so-
cial, mas de responsabilidade das 
pessoas, instituições, empresas e 
poderes públicos de manterem iso-
lamento e respeitarem as medidas 
de proteção".

Nos hospitais públicos, pri-
vados e filantrópicos estão in-
ternadas nesta segunda-feira 
731 pessoas acometidas do novo 
coronavírus, sendo 378 em leitos 
críticos. Pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) – custeados pelo po-
der público – os leitos críticos estão 
com taxa de ocupação de 90%. O 
percentual de leitos ocupados na 
região Oeste do estado é de 97%. 
Esse número chega a 100% em 
Guamaré, 95% em Natal e região 
metropolitana, 72,41% na região 
do Seridó e 54,5% em Pau dos Fer-
ros. A fila de regulação tem 37 pa-
cientes aguardando leitos críticos. 
Os casos confirmados de Covid-19 
somam 28.970 e 994 óbitos foram 
confirmados.

A capital potiguar deve contar 
nos próximos dias com um centro 
de profilaxia e tratamento para a 
Covid-19. A unidade será instala-
da no Ginásio Nélio Dias, na zona 
Norte de Natal.

O anúncio foi feito nesta se-
gunda-feira (29) pelo prefeito Ál-
varo Dias. “Estamos preparando 
a equipe de agentes de saúde para 
adentrar diversos bairros da zona 
Norte e ir em busca das pessoas 
que fazem parte do grupo de risco, 
das pessoas que têm comorbidades 
como diabetes e hipertensão, para 
levar essas pessoas para o Centro 
de Profilaxia", disse. A expectativa 
é de que as ações sejam iniciadas 
até a próxima sexta-feira (03).

O vereador Albert Dickson 
(PROS) também defendeu a aber-
tuda da unidde. O assunto foi 
discutido no domingo (28), por vi-
deoconferência, no comitê Covid-19 
Natal, que tratou sobre a elabora-
ção de um plano de enfrentamento 
coletivo e profilático para conter a 
disseminação da doença. O parla-
mentar escreveu também que o 
centro de profilaxia e tratamento 
da zona Norte terá aplicação de 
testes e distribuição gratuita de 
ivermectina. "No ginásio Nelio 
Dias terá o centro de Profilaxia e 
tratamento precoce com testes e 
distribuição da medicação profilá-
tica (ivermectina) gratuita e trata-
tiva", encerrou.

Professor Ricardo Valentim diz que redução da transmissibilidade "freia" contágio

Unidade fará testes e vai distribuir medicação profilática gratuita contra a Covid-19

Taxa de transmissibilidade da Covid-19 
tem queda pelo sétimo dia seguido no RN

Prefeitura vai abrir centro de profilaxia 
contra o coronavírus no Ginásio Nélio Dias 

Taxa de contágio para o novo coronavírus entre os potiguares registrou queda ao longo da última 
semana, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública, alcançando o registro atual de 0,94

Números

Preventivo

Elisa Elsie /Ascom

José Aldenir/AgoraRNJosé Aldenir/AgoraRN
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Nova liberação de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores com saldo no Fundo 
começou nesta segunda-feira (29); pagamento será feito por meio de crédito em poupança social digital da Caixa

?FGTS EMERGENCIAL
Saiba como receber o dinheiro

A  nova liberação de até R$ 
1.045 do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) para 
trabalhadores com saldo no Fun-
do começou nesta segunda-feira 
(29). O calendário de pagamentos 
do ‘ FGTS emergencial ‘ seguirá o 
mês de aniversário dos trabalha-
dores, começando pelos nascidos 
em janeiro, e, assim como ocorre 
com o auxílio emergencial, haverá 
primeiro uma etapa de depósitos 
na poupança digital da Caixa Eco-
nômica Federal e depois os saques 
e transferências. Como os saques 
e transferências só começarão em 
25 de julho, quem receber até lá 
só poderá acessar a quantia pelo 
aplicativo Caixa Tem, usado para 
o auxílio emergencial . 

QUEM TEM DIREITO?
Para ter direito à nova libera-

ção do FGTS, é preciso ter saldo 
no Fundo. Para conferir seu saldo 
atual, basta acessar o site fgts.
caixa.gov.br e se cadastrar. Outra 
opção já disponível é o telefone 
111, em que será preciso escolher 
a opção 2 e informar dia e mês de 
nascimento. Além do saldo, tam-

bém será possível conferir o valor 
que estará disponível e a data em 
que a Caixa fará o depósito.

COMO FAZER O CADASTRO?
O cadastro para conferir o sal-

do pede informações pessoais do 
trabalhador, como nome completo, 
data de nascimento, nome da mãe 
e números do CPF ou Número de 
Inscrição Social (NIS) e da identi-
dade, e será preciso criar uma se-
nha para acessar o sistema. Com o 
cadastro concluído, serão apresen-
tadas na tela informações de como 
será o pagamento, qual o valor 
disponível e quando o trabalhador 
receberá o FGTS. Caso opte por 
deixar o dinheiro na conta, será 
preciso clicar no botão “não quero 
receber”, já que os depósitos serão 
feitos automaticamente.

PAGAMENTO
O pagamento do Saque Emer-

gencial FGTS será realizado por 
meio de crédito em poupança 
social digital aberta automatica-
mente pela Caixa em nome dos 
trabalhadores. O calendário foi 
estabelecido com base no mês 

de nascimento do trabalhador e 
contém a data que corresponde 
ao crédito dos valores na conta 
poupança social digital, quando 
os recursos poderão ser utilizados 
em transações eletrônicas, além 
da data a partir de quando os re-
cursos estarão disponíveis para 
saque em espécie ou transferência 
para outras contas. No total, se-
rão liberados, de acordo com todo 
o calendário, mais de R$ 37,8 bi-
lhões, para aproximadamente 60 
milhões de trabalhadores.

COMO MOVIMENTAR A POUPANÇA 
DIGITAL ?

A Conta Poupança Social Digi-
tal é uma poupança simplificada, 
sem tarifas de manutenção, com 
limite mensal de movimentação 
de R$ 5 mil. A movimentação 
do valor do saque emergencial 
poderá, inicialmente, ser realiza-
da por meio digital com o uso do 
aplicativo CAIXA Tem, sem custo, 
evitando o deslocamento das pes-
soas até as agências. Logo após o 
crédito dos valores, será possível 
realizar compras em supermerca-
dos, padarias, farmácias e outros 

estabelecimentos com o cartão de 
débito virtual e QR Code, por meio 
de mais de 9 milhões de maqui-
ninhas de cartão espalhadas por 
todo o Brasil. O trabalhador tam-
bém poderá realizar o pagamento 
de contas de água, luz, telefone, 
gás e boletos em geral.

CALENDÁRIO DE SAQUE  
O calendário foi estabelecido 
com base no mês de nascimento 
do trabalhador. O período de 
saque será entre 25 de julho e 14 
de novembro. O valor do saque 
emergencial do FGTS é de até R$ 
1.045

Engie Solar Floresta I Geração Centralizada SPE S.A. - CNPJ 23.741.570/0001-38
Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores em R$)

Ricardo Barros de Vasconcelos Lima
Diretor

Contadora
Amanda Aparecida Mota

CRC 1SP 233929/O-1

Balanços Patrimoniais 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Ativo circulante 21.781.097 125.343.394
Caixa e equivalentes de caixa 18.059.430 113.695.099
Contas a receber 2.832.012 6.372.769
Impostos a recuperar 89.917 256.765
Adiantamentos a fornecedores 792.876 5.009.669
Outros ativos circulantes 6.861 9.093
Ativo não circulante 187.061.227 185.657.341
Outros ativos não circulantes 3.825.000 3.825.000
Depósitos judiciais 331.627 322.171
Direito de uso de arrendamento 4.342.889 –
Imobilizado 175.132.939 181.510.171
Intangível 3.428.772 –
Total do ativo 208.842.324 311.000.735
Passivo/Passivo circulante 33.914.465 26.894.145
Fornecedores 15.802.584 18.693.648
Empréstimos e financiamentos 6.305.274 5.833.333
Mútuos coligadas 813 266
Tributos a pagar 610.923 656.996
Provisões 498.100 –
Outras contas a pagar 10.679.622 1.709.902
Arrendamento mercantil 17.149 –
Passivo não circulante 106.689.212 100.465.167
Empréstimos e financiamentos 100.884.377 99.166.667
Tributos diferidos 1.479.094 1.298.500
Arrendamento mercantil 4.325.740 –
Patrimônio líquido 68.238.648 183.641.423
Capital social 62.070.720 174.749.720
Adiantamento p/futuro aumento de capital 2.907.159 1.353.218
Reserva legal 376.924 422.087
Reserva de lucros 2.883.845 7.116.398
Total do passivo e patrimônio líquido208.842.324 311.000.735

Demonstrações dos Resultados 31/12/2019 31/12/2018
Receita operacional líquida 15.290.617 15.649.546
 Custos na venda de energia (9.654.995) (6.614.496)
Lucro bruto 5.635.622 9.035.050
Receitas (despesas) operacionais (371.796) 3.558.386
 Despesas gerais e administrativas (569.263) (594.776)
 Outras receitas/despesas 197.467 4.153.162
Lucro antes do resultado
 financeiro 5.263.826 12.593.436
Receitas (despesas) financeiras (8.188.526) (2.288.409)
 Receitas financeiras 1.480.415 147.823
 Despesas financeiras (9.668.941) (2.436.232)
(Prejuízo) lucro antes
 da tributação (2.924.700) 10.305.027
Imposto de renda e contribuição
 social sobre o Lucro (1.353.018) (1.838.356)
 IRPJ/CSLL corrente (1.421.617) (394.031)
 IRPJ/CSLL diferido 68.600 (1.444.326)
(Prejuízo) lucro líquido
 do exercício (4.277.717) 8.466.671
Resultado por ação do
 capital social (0,069) 0,048
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Desde que o jornalista Jean Va-
lério Gomes Damasceno abraçou o 
jornalismo corporativo, há alguns 
anos, assumindo mais recente-
mente a presidência do Grupo de 
Líderes Empresariais (LIDE RN), 
nenhum momento foi mais difícil 
do que agora. CEO do Fórum Ne-
gócios, considerado um dos maio-
res eventos sobre empreendedoris-
mo do Brasil, Jean Valéria conhece 
como poucos as agruras impostas 
pela pandemia do coronavírus ao 
setor produtivo potiguar. Nesta en-
trevista ao Agora RN, ele lamenta 
o tratamento dado ao empreende-
dor no Brasil e fala sobre as opor-
tunidades geradas para o período 
pós-pandemia.

Agora RN: Como é trabalhar 
com os empresários potiguares 
quando o desafio é intermediar 
a troca de ideias entre eles? É 
difícil?

Jean Valério: Trabalhar com 
o empresariado do Rio Grande do 
Norte não é difícil. Na verdade, os 
empreendedores potiguares têm 
uma capacidade muito forte de 
superar adversidades. O que não é 
fácil é empreender num ambiente 
como o nosso. O poder público não 
enxerga a importância do empre-
endedorismo. Aqui o empresário é 
visto como bandido. Era para ser 
o contrário. Empresário é para ser 
tratado como herói. Estamos nos 
esforçando para criar um ambiente 
inovador de networking, de com-
partilhamento de experiências exi-
tosas e crescimento em conjunto. 
Acreditamos que esse movimento 
pode elevar o nível de todo o nos-
so ecossistema. Também estamos 
prontos para colaborar e defender 
de forma incansável a livre inicia-
tiva.

Agora RN: Hoje, quais são 
as questões que mais mobili-
zam esses empresários com 
esse tsunami da Covid-19?

Jean Valério: Muitos negó-
cios quebraram com a pandemia. 
Outros estão respirando por apare-
lhos, atuando no modo sobrevivên-
cia. Alguns poucos estão crescendo, 
mas são apenas aqueles que atuam 
nos serviços essenciais. Todos estão 
fazendo o dever de casa, reapren-
dendo a vender... Não há quem 
consiga prever o futuro. E por isso 
mesmo o cuidado deve ser redobra-
do. Os empresários esperam que, 
passada essa crise de saúde, possa-
mos ter um ambiente melhor para 
empreender. Todos concordam em 
criar uma espécie de plano de cres-
cimento, com incentivos tributá-
rios e financeiros. As entidades de 

classe estão prontas para construir 
essa retomada.

Agora RN: Existe, com ba-
se na sua experiência local do 
Lide, algo que defina o empre-
sário potiguar em poucas pala-
vras?

Jean Valério: Resiliência, 
criatividade e capacidade de adap-
tação. Muitos estão descobrindo 
novas formas de sobreviver, estão 
adequando os seus negócios.

Agora RN:  A gente sempre 
se pergunta como ficará o mun-
do no pós-pandemia. O que 
angustia mais os empresários 
potiguares nesse momento?

Jean Valério: Ninguém tem 
as respostas para o futuro. Hoje 
o que mais angustia é não poder 
produzir. Com o sistema de saúde 
em colapso, as restrições continu-
am e as empresas não conseguem 
produzir. A economia travou. Em-
pregos estão deixando de existir. 
Cresce o número de desemprega-
dos. A maior angustia é a espera 
para o início do Plano de Retomada 
Econômica Gradual no RN. Enten-
demos a posição da governadora 
Fátima Bezerra, mas a economia 
está na UTI há tempos. Creio que 
ela vai encontrar o meio termo e 
liderar essa retomada de forma 
gradual, de uma maneira que pre-
judique o sistema de saúde.

 Agora RN:  Agora que o de-
semprego bate à porta, como 
vê a imposição de empreender 
por necessidade e não só por 
vocação ou paixão?

Jean Valério: Excelente 
pergunta essa. Há duas formas 
de empreender. Empreender por 
oportunidade. Ou empreender por 
necessidade. O melhor é que seja 
por oportunidade. Mas, neste mo-
mento de crise, enquanto milhares 

de vagas de empregos estão se fe-
chando, surgem novos empreende-
dores, que são os empreendedores 
por necessidade. São pessoas que 
precisam fazer algo para colocar co-
mida em casa e sustentar a família. 
Esse homem ou essa mulher que, 
desempregado agora, precisa se vi-
rar. É na dor que ele vai encontrar 
o caminho do empreendedorismo. 
Alguns conseguem agregar paixão 
depois. Estes podem ir sim muito 
mais longe do que imaginam.

Agora RN: Você acha que 
nossa cultura empreendedora 
vem se tornando mais colabo-
rativa ou ainda o empresário é 
um ser individual?

Jean Valério: Sinceramente, 
acredito que estamos começando a 
viver uma mudança de mentalida-
de, que vai gerar em seguida uma 
mudança de cultura. Essa visão 
macro, de estar disposto colaborar, 
vai mudar a nossa realidade. É cla-
ro que a maioria das pessoas ainda 
permanece com a mentalidade an-
tiga de pensar primeiro em si. Mas 
eu carrego comigo o forte propósito 
de difundir a necessidade de viver-
mos num ecossistema empreende-
dor colaborativo. Sozinho até pode-
remos ir rápido. Mas se estivermos 
juntos iremos muito mais longe.

Agora RN: Poderia nos fazer 
um breve balanço das grandes 
teses debatidas no âmbito do 
Lide e do Fórum de Negócios?

Jean Valério: O LIDE – Grupo 
de Líderes Empresariais é um am-
biente de elevado networking mais 
focado em gerar grandes negócios 
e debater questões macroeconômi-
cas. Nestes primeiros seis meses, o 
LIDE atuou em temas relevantes 
como: a política tributária estadu-
al, o cenário de investimentos para 
o mercado de capitais e a bolsa de 
valores, o futuro do varejo, crédito 
emergencial do Banco do Nordeste. 
Também temos conexão direta com 
pautas nacionais e internacionais. 
Já o FÓRUM NEGÓCIOS é uma 
com unidade de empreendedores, 
uma espécie de academia com 
clube de negócios. O FORUM está 
mais focado em captar e compar-
tilhar conhecimento para o de-
senvolvimento pessoal e também 
empresarial. O Fórum vem reali-
zando uma série de lives e eventos 
voltados para o empreendedor que 
precisa se reinventar. Eu destaca-
ria três temas que estão sendo tra-
balhados com muita força: gestão, 
marketing digital e vendas. Esse é 
o tripé que considero fundamental 
para o sucesso de qualquer empre-
sa ou empreendedor.

TERÇA-FEIRA, 30.06.2020 Geral 11

Jean Valério, CEO do Fórum de Negócios

Resiliência é a maior qualidade do 
empresário no RN, diz Jean Valério 
CEO do Fórum Negócios, um dos eventos sobre empreendedorismo mais 
importantes do País, fala ao Agora RN sobre a economia pós-pandemia

Setor Corporativo
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Contadora
Amanda Aparecida Mota

CRC 1SP 233929/O-1

Balanços Patrimoniais 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Ativo circulante 28.741.484 118.707.126
 Caixa e equivalentes de caixa 24.593.475 106.090.796
 Contas a receber 2.368.991 6.637.289
 Impostos a recuperar 472.847 473.204
 Adiantamentos a fornecedores 1.299.382 5.496.960
 Outros ativos circulantes 6.790 8.877
Ativo não circulante 171.199.805 184.761.254
 Outros ativos não circulantes 3.825.000 3.825.000
 Depósitos judiciais 332.262 322.014
 Direito de uso de arrendamento 2.927.828 –
 Imobilizado 160.685.944 180.614.239
 Intangível 3.428.772 –
Total do ativo 199.941.290 303.468.380
Passivo/Passivo circulante 31.902.632 40.515.994
 Fornecedores 11.339.990 30.740.874
 Empréstimos e financiamentos 6.029.876 5.388.889
 Mútuos coligadas 738 189
 Tributos a pagar 519.835 1.179.260
 Provisões 715.222 –
 Outras contas a pagar 13.285.428 3.206.782
 Arrendamento mercantil 11.544 –
Passivo não circulante 100.842.236 92.529.111
 Empréstimos e financiamentos 96.478.019 91.611.111
 Tributos diferidos 1.447.933 918.000
 Arrendamento Mercantil 2.916.284 –
Patrimônio líquido 67.196.421 170.423.275
 Capital social 60.320.974 163.309.263
 Adiantamento p/futuro
  aumento de capital 3.877.522 2.411.336
 Reserva legal 235.134 412.535
 Reserva de lucros 2.762.792 4.290.141
Total passivo e patrimônio líquido 199.941.290 303.468.380

Demonstrações dos Resultados 31/12/2019 31/12/2018
Receita operacional líquida 15.986.925 15.516.040
 Custo na venda de energia (8.336.214) (6.477.783)
Lucro bruto 7.650.711 9.038.257
Receitas (Despesas)
 operacionais (415.301) 3.169.968
 Despesas gerais
  e administrativas (426.617) (643.885)
 Outras receitas (despesas) 11.315 3.825.000
 Despesas não dedutíveis – (11.148)
Lucro antes do resultado
 financeiro 7.235.410 12.208.224
Receitas (Despesas) financeiras (7.712.217) (2.095.254)
 Receitas financeiras 1.361.167 77.173
 Despesas financeiras (9.073.384) (2.172.427)
(Prejuízo) Lucro antes
 da tributação (476.808) 10.112.970
 IRPJ/CSLL corrente (1.338.472) (390.272)
 IRPJ/CSLL diferido 110.528 (1.471.993)
Total tributos sobre o lucro (1.227.943) (1.862.265)
(Prejuízo) Lucro líquido
 do exercício (1.704.751) 8.250.706
Resultado por ação
 do capital social (0,028) 0,051

Edital De Citação Com O Prazo De 20 (Vinte) Dias O Doutor José Conrado Filho, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, 
Estado do Rio Grande do Norte, FAZ SABER , a todos quantos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos 
autos de nº 0830261-90.2015.8.20.5001, Procedimento Comum Cível (7), em que é Autor Banco Do Brasil S/A e Réu CT3 Comercio E 
Importacao Ltda - Epp e outros, que pelo presente Edital, Cita CT3 Comercio E Importacao Ltda - EPP CNPJ: 12.305.543/0001-04 e Glicério 
Manoel De Moura Neto CPF: 465.331.414-49, tendo como último endereço conhecido na Rua Adauto Câmara, 1298, ou 601, Barro 
Vermelho, Natal - RN - CEP: 59030-570, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, integrar a relação 
processual, e, caso queira, contestar os termos da inicial sob pena de revelia. Em caso de revelia, será nomeado curador especial junto à 
Defensoria Pública do Estado. E para que chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o presente Edital, que será afixado no lugar 
de costume desta Secretaria e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 15 de abril de 2020. K-30/06e01/07

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORTE 
Filiada a Associação Médica Brasileira 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Associação Médica do Rio Grande do Norte (AMRN), vem convocar os seus sócios com direito a voto para em 
Assembleia Geral, das 08h00min às 18h00min, no dia 31/08/2020 (segunda-feira), elegerem a nova Diretoria, 
Comissões Permanentes e Delegados Junto a AMB. Comunicamos que: 
1 – O prazo para a inscrição de Chapas se encerrará às 18h00min horas do dia 03 de agosto de 2020; 
2 – As Normas Eleitorais estão à disposição de todos os sócios na Secretaria da AMRN; 
3 – O local de votação será na sede da AMRN sito à Avenida Hermes da Fonseca, 1396-Tirol-Natal/RN. 

Natal (RN), 30 de junho de 2020. 

Dr. Marcelo Matos Cascudo 
Presidente da AMRN 

 

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas da 
DATANORTE, em sua sede social, na praça Augusto Severo, 264/266, Ribeira, 
nesta capital, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6404/76, de 15 de 
dezembro de 1976, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2019.

Natal (RN), 25 de junho de 2020.
A DIRETORIA

DATANORTE – COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RN
CNPJ. Nº 08.314.874/0001-25

 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
24 Vara Cível da Comarca de Natal Rua Doutor Lauro Pinto, 315,  Candelaria, NATAL - RN - CEP: 59064-250 

 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20(VINTE) dias 

O Dr. RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direito da 24' Vara Civel, na forma da lei, etc. FAZ SABER a 
quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo n° 0823480-72.2017.8.20.5004, proposta por INCOL-LUB INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA contra ALFA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA, sendo determinada a CITAÇÃO de ALFA 
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA, na pessoa de seu representante legal, para que: 1) no prazo de três dias efetue o 
pagamento da dívida no valor de 125 177.313,90 (cento e setenta e sete mil, trezentos e treze reais e noventa centavos), 
acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da dívida. Em caso de pagamento 
integral neste prazo de 03(três) dias, o valor dos honorários advocaticios será reduzido pela metade (art.827, §1° do CPC). 
Porém, o valor dos honorários poderá ser elevado ate 20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à execução, 
podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando em conta o 
trabalho realizado pelo advogado do exequente (art,827, §2° do CPC). A parte executada poderá, querendo, opor embargos, 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus 
bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatários será considerado ato atentatório à 
dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta 
por cento) do valor em execução, acrescido de custas processuais e honorários de advogado e requerer o pagamento do 
restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao 
mês (CPC, art. 916). Fica advertido o executado que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). 
Eu,Eloiza Campos, Auxiliar Técnica, digitei 

Natal/RN, 6 de abril de 2020 
RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA Juiz de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Agência Nacional de Saúde 
Complementar (ANS) regulamen-
tou nesta segunda-feira (29) a co-
bertura obrigatória e a utilização 
de testes sorológicos para a infec-
ção pelo novo coronavírus. Com a 
medidas, os exames sorológicos 
- pesquisa de anticorpos IgA, IgG 
ou IgM - passam a ser de cobertu-
ra obrigatória para os planos de 
saúde nos casos em que o paciente 
apresente ou tenha apresentado 
quadros de síndrome gripal e sín-
drome respiratória aguda.

A medida cumpre determi-
nação judicial proferida em ação 
civil pública. Desse modo, os be-
neficiários de planos ambulatorial, 
hospitalar ou de referência que 
tenham apresentado sintomas 
de síndrome gripal aguda, como 
tosse, coriza, dor de garganta e 
sensação de febre, ou tenham si-
do diagnosticados com Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (Sars) 
podem realizar o teste sem custos 
extras mediante pedido médico. 

Já o exame de sorologia é capaz 
de detectar os níveis de anticorpos 

IgM e IgG ou IgA e IgG no sangue, 
de forma que o resultado diz se a 
pessoa já teve contato com o vírus 
da covid-19 e o sistema imunoló-
gico produziu anticorpos contra a 
doença. Esse tipo de exame é re-
comendado a partir do 10º dia de 
início dos sintomas. Com a deter-
minação da ANS, o procedimento 

tem cobertura obrigatória nos 
planos da categoria ambulatorial, 
hospitalar e referência. A agência 
também alerta que o “teste soro-
lógico é de uso profissional e sua 
execução requer o cumprimento de 
protocolos e diretrizes técnicas de 
controle, rastreabilidade e regis-
tros das autoridades de saúde”.

TERÇA-FEIRA, 30.06.2020Geral12

O diretor-geral da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, alertou 
que a pandemia do coronavírus es-
tá longe do fim. No domingo, o total 
de infectados pelo novo coronavírus 
no mundo ultrapassou a marca de 
10 milhões e 500 mil mortes, se-
gundo levantamento da Universi-
dade Johns Hopkins.

“Todos queremos continuar 
com nossas vidas. Mas a dura rea-
lidade é que isso não está nem per-
to do fim”, disse Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

Ele também falou que a or-
ganização atualizou a resposta à 
pandemia. Segundo Guebreyesus, 
cinco novas diretrizes guiarão as 
decisões e recomendações repas-
sadas a todos os países a partir de 
agora. “Há seis meses, nenhum de 
nós poderia imaginar como o nos-
so mundo, e nossas vidas, seriam 
jogadas em tantas incertezas por 
esse novo vírus. Nesses seis meses, 
a OMS e nossos parceiros trabalha-
ram incessantemente para ajudar 
todos os países na resposta a esse 

novo vírus”, detalhou.
As diretrizes anunciadas pe-

lo médico são o empoderamento 
de comunidades, a supressão da 
transmissão, o salvamento de vi-
das, a aceleração de pesquisas e a 
liderança política. Segundo Ghe-
breyesus, as diretrizes são resulta-
do de trabalho conjunto entre pes-

quisadores, clínicos e especialistas 
para “destilar ciência em evolução 
para gerar conhecimento”.

Durante a apresentação das 
novas diretrizes, o diretor-geral da 
OMS citou um medicamento es-
pecífico, a dexametasona, quando 
se referiu ao salvamento de vidas. 
Segundo estudos iniciais, o corti-
costeróide reduziu em até 30% as 
mortes em pacientes que desenvol-
veram o sintoma mais agressivo da 
covid-19, a síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG). 

“Prover oxigênio e dexametaso-
na para pessoas com doença severa 
e em estado crítico salva vidas”, 
argumentou Tedros.

A dexametasona é um medica-
mento que circula desde a década 
de 1960, e é prescrita para reduzir 
a resposta inflamatória do corpo 
em doenças autoimunes. A droga 
também é utilizada para tratar 
certos tipos de câncer, como lúpus. 
A dexametasona não possui paten-
te ativa, sendo um medicamento 
de baixo custo e amplamente aces-
sível em diversas localidades. 

 Novo procedimento tem cobertura obrigatória nos planos de saúde de todo o País

Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS

Planos de saúde são obrigados a 
fazer exames para detectar Covid-19

Pandemia ainda está “longe do 
fim”, afirma diretor-geral da OMS

Quem apresentou sintomas como febre, tosse, coriza e dor de garganta 
pode fazer o exame sem custo extra, desde que com solicitação do médico

Mudança

Análise

Ministério da Saúde

Denis Balibouse / Reuters

Engie Solar Floresta III Geração Centralizada SPE S/A - CNPJ 23.723.730/0001-16
Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores em R$)

Ricardo Barros de Vasconcelos Lima
Diretor

Contadora
Amanda Aparecida Mota

CRC 1SP 233929/O-1

Balanços Patrimoniais 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Ativo circulante 15.303.719 81.632.128
Caixa e equivalentes de caixa 12.282.123 68.300.645
Contas a receber 1.597.749 3.477.958
Impostos a recuperar 315.623 315.714
Adiantamentos a fornecedores 1.101.884 9.530.193
Outros ativos circulantes 6.339 7.618
Ativo não circulante 115.068.622 114.126.092
Outros ativos não circulantes 2.550.000 2.550.000
Depósitos judiciais 239.291 231.911
Direito de uso de arrendamento 1.962.970 –
Imobilizado 108.030.514 111.344.181
Intangível 2.285.848 –
Total do ativo 130.372.341 195.758.220
Passivo/Passivo circulante 25.714.646 23.750.371
Fornecedores 9.560.885 16.726.714
Empréstimos e financiamentos 3.904.693 3.500.000
Mútuos coligadas 737 190
Tributos a pagar 344.384 374.889
Provisões 941.473 –
Outras contas a pagar 10.954.790 3.148.579
Arrendamento mercantil 7.683 –
Passivo não circulante 65.392.901 60.365.000
Empréstimos e financiamentos 62.475.086 59.500.000
Tributos diferidos 962.528 865.000
Arrendamento mercantil 1.955.286 –
Patrimônio líquido 39.264.793 111.642.849
Capital social 40.213.982 109.137.392
Adiantamento p/futuro aumento de capital 2.649.978 1.694.898
Reserva legal 40.528 134.922
Reserva de lucros – 675.638
Prejuízos acumulados (3.639.695) –
Total do passivo e patrimônio líquido 130.372.341 195.758.220

Demonstrações dos Resultados 31/12/2019 31/12/2018
Receita operacional líquida 7.680.726 7.233.174
 Custo na venda de energia (5.917.468) (3.808.610)
Lucro bruto 1.763.257 3.424.565
Receitas (despesas) operacionais (343.335) 1.992.796
 Despesas gerais e administrativas (354.718) (557.204)
 Outras receitas 11.383 2.550.000
Lucro antes do resultado
 financeiro 1.419.922 5.417.361
Receitas (despesas) financeiras (5.021.280) (1.560.372)
 Receitas financeiras 873.224 52.610
 Despesas financeiras (5.894.503) (1.612.982)
Lucro (prejuízo)
 antes da tributação (3.601.358) 3.856.989
Imposto de renda e contribuição
 social sobre o lucro (808.368) (1.158.559)
 IRPJ/CSLL corrente (845.546) (217.170)
 IRPJ/CSLL diferido 37.178 (941.389)
(Prejuízo) lucro líquido
 do exercício (4.409.726) 2.698.430
Resultado por ação
 do capital social (0,110) 0,025

CONCESSÃO DE LICENÇA RENOVAÇÃO DE OPERAÇÃO 

EÓLICA SERIDÓ S.A., CNPJ 12.848.783/0001-47, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Renovação de Operação, com prazo 
de validade até 23 de junho de 2026, em favor do empreendimento Parque Eólico Serra de Santana III, localizado 
na Zona Rural dos Municípios de Bodó e Lagoa Nova /RN.

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

LAVOISIER DA SILVA OLIVEIRA, 660.360.704-20, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regularização 
de Operação - LRO para a Agricultura Irrigada, localizada no Sitio São Francisco – Base Física - Zona Rural –
Ipanguaçu –RN, CEP:59.508-000. 

LAVOISIER DA SILVA OLIVEIRA 
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA RLS

Marcos Antonio do Nascimento de Oliveira – ME, CNPJ: 10.207.604/0001-67, torna a público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - Idema, o pedido de Renovação 
de Licença Simplificada - RLS para extração mineral de argila, em uma área de 5,3 hectares, localizada no 
Assentamento Catururé, S/N, Zona Rural, Jardim do Seridó/RN, CEP 59.343-000.

Marcos Antonio do Nascimento de Oliveira
Requerente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

EDNALDO LEITE DE SOUZA - ME, inscrito sob o CNPJ no. 10.712.150/0001-81, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA - LS da atividade de panificação, localizada na Rua Candido Jose Ramalho, Nº 80, bairro 
Liberdade, Felipe Guerra - RN.

EDNALDO LEITE DE SOUZA 
Representante Legal
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O conceito

de ser  
Brunno Vini 
“Bicha preta”, como se auto 
declara, o jovem de apenas 20 
anos já é um rosto conhecido na 
cena cultural potiguar.
Em entrevista, Brunno conta
como a arte é revolução e fruto
da própria trajetória de vida
como homem negro e gay  

Nathallya Macedo 
Subeditora do Online

A arte muda narrativas, 
eleva experiências e transfor-
ma cotidianos – tanto para 
aqueles que só consomem as 
produções artísticas quanto 
para os que vivem de cultura. 
Brunno Vini, de 20 anos, é tes-
temunha deste processo. Desde 
cedo, o jovem enxerga a oportu-
nidade de motivar e represen-
tar a existência de muitos. “Já 
fui chamado de versão preta e 
pior de outra pessoa. Foi aí que 
percebi que precisava falar so-
bre tais questões”, revelou. 

Nascido no Tocantins, 
Brunno mora em Natal há 14 
anos. “Minha mãe já foi rainha 
de bateria e meu pai, cantor de 
pagode. Cresci em um ambien-
te cheio de música, o que me 
induziu a querer ser artista”, 
relembrou. Ele, então, iniciou 
uma jornada de infl uencia-
dor digital. “Tudo começou no 
Snapchat. Eu vivia fazendo 
brincadeiras por lá e meus 
amigos adoravam. Depois, 
migrei para os stories do Ins-
tagram e agora estou também 
criando conteúdo no TikTok”.   

O primeiro vídeo que re-
percutiu no aplicativo, aliás, 
teve mais de 1 milhão de visu-
alizações. “A gravação mostra 
minha formatura de ensino 
médio. Era uma escola católica 
e regrada, mas performei com 
um terno vermelho de veludo e 
com a bandeira da comunida-
de LGBTQIA+”. Depois disso, 
Brunno começou a publicar 
alguns vídeos engraçados e 
outros que abordam temáticas 
importantes.  

“Eu sempre soube que era 
gay, só não entendia de fato. 
Quando o meu período real de 
descobrimento chegou, minha 
mãe me apoiou. Teve drama 
e discussão, claro, ela vem de 

“Eu sempre soube que era 
gay, só não entendia de fato. 

O primeiro vídeo que re-
percutiu no aplicativo, aliás, 
teve mais de 1 milhão de visu-
alizações. “A gravação mostra 
minha formatura de ensino 

Futuro  
Atualmente cursando teatro na UFRN, o 

jovem artista exerce diversas vertentes: além de 
performer, é DJ, ator e dançarino. “Respiro arte e 
acredito que vem de dentro. Ainda assim, aprendo 
na faculdade todas as perspectivas técnicas do meu 
trabalho”. Recentemente, Brunno começou a estudar 
canto para um futuro projeto musical. “Estou em busca 
de entender meu estilo, minha identidade sonora
e visual”, contou.  

Entre várias metas, Brunno almeja alcançar um público 
cada vez maior. “Quero discutir sobre assuntos essenciais, seja 

na internet, através de música, fi lme ou programa de TV. Planejo 
falar sobre as bichas pretas e, consequentemente, aprender 

mais sobre o meu próprio mundo. Temos tantos talentos 
locais, inclusive artistas pretos incríveis, que só precisam 

de visibilidade. Vamos valorizar e ressignifi car”. 

uma criação conservadora. 
Mas, depois de um tempo, me 
aceitou e hoje em dia compra 
até maquiagem para mim. Sou 
muito grato pela aceitação den-
tro de casa, porque sei que há 
homofobia do lado de fora. E é 
por isso que tento passar a ideia 
de amor próprio para os meus 
seguidores. Precisamos cuidar 
uns dos outros”, afi rmou. 

VINICHELLA
Em 2018, a cantora estadu-

nidense Beyoncé fez história 
ao se tornar a primeira mulher 
negra headliner (atração prin-
cipal) do festival Coachella, 
realizado na Califórnia desde 
1999. O show, marcado pela 
ancestralidade negra, virou 
documentário, teve enorme 
relevância e foi rebatizado pe-
los fãs, passando a se chamar 
“Beychella”. Grande admira-
dor da cantora, Brunno resol-
veu se inspirar no evento. 

“Em 2019, fui convidado 
para me apresentar em um bar 
de Natal. Era novembro, mês 
da Consciência Negra, e eu já 
estava esgotado por causa de 
episódios de preconceito. Decidi 
que passaria uma mensagem 
sobre racismo estrutural na 
sociedade. No repertório, tinha 
muita música da Beyoncé. Com 
o sucesso da apresentação, sur-
giu o convite para participar de 
um evento em fevereiro deste 
ano – o Bloquíssimo, que con-
tou também com um show de 
Pabllo Vittar. Essa segunda 
performance virou o ‘Vini-
chella’. Tive a ajuda de 32 dan-
çarinos e foi incrível. Passamos 
uma mensagem representati-
va sobre diversidade, ou seja, 
foi um forte grito de resistência. 
Queremos ocupar espaços que 
também nos pertencem”, cele-
brou. O ‘Vinichella’ está dispo-
nível no YouTube e nas redes 
sociais (@brunno_vini). 

Reprodução
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Daniela FreireDaniela 
Com calma

A boa notícia dada nesta 
segunda pelo Governo do 
RN de redução da taxa de 
transmissibilidade da Covid-19 
para um pouco abaixo de 1 
pode ser considerada uma luz 
no fi m do túnel, mas não pode 
ser sinônimo de relaxamento 
das medidas de combate ao 
coronavírus.

 
SEM COMEMORAR

Esse é o ponto crucial 
do anúncio feito ontem em 
coletiva de imprensa e foi 
deixado muito claro pelos 
agentes públicos: as pesquisas 
apontam a diminuição da 
transmissão, mas o cenário 
atual continua grave.

 ATENÇÃO
“É preciso que todos, setor 

produtivo, Poderes e pessoas 
se mantenham solidários, 
respeitem as medidas 
protetivas e cumpram o 
isolamento. A doença ainda é 
muito agressiva”, afi rmou o 
professor Ricardo Valentim, 
coordenador do Laboratórios 
de Inovação Tecnológica 
em Saúde (LAIS) da UFRN 
e integrante do Comitê 
Científi co de assessoramento 
ao Estado sobre a pandemia.

UTIS EM FALTA
O fato é que a alta pressão 

por leitos de UTI se mantém, 
como disse o secretário 
adjunto da Saúde Petrônio 
Spinelli. “Iniciamos a semana 
com viés de baixa na ocupação 
de UTIs. Esta redução vem se 
confi gurando desde a semana 
passada, mas ainda é muito 
alta”, afi rmou.

NOTA BAIXA
Nem Rio Grande do 

Norte, nem Natal estão 
entre os quinze estados e 
oito capitais que passaram 
a contar com a avaliação 
“ótimo” no ranking produzido 
pela ONG (Organização 
Não Governamental) 
Transparência Internacional 
no Brasil, que divulgou a 
primeira atualização de 
seu levantamento sobre 
transparência com gastos no 
combate à covid-19.

 TRANSPARÊNCIA
Segundo a ONG, a 

avaliação inclui os níveis 
de transparência sobre 
contratações emergenciais no 
enfrentamento da pandemia. 
A escala do ranking vai de 
zero a 100 pontos, e são 
avaliados como ótimo aqueles 
que atingem mais de 80 
pontos.

MAIORIA CONTRA
A Datafolha fez e a Folha 

de S.Paulo publicou nova 
pesquisa sobre coronavírus: a 
maioria é contra a reabertura 
do comércio e vê piora na 
pandemia. A sondagem mostra 
que 52% dos brasileiros 
acredita que governadores e 
prefeitos agem mal ao reabrir 
comércio e serviços fechados 
pela pandemia.

LEMBRANDO QUE...
A reabertura tem ocorrido 

num momento em que o país 
ainda não atingiu o pico da 
doença e que tem pela frente, 
segundo projeção de cientistas, 
um número crescente de novas 
mortes.

SERÁ?
A ala militar que indicou 

Carlos Alberto Decotelli para 
o Ministério da Educação 
foi pega de surpresa e 
está constrangida com as 
incoerências reveladas no 
currículo do ex-professor. A 
informação foi publicada pela 
imprensa nacional.

FOI SEM TER SIDO?
O resultado é que a 

cerimônia de posse que estava 
marcada para hoje, às 16h, 
não deverá mais ocorrer. O 
que signifi ca que Decotelli 
difi cilmente fi cará no cargo.

PREJUÍZO
Aliás, o Ministério Público 

junto ao TCU (Tribunal de 
Contas da União) entrou com 
uma representação para que 
o órgão adote medidas para 
apurar possíveis prejuízos 
ao erário decorrentes da 
nomeação do novo ministro 
da Educação, Carlos Alberto 
Decotelli.

ALERTA
Procuradores e promotores 

federais estão cobrando mais 
transparência nos gastos e 
melhoria do sistema de compras 
e licitações durante a pandemia. 
Os órgãos de controle deverão 
emitir alertas eletrônicos a 
gestores de saúde em caso de 
indício de irregularidade com o 
dinheiro público.

FGTS
Trabalhadores queixaram-

se de falhas no aplicativo 
Caixa Tem para a liberação 
do FGTS emergencial e dizem 
que as travas têm impedido 
ou atrapalhado o acesso 
aos valores. O calendário 
de pagamento da grana 
emergencial teve início nesta 
segunda-feira (29), com 
crédito para os nascidos em 
janeiro.

O secretário Adjunto da Saúde do RN Petrônio Spinelli anunciando ontem a
redução da taxa de transmissibilidade da covid19 para abaixo de 1, dado confi rmado pelo
professor Ricardo Valentim, do Comitê Científi co de assessoramento ao Estado sobre a pandemia

Vereadora Júlia Arruda recebendo o novo titular 
da Semov, Carlson Gomes, para cobrar as emendas 
impositivas de 2017

Professor, magistrado e imortal da Academia de 
Letras do RN, Ivan Lira de Carvalho reuniu a família 
neste domingo para comemorar o São Pedro do jeito 
que o coronavírus deixa, em casa e com fogo fake. 
“Saudade dos que não podem estar aqui. Ano que 
vem faremos ao vivo e dobrado!”, escreveu em seu 
Instagram

RÁPIDAS

>>O Estudo feito pelo Instituto 
de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia (Ipam) em parceria com 
a Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira 
(Coiab) aponta que, entre as 
comunidades indígenas da 
Amazônia, a taxa de contaminação 
pelo coronavírus por 100 mil 
habitantes é 84% acima da média 

nacional: de 150%.
>>O Brasil fechou mais de 331 

mil postos de trabalho com carteira 
assinada em maio, segundo dados 
do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados) 
divulgados ontem pelo Ministério da 
Economia. Foi o pior desempenho 
para o mês desde o início da série 
histórica, em 2010.

>>Indústria química atinge 
pior uso da capacidade em 30 
anos. 

Produção cai mais 2% em 
maio após recuo de 19% em abril.

>>Para quem não vê a hora 
de viajar, uma má notícia: a 
Europa fi cará fechada para turista 
brasileiro enquanto país não 
controlar o coronavírus. 



.HORÓSCOPO

CRUZADAS

O céu dá sinal verde para quem planeja mudar ou 
reformar a casa. Também será mais fácil resolver alguns 
confl itos e se entender com os parentes. Pode ter ótimas 
ideias para ganhar dinheiro em casa nas horas vagas: 
seja criativa. Seu charme está acentuado

Dia promissor para a sua carreira e o seu bolso. Fique 
atenta, pois pode pintar uma boa chance de conseguir 
uma promoção ou um aumento no trabalho. Encare as 
mudanças como oportunidades de crescimento e corra 
atrás do que quer. 

Trabalhar em parceria e somar forças com os colegas 
para atingir metas em comum será uma boa pedida 
para hoje. Estimule a troca de ideias, pois podem surgir 
soluções bem criativas para os problemas. Aliás, você 
terá muita habilidade para dialogar.

Os astros realçam o seu desejo de evoluir e progredir na 
vida. Você vai se interessar por tudo que possa abrir novos 
horizontes para o seu futuro. Invista nos estudos e melhore 
seu currículo. Pode ter bons resultados em um assunto de 
justiça. No amor, as afi nidades contarão mais pontos.

Seu empenho no trabalho será maior e, dependendo do 
que faz na profi ssão, pode até garantir uma graninha a 
mais no fi m do dia. O Sol abençoa suas fi nanças, então, 
fi que de olho nas oportunidades e faça bem a sua parte. 
De repente, consegue até quitar uma dívida. 

O Sol vai iluminar seus pensamentos e ajudará você a 
encontrar soluções defi nitivas para os problemas. Pode 
promover mudanças importantes e inteligentes no 
trabalho. É uma fase de transformações: fi que de olho 
para enxergar e aproveitar boas oportunidades.

Sua estrela vai brilhar com toda força e você terá a 
sensação de que tudo dará mais certo do que poderia 
imaginar. Aproveite a maré para investir em seus 
objetivos e acumular conquistas importantes. Explore 
o poder do diálogo e da simpatia. 

Você terá muita sorte nas parcerias e amizades que 
fi zer ao longo do dia. Por isso, estimule a cooperação 
no trabalho e una-se aos colegas para cumprir as 
metas e atingir os objetivos em comum. No campo 
sentimental, vários astros vão abençoar suas escolhas.

Seu trabalho vai rende bem mais se você puder se isolar 
da multidão e fi car quieta n um cantinho bem tranquilo. 
Se puder trabalhar em casa, melhor ainda. Só revele seus 
planos a quem realmente puder ajudar. Caso contrário, 
guarde-os a sete chaves. 

Você também pode arranjar algo para fazer em casa e 
aumentar seus ganhos. Cuide da saúde e do visual. Na 
paquera, pessoas conhecidas terão mais chance com 
você. O romance pede mais parceria. Façam planos e 
apoiem um ao outro.

Você terá ideias inovadoras nesta terça e algumas 
podem até garantir novas possibilidades para o seu 
futuro. Busque aliados para concretizar seus projetos. 
Trabalhe em equipe e estimule a troca de ideias. Sintonia 
incrível com os amigos. 

Os astros renovam seu otimismo e entusiasmo e você 
vai contagiar todo mundo com seu alto-astral. Use a 
criatividade para resolver as coisas, troque ideias com 
os colegas e aprenda tudo que puder. É uma fase de 
sorte, então, faça uma fezinha. 

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)

Globo promove evento on-line 
para discutir o racismo 

O assassinato de George 
Floyd em 25 de maio, que 
escancarou o racismo da polícia 
dos Estados Unidos e gerou 
uma onda de protestos que se 
espalhou por várias partes do 
mundo, levou a direção da Globo 
a promover um evento sobre 
problemas sociais.

Ontem, segunda-feira, dia 
29, por meio de videoconferência, 
executivos da casa e algumas 
vozes importantes sobre 
questões raciais, como Luana 
Génot e Heloisa da Costa, além 
de atores como Caio Blat, Tony Ramos, Betty 
Faria, Lilia Cabral, Wendell Bendelack..., 
discutiram o tema com roteiristas de todas as 
áreas da emissora.

A mobilização contou com 
mais de 500 pessoas. 

O encontro também teve 
como fi nalidade orientar 
autores e colaboradores 
em relação ao que fazer e 
não fazer dentro dos seus 
campos de atuações para que 
programas, séries e novelas 
possam ir além do repúdio e 
do não racismo.

Mesmo diante dos 
obstáculos impostos pelo 
momento atual, entre eles o 
distanciamento social, a Globo 

entendeu como importante abordar o assunto, 
em função de tudo o que aconteceu, após a 
morte de Floyd, e no instante em que se ensaia 
a volta às atividades normais.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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MARCOU DATA
Em mensagem enviada ao 

elenco de “Amor Sem Igual”, 
foi informado que as gravações 
serão retomadas em 10 de 
agosto.Os detalhes dessa volta e 
os protocolos de cuidados serão 
conhecidos nos próximos dias.

ELEGÂNCIA
Glenda Kozlowski, sem 

entrar em detalhes, usou as 
mídias sociais para comunicar 
o seu desligamento do reality 
esportivo “Uma Vida, Um 
Sonho”.O compromisso dela 
era com a empresa LCA 
Entertainments & Sports. Nada 
com o SBT

NOVO CAMINHO
A propósito da Glenda, 

existem fortes comentários de 
que poderá comandar a TV do 
Flamengo. Fala-se que o convite 
foi feito.Ela é rubro-negro e essa 
iniciativa pode ser um caminho. 
E um campo a mais para os 
profi ssionais.

DESPERDÍCIO
Assim como William Waack 

e Monalisa Perrone, Evaristo 
Costa foi uma das principais 
contratações da CNN Brasil.O seu 
aproveitamento, no entanto, não 
compensa o investimento. Ficar 
limitado a voz de documentários é 
quase nada. Não justifi ca.

NOVO DIA
Envolvida com uma série de 

preparativos, a estreia de Carolina 
Ferraz no “Domingo Espetacular”, 
antes anunciada para este 
próximo fi nal de semana, fi cou 
para o dia 12.Ela vai formar dupla 
com Eduardo Ribeiro.

EM QUESTÃO
Na Band não existe nada 

resolvido, ainda, sobre a volta do 
programa das manhãs, mesmo 
com outra apresentação e equipe 
diferente.O formato ainda será 
discutido, portanto, com algum 
otimismo pode-se esperar 
alguma coisa para setembro ou 
outubro. Antes, bem difícil.

João Miguel Júnior
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O chef Dalton Rangel vai continuar 
na Band. Falta decidir como será o seu 
aproveitamento.Ratinho tem evitado 
retomar seu trabalho normal no SBT...
Por enquanto, está gravando apenas 

um programa inédito por semana, 
ainda assim sozinho no estúdio e 
cercado de cuidados...Só que na 
sexta-feira, dando um tempo nos 

perigos do coronavírus, ele promoveu 
e apresentou uma live junina, com 

sertanejos, forrozeiros e outras tantas 
pessoas. Ivete Sangalo disponibilizou 
ontem nove vídeos do seu novo álbum, 
“Arraiá da Veveta”.Quando voltar ao 

ar, e ninguém ainda crava uma data, 
“Salve-se Quem Puder” passará por 
um trabalho de relançamento...A 
dramaturgia da Globo entende que, 

depois de tanto tempo, o público não 
vai se lembrar mais de onde a novela 
parou....Não deve ser diferente com 

“Amor de Mãe”, ou até mesmo “Amor 
Sem Igual”, da Record. 

Johnny Martins foi afastado da 
direção do “Esquadrão da Moda”, 
que agora será exibido em formato 

de temporada.
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Quatro meses após os testes da 
pré-temporada, o Mundial de Fór-
mula 1 enfim terá início neste final 
de semana. O campeonato será 
aberto pelo GP da Áustria, marca-
do inicialmente para ser apenas a 
11.ª prova do ano. A drástica mu-
dança escancara o que foram os úl-
timos meses para a principal cate-
goria de automobilismo do mundo, 
com impasses, dúvidas e seguidas 
alterações no calendário.

A pandemia do novo coronaví-
rus tornou a temporada de 2020 
uma das mais tumultuadas da 
história de 70 anos da Fórmula 1. 
A indefinição teve início com o can-
celamento de última hora do GP da 
Austrália, que deveria abrir o cam-
peonato no dia 15 de março. Os pi-
lotos nem chegaram a participar do 
primeiro treino livre. Ou seja, não 
entram na pista desde os testes da 
pré-temporada em Barcelona, no 
final de fevereiro.

Nestes quatro meses longe do 
asfalto, os pilotos viram o calendá-
rio sofrer um brusco encolhimento. 
As 22 etapas, que seriam um re-
corde na Fórmula 1, se tornaram 
apenas oito até agora. Ficaram pe-
lo caminho até provas tradicionais, 
como as de Mônaco e do Japão. O 
GP da Holanda precisou adiar a 
sua reestreia na categoria.

Preocupada com as indefinições 
causadas pela pandemia, a direção 
da Fórmula 1 fez algo incomum ao 
promover rodadas duplas no mes-
mo circuito, tanto na Áustria (tam-

bém no próximo dia 12) quanto na 
Inglaterra (dias 2 e 9 de agosto). 
As outras corridas confirmadas 
serão na Hungria (19/07), Espa-
nha (16/08), Bélgica (30/08) e Itália 
(06/09). “A logística não é simples, 
mas as rodadas duplas, como nos 
dois primeiros fins de semana, na 
Áustria, facilitam essa questão”, 
avaliou Luciano Burti, comentaris-
ta da TV Globo.

Depois da prova italiana, o 
calendário é uma incógnita. Adia-
dos, os GPs do Bahrein, Vietnã, 
Canadá e China ainda têm chance 
de serem disputados neste ano. 
Já as corridas na Rússia, Estados 
Unidos, México, Abu Dabi (Emira-
dos Árabes Unidos) e até no Brasil 
seguem em aberto. E, mesmo fora 
da categoria nos últimos anos, cir-
cuitos conhecidos, como os de Mu-
gello (Itália), Ímola (San Marino) 
e Algarve (Portugal), podem rea-
parecer no campeonato deste ano. 
Estes traçados foram alvos de in-
tensos rumores nos últimos meses.

O clima de indefinição atingiu 
também o mercado de pilotos. O 
alemão Sebastian Vettel foi o pro-
tagonista ao anunciar que deixará 
a Ferrari no final do ano. Ele não 
definiu o seu futuro, o que dá com-
bustível para novas especulações. 
A mais forte delas é uma futura 
parceria com Lewis Hamilton na 
Mercedes. A saída de Vettel causou 
um efeito dominó. Para o seu lugar, 
o time italiano contratou Carlos 
Sainz Jr.. A vaga do espanhol na 

McLaren será preenchida pelo aus-
traliano Daniel Ricciardo. E, para 
o lugar vago na Renault, Fernando 
Alonso passou a ser cogitado, em 
um eventual retorno à Fórmula 1.

Enquanto ficavam de olho no 
mercado, os pilotos competiam 
entre si em provas de e-Sports, em 
simuladores, em uma estratégia 
de marketing da Fórmula 1 para 
seguir gerando notícias, mesmo 
sem carros na pista. O monegasco 
Charles Leclerc, sensação da tem-
porada passada, foi um dos princi-
pais destaques.

No mundo das equipes, a pan-
demia significou prejuízos, apesar 
da aprovação da redução do teto 
orçamentários dos times para 
2021. Para Williams e McLaren, a 

medida talvez não seja suficiente 
para manter suas contas no azul. A 
situação ficou tão difícil que o Gru-
po McLaren demitiu 1.200 funcio-
nários e cogita vender até 30% de 
suas ações para levantar recursos.

Após perder seu principal 
patrocinador, a Williams pratica-
mente se colocou à venda ao abrir 
as portas para investidores. Nesta 
pandemia, recebeu um emprésti-
mo de 50 milhões de libras (cerca 
de R$ 325 milhões) do empresário 
Michael Latifi para manter suas 
contas em dia. Michael é pai do pi-
loto canadense Nicholas Latifi, que 
estreará na Fórmula 1 neste ano, 
pela mesma equipe.

A Mercedes, atual hexacampeã 
mundial de pilotos e construtores 

da Fórmula 1, revelou, nesta se-
gunda-feira, que vai correr com 
um carro todo pintado de preto na 
temporada 2020. A atitude é uma 
forma de protesto da equipe contra 
qualquer tipo de discriminação e o 
novo layout já vai ser usado na es-
treia da temporada no próximo fim 
de semana, no GP da Áustria.

“Vamos competir de preto em 
2020, como um compromisso pú-
blico para melhorar a diversidade 
de nossa equipe - e uma declaração 
clara de que somos contra o racis-
mo e todas as formas de discrimi-
nação”, escreveu a equipe em uma 
nota nas redes sociais

GP DO BRASIL
O crescimento de número de 

infectados e de mortos por covid-19 
no Brasil pode pesar na decisão da 
Fórmula 1 de manter o GP nacio-
nal no calendário deste ano. A si-
tuação da corrida no autódromo de 
Interlagos, em São Paulo, segue em 
aberto. Por precaução, os promoto-
res da prova sequer começaram a 
venda de ingressos, que geralmen-
te tem início em março. O futuro é 
mais incerto ainda para 2021 em 
diante. O contrato da cidade de São 
Paulo com a Fórmula 1 termina 
neste ano. E, para os próximos, a 
capital paulistana tem a concor-
rência do Rio de Janeiro. As duas 
cidades dizem estar perto de um 
acerto com a cúpula da categoria. 
Não há prazo para a definição das 
negociações.

Categoria tem apenas oito corridas confirmadas para a temporada deste ano

Tumultuada, Fórmula 1 tem impasses, 
especulações e prejuízos na pandemia
Crise sanitária do novo coronavírus tornou a temporada de 2020 uma das mais tumultuadas da história de 70 anos da Fórmula 
1; campeonato será aberto no próximo domingo (05), com o GP da Áustria, no que seria a 11ª etapa da temporada  de 2020

Incerteza

Ricardo Moraes /Reuters

A Secretaria de Saúde do Es-
tado de Minas Gerais divulgou 
comunicado vetando a retomada 
do Campeonato Mineiro para 26 de 
julho, um desejo da Federação Mi-
neira de Futebol (FMF). A decisão 
foi tomada após análise pelo Cen-
tro de Operações de Emergência 
em Saúde de Minas Gerais (COES-
-MG) do protocolo apresentado pe-
la FMF, elaborado após reunião no 
dia 17 de junho com o Secretário de 
Saúde do Estado e com integran-
tes dos departamentos médicos de 
Atlético-MG e Cruzeiro.

O Campeonato Mineiro foi 
paralisado quando restavam dois 
jogos para o final da fase de clas-
sificação às semifinais. América, 
Tombense, Atlético e Caldense 
eram os quatro primeiros colocados 
Para encerrar a competição serão 
necessárias seis datas, pois a ideia 
da FMF era retomar a disputa com 
semifinal e final em jogos de ida e 
volta, mas sem público e em sede 
única. Varginha era uma opção. 
Alguns clubes do interior, com pro-
blemas financeiros e para montar o 
elenco, não foram a favor do plano. Campeonato mineiro segue paralisado

Minas Gerais veta a retomada do 
futebol prevista para o fim de julho

Medida

Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Barcelona negocia Arthur 
com por mais de R$ 440 mi

Juventus

Após muitas negociações, o 
volante Arthur acertou a sua 
transferência para a Juventus, 
da Itália. O jogador brasilei-
ro deixa o Barcelona em uma 
negociação de 72 milhões de 
euros (cerca de R$ 441 milhões) 
e o valor pode subir mais 10 
milhões de euros (R$ 61,2 mi-
lhões) dependendo de metas 
batidas.

Arthur, de 23 anos, vai atu-
ar pela equipe espanhola até o 
fim da temporada 2019/2020. O 
meio-campista chegou ao Bar-

celona em meados de 2018, vin-
do do Grêmio, que deverá rece-
ber em torno de R$ 15 milhões 
por ser o clube formador do 
atleta. O meia brasileiro jogou 
72 jogos pelo time catalão até 
agora: 47 na liga, 10 na Copa do 
Rei, 13 na Liga dos Campeões e 
um na Supercopa da Espanha.

Arthur, que marcou quatro 
gols nas duas temporadas no 
clube, conquistou dois títulos 
com o Barça: a liga e a Super-
copa da Espanha na temporada 
2018/19.


