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Rodoviários de Natal iniciam hoje 
greve geral por tempo indeterminado

Senado marca para 
amanhã votação sobre 
adiamento das eleições

Inverno começa com 
previsão de mínima
de até 21º C em Natal

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU) determinou que 
frota de ônibus da capital mantenha 43% da capacidade diária

Especialistas da área médica 
ouvidos pelos senadores 
estimam redução da 
contaminação só em setembro

Com relação às chuvas, a 
previsão é de ocorrência de 
chuvas concentradas no Leste
e Agreste, com até 500 mm
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Presídios potiguares 
adotam “televisita”

Confira cuidados para 
adotar no home office

Estado já abriu 385 
leitos para Covid-19

Sistema adotado nas unidades 
prisionais do Estado facilitou 
contato de internos cujas
famílias moram longe

Alongamentos e pausas são 
recomendações importantes
para tornar o ambiente de
trabalho mais saudável

Nos próximos dias, o Hospital 
João Machado deve se tornar o 
maior hospital para atendimento a 
pacientes com o novo coronavírus
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Para não encerrar atividades durante 
pandemia, Aquário Natal pede ajuda
Maior aquário do Nordeste, com mais de 200 mil visitas por ano, local sobrevive com campanhas de 
arrecadação de dinheiro, doações e um empréstimo financeiro ao longo dos últimos três meses

Coronavírus mata diariamente mais que 
crimes violentos no Rio Grande do Norte
Desde o mês passado, novo coronavírus responde por mais mortes do que crimes violentos. Em junho, até o último dia 16, 
haviam sido registrados 280 óbitos por Covid-19 no Estado e 74 por crimes violentos letais e intencionais, como homicídios

Pandemia 08
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Muitos anos atrás, em São 
Paulo, uma enquete de rua 
para um popular programa 
de rádio perguntava ao vivo 
aos apressados transeuntes o 
que eles achavam da ideia do 
prefeito da época de cimentar o 
Rio Tietê, que corta a cidade.

A ideia, segundo o repórter 
que abordava as pessoas, 
era matar dois coelhos com 
uma cajadada só: extinguir os 
frequentes transbordamentos 
para as pistas da marginal 
e pôr um fi m à poluição das 
águas.

Impossível um absurdo 
maior. No entanto, a pergunta 
recebia respostas sérias, até 
compenetradas, das pessoas. 
“Já não era sem tempo”, dizia 
uma delas. “É bom porque vai 
acabar com essa fedentina no 
Tietê”, acrescentava outra.

Nem uma das pessoas 
ouvidas (e elas foram muitas) 
parou para questionar o 
absurdo do que estava sendo 
proposto. E numa época 
que ninguém imaginaria a 
existência da internet e que 
pessoas ainda ganhavam a vida 
vendendo enciclopédia Barsa 
(com seus 20 volumes), de 
casa em casa. É natural supor 
que essa informação sobre 
a concretagem do Rio Tietê 
virasse assunto do jantar de 
muitas famílias.

Mal comparando (ou bem 
comparando), é o que acontece 
hoje com as “fake news” que 
entulham as redes sociais, 
contando com a desinformação 
e a incapacidade de muita gente 
de rechaçar absurdos.

Embora talvez hoje essa 
história de cimentar o Tietê não 
colasse mais, o fato é que as novas 
mentiras ganharam roupagens 
mais sofi sticadas e também 
mais sombrias, pois passaram a 
vender informações mentirosas 
para mudar o curso de eleições 
ou simplesmente aniquilar com a 
reputação de alguém.

É isso que começa a ser 
debatido no Brasil depois das 
últimas eleições presidenciais, 
pelo uso maciço de disparos em 
massa por canais para lá de 
populares como o WhatsApp.

Quem fi nancia o crime de 
espalhar mentiras, nesse caso, 
é o mais relevante. Para que 
a concretagem de rios como 
o Tietê fi quem apenas como 
uma péssima brincadeira do 
passado.  

O presidente Jair Bolsonaro, agora sabe-se, mais que antes, 
não tem a menor condição de governar o país. Ao eleito nas 
urnas de 2018 foi dada a oportunidade, pleiteada por mui-

tos, de administrar a Nação Brasileira. E o que foi que o capitão fez, 
até agora, com esta oportunidade? A desperdiçou. Afi nal, em que o 
Brasil avançou até aqui?

Eleito envergando uma bandeira contendo uma mixórdia de 
ideias consideradas liberais, direitistas e moralistas, Bolsonaro 
perdeu-se em meio à grande oportunidade, por falta de senso polí-
tico, histórico e governativo. Que quer, afi nal, o nosso presidente, é 
uma questão que ainda está aberta, embora, para muitos, já esteja 
claro que Bolsonaro brinca com fogo ao presidir o país, sem ter a 
exata noção da força das instituições que envolvem a presidência da 
República e que são capazes de refrear seus impulsos tresloucados, 
conforme se verifi ca agora com as ações de órgãos como o Supremo 
Tribunal Federal e a Polícia Federal. 

Governar apenas e tão somente seguindo os interesses próprios 
e o dos seus seguidores e apoiadores está longe de ser uma justa me-
dida para quem veste a faixa presidencial de um país de dimensão 
continental como o Brasil. Para Bolsonaro, cercado por ministros 
cúmplices de seu desgoverno, embriagados com o poder federal, não 
restou alternativa, até aqui, do que transformar-se em inveterado 
lunático aos olhos do mundo e do seu próprio povo, excetuando-se 
aqueles que, como ele, acreditam que o poder presidencial pode tu-
do, inclusive, a implosão de uma nação.
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BOLSONARO E 
OPORTUNIDADE DE 
GOVERNAR PERDIDA?

VERSÃO CRIMINOSA
FUGA CALCULADA

A deputada federal Natá-
lia Bonavides (RN) disse que 
o ex-ministro da Educação 
Abraham Weintraub “usou as 
últimas horas como ministro e o 
passaporte diplomático pra fugir 
do país”. “Sua exoneração saiu, 
bem calculada, só hoje, sábado, 
quando já estava fora e longe da 
justiça brasileira. Já demitido 
mas ainda nomeado só para 
obstruir. Desvio de fi nalidade?”, 
escreveu em uma rede social.

FIM DE FESTA
“A fuga do inacreditável 

Abraham Weintraub para Miami 
e a chegada do também inacre-
ditável Mário Frias à Secretaria 
de Cultura trazem ao governo 
um sensação de fi m de festa, ou 
de fi m do mundo, com o presi-
dente Jair Bolsonaro catatônico, 
os generais aturdidos, o trio 
jurídico tentando um “respiro” 
do Supremo e o pau comendo na 
Justiça e na pandemia. Com um 
milhão de contaminados e 50 mil 
mortos, o foco do presidente está 
em outros números: 01, 02 e 03”. 
Da jornalista Eliane Catanhêde, 
no Estadão.

JUSTA HOMENAGEM
A governadora Fátima Be-

zerra (PT) envia nesta segunda-
-feira (22) à Assembleia Projeto 
de Lei que altera o nome do Dis-
trito Industrial de Natal (DIN) 
para Distrito Industrial Nevaldo 
Rocha. Justa homenagem a um 
dos maiores empreendedores do 
Estado, do Brasil e do Mundo. 

JUSTA HOMENAGEM 2
O prefeito Álvaro Dias 

(PSDB) não deixou por menos: 
pretende enviar também hoje 
Projeto de Lei para a Câmara 
mudando o nome da Avenida 
Salgado Filho para Avenida 
Nevaldo Rocha.
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COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

RÁPIDAS

>> Hoje, 22 de junho, é Dia do 
Orquidófi lo, Dia do Aeroviário e 
Dia do Economiário.

>> Nesta data, em 1980 – há 
40 anos – Padre José de Anchieta 
foi canonizado beato, o jesuíta é 
um dos fundadores das cidades 
brasileiras de São Paulo e do 
Rio de Janeiro, além de um dos 
primeiros autores da literatura 
brasileira.

>> Mutirão de mamografi as 

de atendimento gratuito está de 
volta para Zona Sul de Natal. A 
Unidade móvel está estacionada 
na Rua Barão de Açu, sem núme-
ro. Os exames serão feitos entre 
7h30 até 15h, até esta sexta (26).

>> O Sistema Fecomércio RN 
lança um pacote de cursos online 
gratuitos voltados aos cidadãos 
potiguares ligados a profi ssões do 
Plano de Retomada Gradual da 
Atividade Econômica. As inscri-

ções começam hoje e vai até sexta 
(26) no site do Senac RN.

>> Com o objetivo de auxiliar 
servidores públicos do RN com 
dúvidas sobre a declaração do 
Imposto de Renda de Pessoa Fí-
sica (IRPF) 2020, a Sead separou 
uma dupla de contadores para 
orientar quanto ao preenchimen-
to do documento. O atendimento 
será, de segunda a sexta-feira, 
até o dia 30 de junho. 

>> As obras de reforma da 
agroindústria de benefi ciamento 
de mel, no Assentamento Mila-
gre, em Apodi, estão com mais de 
80% de execução. A estimativa 
é produzir até 24 toneladas de 
mel no primeiro ano, assim que a 
nova fábrica estiver certifi cada e 
em funcionamento. 

>> O Sesc RN vai levar seus 
seguidores para a cozinha, com 
o projeto Gastronomia Solidária.
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CÚMPLICE
Enquanto discute-se juri-

dicamente se os auxiliares do pre-
sidente Jair Bolsonaro podem ser 
considerados cúmplices das ações 
antidemocráticas, pró-milicianas 
e negacionistas da pandemia 
demonstradas pelo capitão, por 
não se posicionarem contra elas, 
seja por covardia ou interesse, 
destaca-se antecipadamente 
nesse time a presença indelével 
do ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho. 

CÚMPLICE 2
Pelo apego ao cargo, o ex-de-

putado federal potiguar foi capaz 
de deixar o PSDB, partido que 
presidiu no RN e que o ajudou a 
se projetar nacionalmente, para 
atender aos caprichos de Bolsona-
ro, com suas birras contra o gover-
nador de São Paulo, João Dória 
(PSDB), eventual adversário na 
eleição presidencial de 2022. 

PRIMEIRO OS OUTROS 
Criticado por conterrâneos 

por não dar a devida atenção ao 
Rio Grande do Norte, Rogério 
Marinho deu nova bola fora. Em 
vez de criar uma agenda que 
permitisse a Bolsonaro trazer be-
nefícios para o Estado, o ministro 
potiguar está levando benefícios 
federais para outros estados, 
deixando o RN a ver navios. 
Nessa semana, Marinho organiza 
evento político no Nordeste, para 
festejar a chegada das águas da 
transposição do rio São Francisco 
no Ceará, estado governado 
também pelo PT. 

CONVITE
Ainda por falar em Rogério 

Marinho, o deputado federal João 
Maia, presidente do PL no RN, 
convidou o ministro para se fi liar 
ao Partido Liberal (PL). Ofereceu 
também a presidência da legenda 
estadual a ex-tucano.

“
Apesar dos incessantes 
ataques à sua imagem, 
Flávio Bolsonaro  continua 
a acreditar na Justiça”

Flávio Bolsonaro
Nota do senador

APROXIMAÇÃO
O Partido Liberal está muito afi nado com a governadora Fatima 

Bezerra. Já estão na base da governadora os deputados George Soares 
(líder do governo), Ubaldo Fernandes e Kleber Rodrigues. E quem 
deve ofi cialmente indicar um secretário estadual é o presidente do PL, 
João Maia. Dizem que o nome já foi indicado e poderá ocupar a Junta 
Comercial.
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O terceiro relatório se-
manal da comissão mista 
do Congresso Nacional que 
acompanha os gastos do Go-
verno Federal com a pande-
mia de Covid-19, publicado 
no fim da semana passada, 
revela um baixo aproveita-
mento dos recursos já autori-
zados para ações de combate 
ao novo coronavírus.

O auxílio financeiro a 
estados, municípios e ao Dis-
trito Federal, por exemplo, foi 
o que menos atingiu os obje-
tivos: apenas 3% (R$ 1,97 bi-
lhão) de um total de R$ 76,19 
bilhões autorizados foram 
efetivamente pagos.

Dados mais atualizados 
da Consultoria de Orçamento 
da Câmara dos Deputados 
mostram que, do total de R$ 
404,18 bilhões previstos pa-
ra gastos com a pandemia, 
menos da metade, R$ 175,7 
bilhões (43,48%), foram efeti-
vamente pagos.

Também teve baixa exe-
cução orçamentária a amplia-
ção do Programa Bolsa Famí-
lia — com apenas 9% do total 
de R$ 3 bilhões efetivamente 
aplicados.

Relatório revela 
represamento 
de recursos
para a Covid-19

Orçamento

O juiz Francisco Pereira 
Júnior, da 1ª Vara da Comar-
ca de Caicó, condenou um de-
legado da Polícia Civil do Rio 
Grande do Norte a 12 anos de 
prisão, em regime fechado, e 
à perda do cargo público. O 
delegado pode recorrer.

O Ministério Público acu-
sou Getúlio José de Medeiros 
de cobrar e receber propina 
para não lavrar dois flagran-
tes na Delegacia de Caicó nos 
anos de 2011 e 2013.

“A prática do crime de 
corrupção passiva é absolu-
tamente incompatível com a 
função pública. Tal incompa-
tibilidade se apresenta com 
maior força quando a corrup-
ção é praticada por agente de 
segurança”, escreveu o juiz.

A Polícia Civil do Distrito 
Federal apreendeu neste do-
mingo (21) fogos de artifício, 
anotações com planejamento 
de ações e discursos, carta-
zes, celulares e um cofre em 
uma chácara usada por três 
grupos de extremistas que 
apoiam o presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido). 

A operação foi coordenada 
pela divisão especial de Com-
bate à Corrupção e ao Crime 
Organizado (Cecor). Segundo 
o delegado Leonardo Castro, 
responsável pelo cumpri-
mento do mandado de busca 
e apreensão, a ação corre pa-
ralelamente ao inquérito do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), que apura atos antide-
mocráticos.

Delegado é 
condenado a 12 
anos de prisão 
por corrupção

Operação 
contra 
extremistas 
apreende cofre

Polícia Civil Atos antidemocráticos

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), marcou 
para esta terça-feira (23) a vota-
ção da proposta de emenda à cons-
tituição que trata do adiamento 
das eleições municipais, previstas 
para outubro deste ano.

O Congresso Nacional come-
çou a discutir o tema nas últimas 
semanas, considerando a resiliên-
cia do novo coronavírus, causador 
da Covid-19. Especialistas da área 
médica ouvidos pelos senadores 
estimam um achatamento da 
curva de contaminação apenas no 
mês de setembro.

“Na terça-feira, pautaremos o 
substitutivo do senador Weverton 
Rocha [PDT-MA] para votação 
em primeiro e segundo turnos, 
para garantir, principalmente, os 
prazos já estabelecidos, seguran-
ça jurídica e o fortalecimento da 
democracia com as eleições ainda 
neste ano”, disse Alcolumbre, em 
mensagem no Twitter.

O primeiro turno das eleições 
está marcado para 4 de outubro. 
Congressistas mostram preocu-
pação não apenas com a data da 
ida da população às urnas, mas 
com todo o calendário eleitoral. 

Isso compreende a realização das 
convenções partidárias e a própria 
campanha em si. É nesse momen-
to que os candidatos precisam ter 
contato com os eleitores, conver-
sando nas ruas e ouvindo as de-
mandas da população. 

A participação dos candidatos 
e eleitores que têm mais de 60 
anos é um dos pontos que mais 
preocupam, já que os idosos são os 
mais vulneráveis à Covid-19.

A PROPOSTA
A proposta de emenda cons-

titucional que vai à votação é 
de autoria do senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP). A ela, fo-
ram juntadas propostas com teor 
semelhante. A PEC do senador 
da Rede encabeçará o processo 
por ter sido a primeira a obter as 
27 assinaturas necessárias para 
apresentação de uma proposta de 
emenda à Constituição.

O relator da PEC, Weverton 
Rocha, tem ouvido médicos, infec-
tologistas e ministros do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) para 
construir seu relatório. Na última 
quarta-feira (17), foi realizada 
uma sessão inteiramente dedica-
da à discussão do tema, para que 
o relator pudesse ouvir as opiniões 
de seus pares. Nova sessão de de-
bates ocorrerá nesta segunda-fei-
ra (22) e contará, inclusive, com a 
participação do presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral, ministro 
Luís Roberto Barroso.

A PEC de Randolfe prevê o dia 
6 de dezembro como nova data 
para o primeiro turno das eleições, 
mas o martelo ainda não está ba-
tido. O dia 15 de novembro surge 
como uma possibilidade viável. A 
única certeza que parece existir 
no momento é a realização das 
eleições ainda neste ano. 

A maioria dos senadores não 
considera viável prorrogar o man-
dato de prefeitos e vereadores, o 
que ocorreria se o pleito  munici-
pal ficasse para o ano que vem, ou 
até mesmo para 2022, coincidindo 
com as eleições estaduais e nacio-
nais, proposta também aventada.

Adiamento não deve superar 2020, para que mandatos não precisem ser prorrogados

Senado marca para esta terça-feira (22) 
votação da PEC do adiamento das eleições
Especialistas da área médica ouvidos pelos senadores estimam um achatamento da curva de 
contaminação apenas no mês de setembro. Datas prováveis para as eleições são 15/11 ou 06/12

Pandemia

Roque de Sá / Agência Senado / Arquivo

O Ministério Público do Rio de 
Janeiro (MP-RJ) apontou indícios, 
no pedido de prisão preventiva de 
Fabrício Queiroz na semana passa-
da, de que o ex-assessor do senador 
Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) 
pode ter sido o responsável por até 
R$ 286,6 mil pagamentos e transfe-
rências em espécie para cobrir des-
pesas do então deputado estadual e 
de sua mulher, Fernanda Antunes.

Os valores se referem a repas-
ses em 2011 e, principalmente, a 
pagamentos de mensalidades esco-
lares e do plano de saúde da famí-
lia de Flávio, entre janeiro de 2013 
e dezembro de 2018.

O senador nega irregularida-
des e disse que seu patrimônio “é 
totalmente compatível com seus 
rendimentos”.

A partir do cruzamento de da-
dos bancários com imagens de câ-
meras de segurança de uma agên-
cia na própria Assembleia do Rio, o 

MP apontou que Queiroz pagou as 
mensalidades escolares das duas 
filhas de Flávio e Fernanda no dia 
1º de outubro de 2018. Os promo-
tores investigam outros 114 bole-
tos bancários das escolas das filhas 
e do plano de saúde da família de 
Flávio Bolsonaro cujos valores não 

foram debitados das contas do en-
tão deputado nem de sua mulher.

Queiroz é apontado como ope-
rador de um esquema de “racha-
dinha” no gabinete de Flávio, pelo 
qual servidores repassavam parte 
da remuneração para o então as-
sessor do deputado.

Queiroz e o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, em foto de arquivo

MP do Rio investiga R$ 286,6 mil 
repassados para Flávio e a mulher

Operação Anjo

Reprodução



Todos sabemos das dificuldades que o setor produtivo encara 
neste momento. Mas, empresários que pressionam o Governo do 
Estado pela retomada das atividades econômicas contribuiriam 

muito mais para o debate se concordassem em somar esforços para 
colocar em prática um plano de testagem em massa da população.

Sem isso, e com a taxa de ocupação de leitos beirando os 100%, 
não há como se falar em reabertura do comércio, mesmo que de forma 
gradual. Seria um tiro no escuro, uma ação temerária.

A testagem em massa daria uma real noção do alcance da pande-
mia no Estado e seria uma aliada, diga-se de passagem, do próprio pro-
cesso de retomada da economia. Pessoas já recuperadas da Covid-19 
– especialmente os que não estão no grupo de risco, poderiam, quem 
sabe, voltar a trabalhar, já que estariam imunizadas contra o novo coro-
navírus – a menos que se prove o contrário.

Países que investiram na testagem em massa colhem os frutos por, hoje, 
estarem com a pandemia razoavelmente controlada. Ganham todos, inclu-
sive os empresários, que poderão ter seus negócios voltando a funcionar.

Os resultados da testagem em massa que a Prefeitura do Natal 
patrocinou na Arena das Dunas, na semana passada, revelam como é 
importante testar a população. Na ação que ocorreu na Arena, cerca 
de 20% dos exames aplicados deram positivo para Covid-19. Imagine 
se for essa a proporção da população que estiver contaminada com o 
novo coronavírus. Teríamos algo perto de 180 mil infectados na cidade 
– a maior parte já recuperada da doença.

Uma compra de testes aos milhares, dividindo os custos entre Go-
verno do Estado e setor produtivo, baratearia a aquisição.

Setor produtivo, ajude o governo a ajudar.

Ajude a ajudar

redacao@agorarn.com.br

Política Potiguar
Bastidores da

VICE DE TAVEIRA I
O julgamento, na Câmara 

Municipal, das contas do 
ex-prefeito de Parnamirim 
Maurício Marques ainda 
repercute. A forma como os 
vereadores votaram pode mudar 
os planos do prefeito Rosano 
Taveira – que já decidiu que seu 
vice sairá da Casa Legislativa. 
Assim, quem votou pela rejeição 
das contas de Maurício, que 
é adversário de Taveira, pode 
ganhar pontos com o prefeito.

VICE DE TAVEIRA II
Paralelo a isso, existe 

uma aproximação do prefeito 
Taveira com o PSDB, que tem 
dois vereadores na Câmara – 
Professor Ítalo e Betinho da 
Mala. Um fator que favorece 
o partido na disputa pela 
vaga de vice em Parnamirim 
é a excelente relação que o 
presidente do partido no Estado, 
Ezequiel Ferreira, tem com o 

presidente do Republicanos – o 
partido de Taveira –, o deputado 
federal Benes Leocádio.

PRODUTIVIDADE
Entre os dias 16 de 

março e 14 de junho, o Poder 
Judiciário do Rio Grande do 
Norte produziu mais de 70 mil 
sentenças, quase 71 mil decisões 
e 171 mil despachos. Com isso, 
o TJRN é considerado o 5º mais 
produtivo neste quesito entre 
os 12 tribunais considerados de 
pequeno porte pelo CNJ.

LICITAÇÃO DA LIMPEZA
No próximo dia 26 de junho, a 

Companhia de Serviços Urbanos 
de Natal (Urbana) realizará a 
primeira audiência pública para 
discussão da nova licitação da 
limpeza pública da cidade. A 
reunião acontecerá no Parque 
da Cidade Dom Nivaldo Monte, 
das 9h às 11h, e terá transmissão 
pelo YouTube da Prefeitura.

AVENIDA NEVALDO ROCHA
Ganhou corpo no fim de semana a ideia de trocar o nome 

da Avenida Senador Salgado Filho para Avenida Nevaldo 
Rocha, em homenagem ao empresário que construiu o 
shopping Midway Mall e que morreu na semana passada, aos 
91 anos. Espera-se que o prefeito de Natal, Álvaro Dias, envie 
projeto para a Câmara solicitando a mudança.

NÃO AGORA
Vice-presidente da Câmara, a vereadora Nina Souza 

(PDT) avalia que não é o momento de os vereadores 
debaterem este assunto, por mais virtuosa que a proposta 
possa ser. Para ela, o foco da Câmara agora deve ser legislar 
sobre temas ligados ao enfrentamento da pandemia de 
Covid-19 e fiscalizar e acompanhar as ações do Executivo.

*Com informações da Redação do Agora RN
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O Inverno de 2020 começou 
no último sábado (20). A estação 
mais fria do ano segue até o dia 22 
de setembro, quando inicia a Pri-
mavera. No Rio Grande do Norte, 
as análises da Unidade de Mete-
orologia da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária do RN (Emparn) 
apontam tendência de Inverno com 
temperaturas um pouco abaixo do 
normal, devido às condições oceâ-
nicas, à maior circulação do vento, 
aumento da umidade e a predomi-
nância de dias nublados.

As temperaturas médias do 
Estado deverão variar em junho 
de 20,8 °C a 27,8 °C. Em julho, cai 
ainda mais, para uma variação en-
tre 19,5 ºC e 28,5 °C. Para Natal, a 
média mínima esperada para todo o 
Inverno é 21 ºC.

Na região serrana, a Emparn 
prevê mínimas de até 15 ºC. Essa 
temperatura deve ser observada 
em Serra de Martins, Serra de 
Santana, Serra João do Vale, Serra 
do Doutor e Serra de São Miguel.

“Na análise global das condições 
oceânicas e atmosféricas, o Inverno 
deste ano acontecerá sob a influên-
cia do fenômeno La Niña, isto é, as 
águas no oceano Pacífico Equatorial 
estarão mais frias do que o normal 
durante os próximos meses. Essa 
condição altera um pouco as condi-
ções climáticas sobre o Nordeste, in-
duzindo a tendência de uma estação 

com temperaturas um pouco abaixo 
do normal, devido à facilidade na 
circulação do vento e da predomi-
nância de dias nublados com chu-
va”, explicou o meteorologista da 
Emparn Gilmar Bristot.

O meteorologista explica ainda 
que “a condição do oceano Atlântico 
Sul também influenciará nas carac-
terísticas desta estação, devido ao 
Sistema de Alta Pressão do Atlântico 
Sul estar próximo da América do Sul 
e mais intenso”. Além disso, Bristot 
afirma que as águas superficiais deste 
oceano estarão um pouco mais quen-
tes do que o normal próximo da costa 
do Nordeste. “Desta forma, com ventos 

atuando na costa do Estado, ora de 
sudeste, ora de leste, e com mais umi-
dade, as condições para ocorrência de 
chuvas no Leste e Agreste do Estado 
devem aumentar”, diz.

Com relação às chuvas, a previ-
são para o período é de ocorrência 
de chuvas concentradas nas regi-
ões Leste e Agreste, com volumes 
esperados de 506,5 e 226,9 mm, 
respectivamente.

No interior, deverão ocorrer 
chuvas, mas em volumes muito 
baixos: 73 mm na região Central e 
85,1 mm no Oeste. A média de chu-
vas esperada é de 222,9 milímetros 
para o Estado no período.

Trânsito congestionado em Natal durante dia chuvoso e com temperatura mais baixa

Inverno começa com previsão
de mínima de até 21º C em Natal
Com relação às chuvas, a previsão para o período é de ocorrência de 
chuvas concentradas nas regiões Leste e Agreste, com até 500 mm

Tempo

José Aldenir / Agora RN

O deputado estadual Hermano 
Morais (PSB) pediu ao Governo do 
Rio Grande do Norte que distribua 
urgentemente cestas básicas, álco-
ol em gel e máscaras para a popu-
lação carente das comunidades de 
Brasília Teimosa, Vietnã e Rocas, 
na Zona Leste de Natal.

“Muitos trabalhadores estão 
com dificuldade extrema de susten-
tar suas famílias, diante da impos-
sibilidade de trabalhar. Isso é o que 
está acontecendo com a população 
carente das comunidades citadas. 
Por isso, se faz urgente a ajuda do 
governo”, disse Hermano, em apelo 
à Secretaria de Trabalho, Habita-
ção e Assistência Social.

O parlamentar também fez 
uma solicitação junto à Secretaria 
Estadual de Saúde Pública, para 

que seja instalado um hospital de 
campanha exclusivo para os mora-
dores da Zona Norte de Natal.

De acordo com Hermano, a 
região segue como a mais afetada 
pelo coronavírus. Dados do Labo-
ratório de Inovação Tecnológica 
de Saúde da UFRN (Lais) apon-
tam que 39,59% das mortes por 
Covid-19 em Natal estão concen-
tradas nos bairros da Zona Norte. 
Potengi, com 14,09%, tem o maior 
número de óbitos registrados, de 
acordo com a plataforma Corona-
vírus RN.

“Sugiro que o Governo do Esta-
do faça um estudo de viabilidade, 
juntamente com a Prefeitura do 
Natal, para utilizar o prédio da 
Biblioteca Pública do Santarém. A 
Zona Norte precisa de um hospital 
de campanha”, disse Hermano, du-
rante pronunciamento na Assem-
bleia Legislativa do RN.

Deputado estadual Hermano Morais

Hermano cobra cestas básicas para 
Zona Leste e hospital na Zona Norte

Em Natal

Eduardo Maia / ALRN
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A visita virtual a internos do 
sistema prisional do Rio Grande 
do Norte já é uma realidade. A 
Secretaria da Administração Peni-
tenciária (Seap) implementou essa 
modalidade de contato no início de 
junho, como forma de garantir a 
comunicação da família com o pre-
so, prejudicada em razão da pan-
demia do novo coronavírus e da 
necessidade de manter o distancia-
mento social. O sistema prisional, 
com 10 mil detentos, está isolado 
desde o dia 13 de março.

Além de preservar a seguran-
ça de internos e familiares, o novo 
meio de comunicação facilitou, por 
exemplo, o contato de internos 
cujas famílias moram longe, até 
em outros estados, ou que tem ou-
tros tipos de dificuldades para ir às 
unidades prisionais. Mesmo antes 
da pandemia, essas visitas eram 
dificultadas.

É o caso de G.J.B, detida na 
Penitenciária Agrícola Mário Ne-
gócio, em Mossoró. Há um ano ela 
não recebia visitas da família, que 
mora no interior do Paraná. Esta 
semana, ela conseguiu se comu-
nicar com a mãe. “Minha família 
está a 4 mil quilômetros daqui. 
Conversar com minha mãe me deu 

mais foco para sair ressocializada 
e, nesse ponto, foi muito importan-
te”, disse a interna.

Para o diretor da Mário Ne-
gócio, Márcio Morais, o uso da 
tecnologia acalmou as famílias e 
os internos diante do isolamento 
provocado pela pandemia da Co-
vid-19. “A televisita melhorou o 
ambiente prisional para os inter-
nos, os familiares e também para 
os servidores”, disse.

A implementação da video-
chamada distensionou o estresse 
causado pela falta de notícias das 
famílias e dos internos. Segundo a 
Seap, ajudou a manter o sistema 
sob controle. As visitas virtuais 
são permitidas para as pessoas 
cadastradas na Seap e mediante 
prévio agendamento. Todo conta-
to é supervisionado por policiais 
penais, que têm poder de cessar a 
chamada ao constatar a violação 

das regras. A ligação tem duração 
máxima de dez minutos. Os in-
ternos mantêm contato em salas 
preparadas nas unidades. Todas 
as regras estão disponibilizadas no 
site da Seap e foram publicadas no 
Diário Oficial do Estado.

Todas as 17 unidades do RN 
com presos, com exceção daquelas 
que recebem novos internos,  fo-
ram equipadas com computadores, 
câmeras e conexão à internet para 
o serviço. As unidades de recebi-
mento e triagem foram descarta-
das porque são provisórias para 
quarentena.

Segundo portaria publicada no 
Diário Oficial, as televisitas serão 
permanentes nas unidades prisio-
nais, mesmo após a pandemia da 
Covid-19. Cada pessoa privada de 
liberdade terá o direito de uma vi-
sita virtual por mês. 

A tecnologia também está sen-
do utilizada para que os internos 
recebam assistência jurídica com 
os advogados e defensores públi-
cos. Na semana passada, 20 inter-
nos do Complexo Penal Dr. João 
Chaves (CPJC), na Zona Norte de 
Natal, participaram de audiências 
com defensor público através de 
videoconferência.

O presidente da Comissão de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
da Assembleia Legislativa, depu-
tado Francisco do PT, entregou 
ao deputado federal Rafael Motta 
(PSB), coordenador da bancada do 
Rio Grande do Norte no Congresso 
Nacional, um ofício solicitando en-
gajamento dos deputados e sena-
dores potiguares na aprovação da 
emenda constitucional que torna o 
Fundeb uma política permanente.

A entrega ocorreu de forma di-
gital, durante reunião por videocon-
ferência. “O nosso pedido é que (a 
bancada) reforce a nossa luta por um 
Fundeb forte e viável e que fortaleça 
as discussões pela aprovação da PEC 
15/2015, que prevê mais recursos do 
Governo Federal para a educação 
básica do Brasil”, disse Francisco, ao 
iniciar a reunião de trabalho.

Rafael prometeu mais engaja-

mento no assunto e afirmou que a 
aprovação de um novo Fundeb é 
uma das bandeiras de seu mandato.

O Fundeb está em vigor des-
de 2007. Ele é um conjunto de 27 
fundos (um para cada estado e o 

Distrito Federal) que redistribui 
recursos de impostos e transferên-
cias para a educação básica.

Estados com baixa arrecadação 
são beneficiados com complementa-
ção de recursos da União para manter 

a estrutura educacional funcionando.
Conforme a emenda constitu-

cional que o fixou, ele duraria até 
2020. Por isso, os deputados dis-
cutem um novo Fundeb a partir 
de 2021. A proposta em discussão 
no Congresso, além de tornar o 
Fundeb permanente, amplia a par-
ticipação do Governo Federal no 
fundo, dos atuais 10% de comple-
mentação para 40%.

Francisco demonstrou preocu-
pação quanto ao tempo de vigên-
cia do Fundeb, que se encerra em 
dezembro deste ano. “Buscamos 
também o seu apoio para que esse 
tema entre na pauta nacional ur-
gentemente, principalmente pela 
proximidade do final do prazo, mas 
também pela necessidade deste 
entrar no orçamento anual do Go-
verno Federal para 2021”, preocu-
pou-se Francisco do PT.

Televisitas serão permanentes, mesmo quando a pandemia do coronavírus passar

Deputado estadual Francisco do PT e deputado federal Rafael Motta em reunião virtual

Presídios potiguares adotam televisita,
e detentos reveem parentes e advogados

Comissão da ALRN cobra empenho de 
congressistas para aprovar novo Fundeb

Sistema adotado nas unidades prisionais do Estado facilitou contato de internos cujas famílias 
moram longe e que, por isso, mesmo antes da pandemia, tinham dificuldade de realizar visitas

Tecnologia

Educação

Seap / Divulgação

João Gilberto / ALRN

AL não tem 
data para ouvir 
secretário sobre 
respiradores

Abono PIS/Pasep 
2020/2021 começa 
a ser pago no dia 
30 de junho

Esclarecimentos

Benefício

A Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte ainda 
não definiu a data em que vai 
receber o secretário estadual 
de Saúde, Cipriano Maia, para 
que ele preste esclarecimentos 
sobre a compra de respiradores 
que o Governo do Estado reali-
zou via Consórcio Nordeste.

Na semana passada, os 
deputados decidiram con-
vocar Cipriano para que ele 
explique o pagamento, pelo 
Estado, de R$ 4,8 milhões 
para a aquisição dos equipa-
mentos. Os respiradores não 
chegaram, e o dinheiro não foi 
ressarcido aos cofres públicos.

O caso já gerou uma ope-
ração policial que prendeu 
pessoas acusadas de praticar 
fraude contra os governado-
res da região.

Autor do requerimento 
que pediu a convocação do 
secretário, o deputado San-
dro Pimentel (PSOL) disse ao 
Agora RN que espera ouvir 
Cipriano esta semana.

“Esse tema traz muita re-
levância. Não se pode esperar, 
afinal, o povo potiguar tem o 
direito de saber todas as in-
formações inerentes à compra 
desses respiradores”, disse 
Sandro.

O pagamento do abono sa-
larial do PIS/Pasep ano-base 
2019 terá início no dia 30 de 
junho deste ano e término em 
30 de junho de 2021.

Neste ano, o abono traz 
uma novidade. Os trabalha-
dores com saques previstos 
para o ano de 2020 a partir 
de 30 de junho já vão ter o di-
nheiro creditado na conta, no 
caso de correntistas da Caixa 
ou do Banco do Brasil. Para os 
demais, o abono estará dispo-
nível a partir de 16 de julho.

Os trabalhadores da ini-
ciativa privada que nasce-
ram entre julho e dezembro 
e os servidores públicos com 
final de inscrição no Pasep de 
0 a 4 recebem o abono ainda 
neste ano.
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Levantamento do Paraná Pesquisa para o Diário do Poder e esta 
coluna avaliou em quem o brasileiro confi a mais, atualmente, se 
no presidente Jair Bolsonaro ou William Bonner, apresentador 

do Jornal Nacional, alvo frequente de críticas dos bolsonaristas. O 
presidente foi escolhido por 37,9% do total, enquanto 32,6% acham 
que o jornalista merece mais credibilidade. Nenhum dos dois foi 
a escolha de 25,1% e outros 4,4% não sabem. O Paraná Pesquisa 
ouviu 2.390 pessoas em todo o País. O presidente Bolsonaro tem a 
confi ança de 42,9% dos homens, contra 31,2% de Bonner. É a maior 
diferença de toda a pesquisa. Entre as mulheres, a vantagem de 
William Bonner soma 0,3%: o empate técnico é de 33,8% a 33,5% de 
Bolsonaro. O jornalista da Globo vence a disputa entre os entrevis-
tados do Nordeste: 39,6% de confi ança, contra 30,1% de Bolsonaro. 
Em todos os outros recortes da pesquisa, o presidente Bolsonaro 
tem índice de confi ança maior que o do jornalista que é símbolo da 
emissora.

Brasileiro confi a mais 
em Bolsonaro que Bonner

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto
Cláudio
Humberto

FAKE NEWS OFICIAL
Na mesma entrevista em que 

faz mais um discurso contundente 
contra notícias falsas, o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, disse 
que o ex-ministro Weintraub foi 
economista do Banco Votorantim, 
“que quebrou”. A piada é boa, mas 
Maia difundiu fake news: o banco 
não quebrou.

R$480 MILHÕES
No Recife, muitos duvidam 

que a Câmara Municipal, 
controlada pelo prefeito Geraldo 
Júlio (PSB), aprove a CPI 
proposta pelo ex-secretário e 
vereador Jayme Asfora, para 
investigar suspeitas de corrupção 
na covid.

LÁ VEM FACADA
Wellington Fagundes (PL-

MT), presidente da Frente de 
Logística e Infraestrutura, já 

defende que a única forma do 
setor aéreo sobreviver à crise da 
pandemia do coronavírus é “por 
meio de recursos do governo”.

INTERESSES SUSPEITOS
O promotor Bruno Carpes 

estranha que ONGs fi nanciadas 
por entidades estrangeiras 
estejam entre as entidades que 
obtiveram a liminar no STF 
proibindo a polícia de agir contra 
trafi cantes nas favelas do Rio. Ele 
acha isso questão de segurança 
nacional: “qual o interesse dessa 
gente?”

AGROMAIS
A Band lança nesta segunda 

o canal AgroMais, 100% dedicado 
à agroinformação. Com sede em 
Brasília, a redação e os estúdios 
estão interligados às principais 
capitais agrícolas do Brasil e do 
mundo.

O presidente Jair Bolsonaro montou no 2º andar do Palácio do 
Planalto, embaixo do seu gabinete, uma estrutura que desmente a 
própria atitude de subestimar o coronavírus. O Centro de Operações 
do Comitê de Crise da Covid-19 reúne 153 técnicos de todas as 
áreas federais, incluindo representantes de ministérios e agências 
reguladoras, que se revezam 24 horas por dia em um mutirão de 
combate aos efeitos da pandemia. O Comitê ocupa o Salão Oeste e 
também o “Salão Oval” do Planalto.

‘SALÃO OVAL’ É RETANGULAR
Jornalistas batizaram 

de “Salão Oval” a Sala de 
Reunião Suprema, que é 
retangular e tem duas mesas 
côncavas, para reuniões 
ministeriais.

TUDO EM TEMPO REAL
O Comitê de Crise instrui, 

com informações em tempo 

real, decisões que Bolsonaro 
possa adotar no combate 
à pandemia no Brasil e no 
mundo.

QUASE 25 MIL REPATRIADOS
Foi o Comitê de Crise que 

tratou da repatriação de 25 mil 
brasileiros surpreendidos no 
exterior com voos cancelados 
em razão da pandemia.

Comitê de Crise nega pouco 
caso de Bolsonaro

O Governo do Rio Grande do 
Norte abriu até agora 385 leitos 
para atendimento de casos de 
Covid-19, a doença provocada 
pelo novo coronavírus. Segundo a 
Secretaria Estadual de Saúde, fo-
ram 192 unidades de tratamento 
intensivo (UTIs) e 193 leitos clíni-
cos em todo o Estado.

Apesar do esforço, a taxa de 
ocupação dos leitos com pacientes 
com coronavírus segue alta. Na 
semana passada, a Grande Natal 
registrou por vários dias 100% 
dos leitos ocupados.

Nos próximos dias, o Hospital 
João Machado deve ser o maior 
hospital para Covid-19 de Natal. 
Na última quinta-feira (18), fo-
ram abertos no hospital 5 leitos 
de cuidados intensivos. Além dis-
so, estão previstos para esta se-
mana mais 10 leitos de UTIs, por 
meio de empresa contratada pelo 
Governo do Estado. Além desses, 
a unidade já conta com 11 leitos 
(10 clínicos e 1 de estabilização).

“O momento continua sen-
do de ampliar parcerias, entre 
Governo, municípios, institui-

ções privadas, setor produtivo 
e a população, para reforçar o 
isolamento social e o ‘Pacto pela 
Vida’”, afi rma o secretário adjun-
to de Saúde do Estado, Petrônio 
Spinelli.

Ele reforçou que, conforme a 
Secretaria de Saúde alerta desde 
o início da pandemia, o quadro 

atual de internações, casos e óbi-
tos refl ete o comportamento da 
população de duas semanas atrás.

“O quadro da pandemia hoje 
tem relação direta com o com-
portamento social dos últimos 14 
ou 15 dias. E o comportamento 
de hoje refl etirá nos próximos 15 
dias”, frisou.

A Divisão de Saúde e Políticas 
Complementares da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Nor-
te iniciou um censo em saúde com 
os servidores da Casa. O objetivo é 
coletar informações para a elabora-
ção de um plano de retomada das 
atividades presenciais. A Casa está 
com parte das atividades adminis-
trativas e legislativas suspensas 
em função da pandemia do novo 
coronavírus.

Um formulário com diversas 
perguntas relativas à saúde está 
sendo enviado online para os ser-
vidores de todos os setores e irá 
contribuir com a progressão do 
plano de retomada, que está em 
construção adiantada pelo Comitê 
dos Servidores para Prevenção e 
Combate à Covid-19.

“Esse censo da saúde é de su-
ma importância para termos um 
perfi l do servidor a fi m de elabo-
rarmos um plano específi co e com 
as particularidades, traçando uma 
reabertura com muita segurança”, 
afi rmou o diretor de Políticas Com-

plementares da Assembleia Legis-
lativa, Ricardo Fonseca.

 De acordo com o diretor, o plano 
de retomada está na sua fase fi nal 
e fi cando extenso, porque inclui não 
somente a sede do Legislativo, mas 

os anexos, a Escola da Assembleia 
e a Fundação Djalma Marinho. “É 
um plano bastante abrangente e 
efi caz porque está sendo elaborado 
através de recomendações e de pes-
quisas que os componentes fi zeram 
em instituições como Sebrae, Sesi, 
Senai e Ministério da Saúde”, ex-
plica o diretor.

Quando reabrir, a Assembleia 
irá funcionar das 8h às 16h, man-
tendo parte dos servidores em tele-
trabalho e outra parte presencial, 
de acordo com a necessidade do 
setor e avaliação do chefe imediato.

 O formulário está sendo envia-
do pela Coordenadoria de Gestão 
de Pessoas e dará subsídios para 
as estratégias que estão sendo ela-
boradas para a retomada. Os dados 
vão mostrar, por exemplo, quais se-
tores têm mais servidores no grupo 
de risco e quantas pessoas já têm 
imunidade, entre outros aspectos.

O comitê que elabora o plano 
de retomada é formado por 19 ser-
vidores de 12 setores da Casa. O 
grupo tem se reunido pela internet.

Leito na Liga Norte-rio-grandense contra o Câncer, que tem parceria com o governo

Casa está com atividades suspensas

Governo do RN já abriu 385 leitos 
para Covid-19 e prevê mais vagas

Assembleia Legislativa elabora 
plano de retomada das atividades

Nos próximos dias, o Hospital João Machado deve se tornar o maior 
hospital para atendimento a pacientes com o novo coronavírus de Natal

Saúde

Covid-19

Elisa Elsie / Governo do RN

João Gilberto / ALRN
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A primeira morte relacionada 
com a Covid-19 no Rio Grande do 
Norte aconteceu no dia 29 de mar-
ço. Após sofrer vários dias com os 
efeitos nocivos da doença, o profes-
sor universitário Luiz di Souza, de 
61 anos, faleceu em um hospital 
particular da cidade de Mossoró, 
na região Oeste potiguar. Desde 
então, o novo coronavírus inter-
rompeu as vidas e os sonhos de 697 
potiguares.

O avanço expressivo da doença 
já superou os números relacionados 
com a violência urbana – conside-
rado um problema endêmico no Rio 
Grande do Norte. Com os números 
atuais, a transmissão do novo coro-
navírus representa uma das maio-
res crises sanitárias da história do 
estado.

No Rio Grande do Norte, 17 
pessoas morreram pela Covid-19 
por dia no mês de junho, segundo 
dados da Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap). Já em rela-
ção aos Crimes Violentos Letais e 
Intencionais (CVLIs) – como os ho-
micídios e latrocínios, por exemplo 

–, no mesmo período, foram quatro 
por dia, segundo os números do 
Observatório da Violência (OBVIO 
RN) e da Coordenadoria de In-
formações Estatísticas e Análises 
Criminais (COINE), órgão ligado à 
Secretaria Estadual de Segurança 
e Defesa Social (Sesed).

Até o último dia 16, as parciais 
de junho registraram 280 óbitos por 
Covid-19 e 74 por mortes violentas.

Desde janeiro ao dia 16 de 
junho, foram contabilizados 759 
CVLIs no estado.  Desde o primeiro 
óbito no RN, que ocorreu em 29 de 
março, até o dia 16 de junho, foram 

registradas 585 mortes no RN.
No mês de abril, as mortes por 

Covid-19 foram 55 e de CVLIs, 157. 
Já em maio, percebe-se um aumen-
to no número de mortes pela doen-
ça em comparação com os crimes 
violentos.  A Covid-19 registrou 249 
óbitos e os CVLIs, 134.

No período entre maio e abril, 
contabilizando os meses inteiros, 
foram 304 mortes pela infecção do 
novo coronavírus, enquanto que 
as mortes violentas somaram 291 
casos.

Descoberta na cidade de 

Wuhan, na região central da China, 
em dezembro de 2019, a Covid-19 
teve o primeiro caso confirmado no 
Brasil em 26 de fevereiro. No Rio 
Grande do Norte, o primeiro regis-
tro oficial foi em 12 de março.

Em pouco mais de quatro me-
ses, mais de 1 milhão de pessoas 
foram infectadas no Brasil, sendo 
que 19.206.

No País, a primeira morte foi 
registrada em 17 de março: um mo-
rador de São Paulo, de 62 anos, com 
outros problemas de saúde. Hoje, o 
Brasil tem 50.090 mortes.

O Rio Grande do Norte já registrou 585 mortes relacioandas com a Covid-19

Coronavírus mata diariamente mais que 
crimes violentos no Rio Grande do Norte
Desde o mês passado, novo coronavírus responde por mais mortes do que crimes violentos. Em junho, até o último dia 16, 
haviam sido registrados 280 óbitos por Covid-19 no Estado e 74 por crimes violentos letais e intencionais, como homicídios

Dados

José Aldenir/AgoraRN

ÓBITOS POR COVID-19 NO RN

Janeiro – 0
Fevereiro – 0
Março – 1
Abril – 55
Maio – 249
Junho (parcial até dia 16)*
- 280

Total - 585

MORTES VIOLENTAS NO RN

Janeiro – 123
Fevereiro - 144
Março – 127
Abril – 157
Maio – 134
Junho (parcial até dia 16)*
- 74

Total – 759

O Sindicato dos Trabalhadores 
e Transportadores Rodoviários do 
Rio Grande do Norte (Sintro) defla-
gram nesta segunda-feira (22) gre-
ve por tempo indeterminado. A ca-
tegoria exige o pagamento do vale 
alimentação e plano de saúde para 
os profissionais que trabalham no 
transporte público em Natal. 

A Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana (STTU) deter-
minou ao Sindicado das Empresas 
de Transportes Urbanos de Passa-
geiros do Município do Natal (SE-
TURN) que viabilize a circulação 
de 43% da frota de ônibus da capi-
tal, ou seja, 254 veículos durante a 
greve dos trabalhadores do sistema 
prevista para a próxima segunda-
-feira.

O Sintro tem exigido o cumpri-
mento de garantias da data-base 
para a categoria e o fim das demis-
sões de trabalhadores no setor. Os 
protestos da categoria começaram 
em maio. As solicitações são os 

cumprimentos das garantias da 
data-base, além da restauração 
dos planos de saúde e vale-alimen-
tação.

O Seturn aponta ser inoportu-
no nesse momento de abrupta crise 
econômica, em razão da pandemia 
do novo coronavírus. As empre-
sas do setor alegam ter perdas de 

70% do faturamento. “O momento 
agora para o Sindicado dos Trans-
portes Urbanos de Passageiros do 
Município do Natal é de união pa-
ra salvar vidas, permitindo que os 
profissionais da saúde saiam todos 
os dias de casa para trabalhar com 
segurança e tranquilidade”, disse a 
entidade, em nota oficial.

STTU definiu que 43% da frota de ônibus circulará a partir do início da greve

Rodoviários de Natal iniciam 
greve geral nesta segunda-feira 

Paralisação

José Aldenir/AgoraRN

A direção do Manoa Park comu-
nicou o encerramento temporário 
de suas atividades. O parque aquá-
tico localizado em Maxaranguape, 
na região metropolitana de Natal, 
é mais uma uma estrutura do setor 
turístico que fecha as portas du-
rante a crise do novo coronavírus.

O comunicado do parque 
aquático se dedica a agradecer a 
fornecedores e empresários. “Nos 
orgulhamos imensamente por es-
tas parcerias durante todos esses 
anos. Vocês fazem parte da nossa 
história que apenas começou. En-
tão, até logo” 

O Manoa Park tem diversos 
equipamentos de lazer. Há toboá-
guas, rio com correnteza para pas-
seio com bóia, área kid, cascatas 
artificiais e tirolesa. O local tam-
bém servia de espaço para even-
tos, como aniversários, festas de 
casamento, eventos corporativos, 
shows, entre outros.

Este é o segundo grande  equi-
pamento turístico a suspender as 
atividades. Antes, o Hotel Ther-

mas, em Mossoró, havia feito o 
mesmo. o fechamento das ativida-
des foi anunciado em 1º de maio. 

À época, a direção do hotel en-
cerrou o contrato com todos os fun-
cionário e o encerramento de todas 
as atividades, devido à crise gerada 
no setor de turismo por causa da 
pandemia do novo coronavírus. O 
hotel avalia reabrir as portas após 
a pandemia.

Parque aquático fica em Maxaranguape

Direção do Manoa Park comunica 
o encerramento das atividades

Crise

Reprodução
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Não é justo quem ganha um ou
dois salários mínimos também pagar
esta conta. Iremos propor emendas

para barrar essa injustiça.

“

O casarão histórico onde fun-
cionou a antiga boate Arpege 
desabou na madrugada deste do-
mingo (21), no bairro da Ribeira, 
na zona Leste de Natal. Esse é o 
terceiro desabamento da estrutu-
ra nos últimos 12 anos. 

Abandonado, o prédio foi cons-
truído na década 1940 por uma 
família de alemães e já estava em 
ruínas. O imóvel está localizado 
no nº 161 da rua Chile numa área 
que pertence a União.

Em 2008, parte da estrutura 
desmoronou em razão de fortes 
chuvas na região. O Corpo de 
Bombeiros chegou a interditar 
o local. O imóvel foi tombado em 
2010 pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Arquitetônico Nacio-
nal (Iphan). No ano seguinte, no 
entanto, um novo desabamento foi 

registrado após um galpão vizinho 
desmoronar.

Antes de abrigar uma boate 
que também funcionava como 
cabaré, o prédio foi sede do ar-
mazém “Secos & Molhados” e, 
posteriormente, de uma gráfi ca 
instalada no térreo pelo empresá-
rio Nestor Galhardo. 

O nome ofi cial do prédio é edi-
fício Galhardo por conta do antigo 
proprietário.

O casarão tem uma impor-
tância histórica e serviu como ce-
nário para dois fi lmes do cinema 
nacional: “For All- Trampolim da 
Vitória” (1998), de Luiz Carlos 
Lacerda, e “O Homem que Desa-
fi ou o Diabo” (2007), de Moacyr 
Goes, inspirado no romance As 
pelejas de Ojuara, do escritor po-
tiguar Ney Leandro de Castro. imóvel foi tombado em 2010 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional (Iphan)

Casarão histórico que abrigou antiga 
boate desaba pela terceira vez na Ribeira
Esse é o terceiro desabamento da estrutura do imóvel localizado na Rua Chile, na zona Leste de Natal, nos últimos 12 anos; 
prédio foi construído na década 1940 e já foi utilizado como armazém, boate, gráfica e até foi set para dois filmes brasileiros

Abandonado

Cedida
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DICAS DE CUIDADOS COM A POSTURA E ORGANIZAÇÃO
Alongamentos e pausas no trabalho são recomendações importantes 
para tornar o ambiente de trabalho mais saudável e produtivo

Depois de três meses de 
home offi ce, muita gente já 
reclama das dores nas costas 
ocasionadas pela má postura. 
Transformar o lar em ambiente 
de trabalho requer alguns 
cuidados. Uma mesa adequada, 

uma cadeira confortável, a 
altura do computador... Tudo 
isso infl uencia na postura e, 
consequentemente, na saúde de 
quem está trabalhando.

De acordo com João Luiz 
Pandolphi, professor do curso de 

Fisioterapia na Estácio Natal, 
a má postura pode favorecer 
o surgimento de tensões e 
encurtamentos musculares, 
por isso precisamos estar 
atentos a alguns cuidados. 
Confi ra alguns deles:

De maneira geral, Pandolphi 
orienta que devemos buscar 
conforto para o trabalho, mas 
esse conforto deve estar aliado 
à produtividade. “Algumas 
alterações fazem toda diferença: 
o ambiente laboral deve ter 
uma mesa espaçosa, em altura 
ideal para apoiar seus braços, 
além disso uma boa iluminação 
e a escolha de local com pouca 
circulação de pessoas podem 
auxiliar nessa rotina”, afi rma.

Alguns alongamentos podem 
ser realizados durante as pausas 
implementadas no trabalho 
em casa. Passamos horas 
sentados e, com isso, contraímos 
nossa musculatura, por isso, o 
especialista recomenda a famosa 
espreguiçada para auxiliar 
à movimentação do corpo, 
contribuindo com a quebra desse 
padrão postural.

“Nesses momentos de 
descanso aconselho movimentar 

o pescoço e a região cervical. 
É necessário alongar todo o 
corpo, mas, principalmente, essa 
parte superior, porque é a mais 
tensionada enquanto estamos 
trabalhando”, recomenda o 
especialista.

Também há mudanças 
estruturais que poderão 
contribuir com a postura no 
home offi ce.

Confi ra abaixo algumas das 
mudanças recomendadas:

>> Adaptações nos móveis;

>> Realização de alongamentos e adequação de posturas;

>> Pausas para o descanso.

VEJA ALGUMAS:

- Use teclado e mouse externo. Assim você adapta 

a ferramenta tecnológica ao seu trabalho.

- Eleve o computador ou notebook até a altura 

dos seus olhos. Com isso, você não forçará o 

pescoço e a região cervical.

- Ttenha uma mesa profunda na qual você possa 

apoiar seus braços. Dessa forma, seus ombros 

estarão descansados.

- Utilize um apoio para os pés. Isso ajudará a 

manter a postura ideal do seu tronco.
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A irmã do senador Styvenson 
Valetim (Podemos), Anne Kelly 
Valentim, recebeu auxílio emer-
gencial do governo federal. O 
anúncio foi feito pelo próprio se-
nador em vídeo publicado no perfi l 
pessoal no aplicativo Instagram. 
Em uma postagem feita neste do-
mingo (21), ele reclama do fato de 
a primogênita da família ter obti-
do os R$ 600 da ajuda federal. O 
político anunciou que vai devolver 
o dinheiro ao Ministério da Cida-
dania nesta segunda-feira (22).

O vídeo-desabafo do senador 
potiguar foi publicado horas de-
pois de outro vídeo protagonizado 
por ele próprio. Nesta primeira 
postagem, ele critica pessoas que 
receberam o benefício federal de 
forma irregular. Após publicar o 
vídeo, ele pesquisou no site do Mi-
nistério da Cidadania se haviam 
utilizado os dados dele para obter 
o auxílio. Em seguida, Styvenson 
colocou os dados da irmã, Anne 
Kelly, e, para a surpresa dele, o si-
te mostrou que ela havia recebido 
R$ 600. 

Na casa da mãe do senador, na 
zona Sul de Natal, em um vídeo 
que mais lembra cenas de novelas 
mexicanas, o senador cobra escla-
recimentos da família. “Mãe, deixe 
eu te dizer uma coisa, por mais 
que eu pregue a transparência, eu 
não consigo entender como as pes-
soas conseguem tirar dos que não 
têm. Estou dizendo que vou falar 
com o ministro [Onyx Lorenzoni] e 
com a Caixa. Eu vou devolver os 
R$ 600”, disse ele.

Constrangida, com lágrimas 
nos olhos, Anne Kelly diz que pe-
diu o auxílio por estar desempre-
gada há vários meses. “Eu estou 

Senador Styvenson e a irmã, Anne Kelly

Irmã do senador Styvenson 
Valentim recebe auxílio de R$ 600
Senador potiguar falou sobre o caso neste domingo (21), em vídeo nas 
redes sociais, e prometeu devolver os recuros ao Ministério da Cidadania

Moralidade

Reprodução

enquadrada. Estou desemprega-
da. Pensei até que não iria passar 
pela análise”, explicou. A renda 
emergencial básica por três meses 
para pessoas que fi caram sem ren-
dimentos em razão da pandemia 
de Covid-19, como trabalhadores 
informais e desempregados.

Com a irmã chorando, ele diz 
que fez o vídeo para evitar a ex-
ploração política e impedir que a 
imprensa o critique. 

“A imprensa é suja; a impren-

sa do Rio Grande do Norte é baixa; 
não dou dinheiro a seu ninguém 
aqui. Estou vindo para fazer o cer-
to. É o meu sangue, mas não vou 
proteger”, disparou.

Ainda de acordo com o senador, 
ele vai nesta segunda-feira (22) in-
formar a situação ao ministro da 
Cidadania, Onyx Lorenzoni, e à 
Caixa Econômica Federal (CEF). 

“Dinheiro não é mais impor-
tante que os valores que a gente 
aprendeu”, encerrou.
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Quatrocentos animais e três 
tratadores. Esse é o público que 
tem frequentado recentemente o 
Aquário Natal, que fica em Ex-
tremoz, na região Metropolitana. 
Fechado para visitações há três 
meses, devido à pandemia do novo 
coronavírus, o local sobrevive com 
campanhas de arrecadação de di-
nheiro, doações e um empréstimo 
financeiro.

Um dos principais pontos tu-
rísticos do Rio Grande do Norte, o 
Aquário tem como principal fonte 
de renda a visitação do público. De 
acordo com o biólogo e um dos pro-
prietários do local, Douglas Bran-
dão, a quantia acumulada durante 
o o período de atividade já acabou, 
mas foi feito um empréstimo finan-
ceiro, para que não prejudicasse às 
atividades do Aquário.

“Estamos fechados há três me-
ses. Todas a nossa renda são dos vi-
sitantes e o dinheiro que tínhamos 
guardado para uma situação emer-
gencial já acabou. Tivemos que 
fazer um empréstimo no banco e 
ele irá durar mais uns dois meses, 
pelo menos”, contou em entrevista 
ao Agora RN.

Maior aquário do Nordeste, o 
local recebe mais de 200 mil pesso-
as anualmente. Com o maior públi-
co voltado para turistas e escolas, 
o “aquazoo” passa por dificuldades 
até mesmo para a retomada das 
atividades.

Segundo o biólogo, a possibi-
lidade da suspensão das aulas 
presenciais até o final do ano e 
empresas operadoras de turismo 
agendando novos passeios apenas 
em janeiro de 2021, mesmo com a 
retomada da economia e das nor-
malidades nas atividades do lugar, 
a situação financeira ainda será 
delicada.

Outra questão preocupante 
é com relação à alimentação dos 
animais. De acordo com Douglas 
Brandão, a Central Estadual de 
Abastecimento do RN (Ceasa) tem 
ajudado, com o programa Mesa 
Solidária, em que evitam desper-
dícios e destinam alimentos para o 
Aquário.

“Estamos nos esforçando para 
a manutenção dos animais. Te-
mos recebido apoio da Ceasa, com 
o Mesa Solidária. Nas campanhas 
de arrecadação que fazemos, nós 

evitamos pedir comida e pedimos 
ajudas financeiras, pelo fato de 
nem sempre a comida durar para 
alimentar os animais”, relatou.

Para a manutenção dos fun-
cionários, o Aquário teve que re-
correr para a Medida Provisória 
que suspende temporariamente 
os contratos de trabalho dos cola-
boradores. Cerca de 95% dos tra-
balhadores do local estão sob esse 

regime contratual.
Diferentemente do Zoológico 

de Torquay, na Inglaterra, que 
deve sacrificar bichos caso não 
encontre novos lares para eles, o 
Aquário Natal não pretende sa-
crificar ou liberar seus animais. 
O fato de terem nascido ou sido 
criados em cativeiro, faz com que 
não tenham condições de retornar 
para a natureza.

“São animais de cativeiro. 
Nasceu em cativeiro ou foi criado 
lá. Não tem condições de colocá-los 
de volta na natureza. Eu tenho 
um hipopótamo aqui. Onde vou 
soltar um hipopótamo no Brasil?”, 
explicou.

A retenção nos gastos estão 
ajudando na manutenção do mo-
mento. O processo de tratamento 
e soltura que era oferecido pelo 
Aquário não está mais sendo efe-
tuado. 

O local encaminha estas de-
mandas para o Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (Ibama) 
e outros órgãos competentes. Se-
gundo o proprietário, gastos com 
energia, por exemplo, caíram de 
R$ 17 mil, para R$ 7 mil. O custo 
só ainda não é inferior, por conta 
do espaço reservado para os pin-
guins.

Para a reabertura do local, 
Douglas afirmou que já está em 
contato com a prefeitura de Extre-
moz para avaliar a situação, mas 
ainda não tem data prevista para 
que o empreendimento retorne às 
atividades.

Aquário potiguar passa por dificuldades para manter e alimentar 400 animais 

Fechado há 3 meses, Aquário Natal tenta 
sobreviver com doações e empréstimo 
Um dos principais pontos turísticos do Rio Grande do Norte, o Aquário tem como a principal fonte de renda a visitação do 
público; direção do equipamento busca meios para manter a alimentação diária e a saúde dos 400 animais existentes no local

Dificuldade

Reprodução

A Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte somará mais es-
forços com a Prefeitura do Natal no 
trabalho de testagem da população 
para o novo coronavírus. Com a no-
va parceria estabelecida, será pos-
sível oferecer mais testes rápidos 
nas Unidades Básicas de Saúde de 
Natal e expandir os diagnósticos 
que já vêm sendo feitos para os 
profissionais que atuam na linha 
de frente de combate à Covid-19 no 
Município. A ação conjunta entre a 
Prefeitura e a UFRN vai permitir 
a testagem de 220 pessoas por dia.

Os testes já vinham sendo re-
alizados nas quatro Unidades de 
Pronto Atendimento em Natal e no 
Hospital dos Pescadores, no bair-
ro das Rocas, além do Hospital de 
Campanha. O trabalho alcançava 
a média de 80 testadas diariamen-
te. Média que vai praticamente 
triplicar até a próxima terça-feira 
(23), quando a ampliação do aten-

dimento será implantada na rede 
pública de Natal.

A estratégia de atuação no com-
bate ao coronavírus é fazer a bus-
ca ativa dos possíveis infectados, 
direcioná-los para um tratamento 
adequado e tentar evitar que con-
tinuem disseminando o vírus e que 

cheguem ao estágio grave da doen-
ça. “Fico muito satisfeito pelo tra-
balho que está sendo feito e ainda 
mais por contar agora com a par-
ceria importante e fundamental da 
UFRN para ampliar a testagem 
e ter uma estratégia de atuação” 
afirma o prefeito Álvaro Dias.  

Parceria vai permitir que 220 testes de detecção sejam feitos por dia em Natal

Prefeitura e a UFRN firmam parceria 
para ampliar testes em massa em Natal

Exames

Divulgação/SMS

A governadora do Rio Grande 
do Norte Fátima Bezerra e o pro-
curador-geral do Estado Luiz Antô-
nio Marinho devem se pronunciar, 
pessoalmente, sobre a compra frus-
trada de respiradores -- realizada 
através do Consórcio Nordeste. O 
juiz de Direito em Substituição Le-
gal da 5ª Vara da Fazenda Pública 
de Natal, Francisco Seráphico da 
Nóbrega Coutinho, deu um prazo 
de 48 horas para a manifestação do 
governo.

Os deputados do partido Soli-
dariedade Kelps Lima, Cristiane 
Dantas e Allyson Bezerra apresen-
taram ação na Justiça para que o 
Governo do RN interrompa repas-
ses ao Consórcio Nordeste até que 
dinheiro pago pela compra de res-
piradores seja devolvido aos cofres 
públicos. 

O valor pago foi de R$ 
4.947.535,80, desembolsado pelo 
Estado como cota na compra de 30 
respiradores.

Na última segunda-feira (15), 

a Comissão de Enfrentamento ao 
Coronavírus da Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Norte 
aprovou uma recomendação para 
que o Governo do Estado interrom-
pa qualquer repasse de recursos 
para o Consórcio Nordeste.

No primeiro dia de junho, uma 
operação policial prendeu três pes-
soas suspeitas de participarem do 
esquema fraudulento de venda de 
respiradores. 

Juiz dá 48 horas para Estado  se 
pronuncie sobre respiradores

Consórcio Nordeste

Governadora Fátima Bezerra

José Aldenir/AgoraRN
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Felipe Salustino
Repórter

Uma mulher que corta 
um dobrado para dar conta 
dos afazeres domésticos, uma 
dondoca pouco consciente dos 
perigos da pandemia e uma 
senhora hipocondríaca, surtada 
ao cogitar a possibilidade de 
contrair Covid-19. Essas e outras 
histórias, que retratam o dia a 
dia das mulheres nestes tempos 
de quarentena, fazem parte do 
roteiro recheado de ‘fi ne ironia’ da 
websérie “As Primas”.

Com idealização de Márcia 
Lohss e Titina Medeiros, a 
série tem chamado atenção pelo 
humor crítico e refi nado aplicado 
a situações protagonizadas por 
mulheres durante o isolamento. 

“Nosso objetivo é criticar, mas 
sem aquele ritmo pesado. É um 
humor engraçado e criterioso, ao 
mesmo tempo. Você vai perceber 
algumas alfi netadas, mas tudo 
com muita leveza. Para o nosso 
prazer, as pessoas estão se iden-
tifi cando”, comenta o roteirista, 
Márcio Benjamim. Márcio revela 
que a ideia inicial era contar al-
gumas histórias de confi namento 
por meio do diálogo entre duas 
primas, Crisinha (Titina Me-
deiros) e Graça (Márcia Lohss). 
Mas o universo inesgotável da 
pandemia suscitou a necessidade 
de inserir novos personagens. 

“Estamos tentando abarcar 
o máximo de situações, porque 
todo mundo age de uma maneira 
diferente à questão do isolamen-
to. São histórias que eu observo e 
que chegam para mim”, diz.

Para obedecer às regras de 
distanciamento social, as cenas 
são gravadas em casa, pelas 
próprias atrizes. Em seguida, a 
edição é feita pelo diretor da sé-
rie, Johan Jean. Márcio conta que 
a aposta tem sido na execução de 
textos menores e mais ágeis.

NOVA TEMPORADA
Os episódios de “As Primas” 

vão ao ar todos os domingos no 
YouTube (pelo canal “As Primas 
websérie”). As histórias agrada-
ram em cheio aos internautas e 
a série caminha agora para a se-
gunda temporada. Por enquanto, 
são sete personagens, que vivem 
situações comuns (às vezes, nem 
tanto) à maioria das mulheres 
nessa quarentena.

Quem acompanha, certa-
mente já deu muitas risadas com 
Tia Fátima (Múcia Teixeira). 
Certa de que foi infectada pelo 
coronavírus, a personagem vai 
trazer novidades para os próxi-
mos episódios. Ela terá um perfi l 
no aplicativo de relacionamento 
Tinder, o que causará muita 
confusão na família. 

Mas quando se fala em rela-
cionamento, o destaque é Suênia 
(Thalita Vaz). Meio ermitã, ela 
ama a quarentena, porque é mui-
to semelhante a vida que sempre 
levou. Para aplacar os desejos 
sexuais, carrega consigo um 
brinquedinho, o Orgasmotron. 

Quem também promete 
divertir os internautas é Ja-
nekelly (Harlane Rodrigues), 
uma ex-diarista que tornou-se 
“personal faxinator”, uma espécie 
de coach da limpeza na internet. 

Ela aproveitou a quarentena 
para se reinventar, com a criação 
do próprio programa, o ‘Jane 
Show’.

REPERCUSSÃOW
Um dos episódios de maior re-

percussão até o momento traz um 
diálogo entre Graça e Crisinha. 
Graça é uma mulher debochada 
e irônica, que se esforça para 
dar conta dos serviços de casa e, 
ainda por cima, precisa lidar com 
as fi lhas, o marido e as incertezas 
de uma vida com pouca grana.

Crisinha, por sua vez, é 
mimada e não se importa muito 
com os perigos da pandemia. Vive 
uma vida luxuosa, mas solitá-
ria, ao lado do marido, Enzo. A 
sexualidade do esposo é posta 
em “evidência” durante uma con-
versa entre ela e a prima. Enzo é 
homossexual e vive de saidinhas 
com o melhor amigo, Felipinho, 
sem que a mulher desconfi e.

“Dentro da comunidade 
LGBT provocou tanto burburinho 
positivo, que muitas pessoas 
disseram que a gente tinha que 
trazer os dois. Então, estamos 
pensando numa forma de fazer 
um episódio com eles”, revela 
Márcia Lohss.

“O público LGBT está rece-
bendo muito bem essa história. 
Nós estamos tratando tudo com 
o maior respeito. A crítica que é 
feita não é por ele ser homosse-
xual, mas por não revelar isso 
a esposa. É uma personagem 
que não existe fi sicamente, mas 
nós vamos trazer para a série”, 
complementa Márcio.

Sobre o sucesso de “As 
Primas”, Márcia Lohss disse que 
está animada com a continuação 
da série. “A gente vai até onde 
o público nos der corda, sem 
previsão para parar. As visua-
lizações vêm numa crescente. 
Enquanto tiver aumentando, a 
gente vai manter, porque ideias 
não faltam”.

Para o roteirista Márcio 
Benjamin, o momento é de unir 
forças em favor da arte e dos 
artistas. “Por causa da pandemia, 
muitos atores estão sem retorno 
fi nanceiro. Por isso, na série, a 
gente vai trabalhar com econo-
mia criativa. Estamos em busca 
de empresas e apoiadores. Vamos 
criar episódios com a inserção 
de ‘merchans’ nas situações. Os 
vídeos estão viralizando muito, 
então, vai ser bom para quem 
decidir investir”.

Websérie conta, 
com muita 
graça, histórias 
protagonizadas por 
mulheres durante 
o período de 
pandemia

Titina Medeiros Thalita Vaz Márcia Lohss Harlane Rodrigues Múcia Teixeira



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

LIVE FAMILIAR
O senador Styvenson 

Valentim postou em suas 
redes sociais, neste domingo, 
um vídeo ao lado da família, 
incluindo a irmã, que está 
desempregada e recebendo o 
auxílio emergencial oferecido 
pelo governo federal durante a 
pandemia.

PARA EXPLICAR
Nas imagens, o parlamentar 

do RN se mostra indignado com 
a atitude da familiar, que chora 
e diz não querer mais receber 
os recursos. “Há uma diferença 
entre o que é direito e o que é 
moral”, diz ele no vídeo.

DEVOLVER
Valentim garante, então, 

que hoje mesmo entrará em 
contato com ministros e com 
a Caixa Econômica Federal 
para desfazer o benefício em 
nome da irmã. “Eu mesmo dou 
dinheiro a ela, não precisa de 
emprego em Prefeitura, em 
cargo comissionado”, afi rmou 
o senador, que contou ter 
descoberto que a parente estava 
recebendo o coronavoucher 
porque pesquisou no portal da 
transparência.

EM CASA
Horas antes de gravar a 

‘live’ em que diz que a irmã 
estava recebendo sem precisar o 
auxílio emergencial, Styvenson 
Valentim havia postado 
outro vídeo em que criticava 
duramente as pessoas que 
estavam recebendo o dinheiro 
do governo sem necessidade.

OFÍCIO
O presidente da Comissão 

de Educação Ciência e 
Tecnologia (CECT) da 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, deputado 
Francisco do PT, realizou uma 
reunião, por videoconferência, 
nesta sexta-feira (19), com o 
deputado federal Rafael Motta 
(PSB), membro da Comissão 
de Educação da Câmara dos 
Deputados e líder da bancada 
federal do Rio Grande do Norte 
em Brasília.

FUNDEB
O objetivo da reunião virtual 

foi apresentar à bancada 
federal um ofício, fruto de uma 
audiência pública em formato 
digital, realizada pela CECT 
na última quinta-feira (18), 
onde foram debatidos pontos 
considerados importantes sobre 
a aprovação da PEC 15/2015, 
que trata do novo Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de 
Valorização dos Profi ssionais da 
Educação (Fundeb).

MAIS RECURSOS
“O nosso pedido é que reforce a 

nossa luta por um Fundeb forte e 
viável e que fortaleça as discussões 
pela aprovação da PEC 15/2015, 
que prevê mais recursos do 
Governo Federal para a Educação 
Básica do Brasil”, disse Francisco 
ao iniciar a reunião de trabalho.

FALANDO NISSO
A Assembleia Legislativa 

do RN já começa a planejar 
a retomada das atividades 
presenciais. Para isso, a 
Divisão de Saúde e Políticas 
Complementares iniciou na 
semana passada o censo em 
saúde para os servidores, que 
constitui num formulário com 
diversas perguntas relativas à 
saúde, o que irá contribuir com a 
progressão do plano de retomada, 
que está em construção adiantada 
pelo Comitê dos Servidores para 
Prevenção e Combate à Covid-19.

APAGAR DE LUZES?
Para a jornalista Eliane 

Cantanhêde o governo de Jair 
Bolsonaro está em clima de “fi m 
de festa”, com o recuo de militares, 
a ‘fuga de Weintraub’ e a indicação 
de Mário Frias para a Cultura.

CONJUNTO DA OBRA
“A fuga do inacreditável 

Abraham Weintraub para 
Miami e a chegada do também 
inacreditável Mário Frias à 
Secretaria de Cultura trazem 
ao governo um sensação de fi m 
de festa, ou de fi m do mundo, 
com o presidente Jair Bolsonaro 
catatônico, os generais aturdidos, 
o trio jurídico tentando um 
‘respiro’ do Supremo e o pau 
comendo na Justiça e na 
pandemia”, escreveu a jornalista 
para o Estadão.

SEM CURRAL
Na ‘live’ em que comentou – 

em 75 segundos – sobre a prisão 
de Queiroz, ele “contou três 
mentiras e confundiu desejo com 
realidade”, comentou o jornalista 
Bernardo Mello. Que analisa 
que “sesde que Fabrício Queiroz 
foi em cana, Jair Bolsonaro 
suspendeu as paradas no 
curralzinho do Alvorada”, “fugiu 
dos microfones” e “se mostrou 
abatido em dois vídeos divulgados 
nas redes”. 

PREOCUPAÇÃO
O temor de prejuízos 

com imagem negativa do 
governo no exterior rachou o 
agronegócio. Segundo o Estadão, 
“desentendimentos entre 
lideranças do setor começaram 
em 2019 e ganharam corpo após 
declaração do ministro Ricardo 
Salles sobre ‘passar a boiada’, 
interpretada como sinal para a 
fl exibilização de controles”.

RÁPIDAS 
• Do jornalista Kennedy Alencar: 

“Essa ‘fuga’ de Weintraub com 
passaporte diplomático e exoneração 
do ministério ao pisar em solo 
americano é mais um capítulo da 
desmoralização internacional do 
Itamaraty e do Brasil. Episódio típico 

de república de bananas. O valentão 
saiu correndo por quê?”.

• A Polícia apreendeu fogos de 
artifício, celulares, facão e cofre numa 
base de um grupo bolsonarista.

• Em Lauro Jardim a notícia 
importante: Wassef procurou 
advogados para Queiroz “com Flávio 

Bolsonaro a tiracolo”.
• O celular em que Gustavo 

Bebianno registrou por um ano 
e meio conversas com Bolsonaro 
já está no Brasil e “muito bem 
guardado”, segundo um amigo 
do ex-ministro, morto em março 
deste ano.  

Governadora Fátima Bezerra em mais um dia de home offi ce. A pauta desta vez foi a apresentação do plano de 
ação chamado Covid-19 nos Territórios em Situação de Vulnerabilidade em Natal e Região Metropolitana

O médico Pedro Cavalcanti e a sua Valéria Cavalcan-
ti comemoram 40 anos de casamento

O querio Robson Carvalho pronto para entrar no 
clima de São João 2020, mesmo sem fogueira
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.HORÓSCOPO

CRUZADAS

SEG – A Lua segue no fundo do céu em seu Horóscopo, 
forma conjunção com Mercúrio e coloca em evidência 
os assuntos do seu lar nesta segundona. Pode aproveitar 
o início da semana para resolver questões corriqueiras 
que envolvam sua casa ou sua família.

SEG – Semana nova chegando com a vibe da Lua no 
ponto mais alto do seu Horóscopo e a bonita ainda 
se aproxima de Mercúrio, duplicando as chances de 
carimbar o seu passaporte para o sucesso. A dois, bom 
período para falar do futuro e fazer planos.

SEG – Semana começando com boas vibes para o seu 
signo e promessas de sucesso em suas iniciativas. Hoje 
a Lua se aproxima de Mercúrio e duplica energias com o 
planeta da comunicação em sua Casa 3, elevando a sua 
capacidade de se expressar. 

SEG – Se depender do estímulo astral da Lua, boas 
novas devem marcar presença em sua vida. Logo 
cedinho ela entra em Câncer, signo de Água, o 
mesmo elemento que o seu, elevando sua fé e sua já 
poderosa percepção. 

SEG – Seu signo não fi gura entre os mais 
materialistas, mas hoje você vai dar atenção extra 
aos interesses fi nanceiros e tudo indica que vai 
encarar o início da semana com muita garra para 
correr atrás do dinheiro. 

SEG – A semana começa em clima de transformação e como 
seu signo curte novidades, pode tirar excelente proveito 
dessa fase de mudança. Logo cedinho, a Lua soma forças 
com Mercúrio em sua Casa 8, estimulando a sair da sua zona 
de conforto e promover algumas alterações em sua rotina. 

SEG – Hoje as energias astrais brilham especialmente 
para você e tudo indica que vai começar a semana 
com o pé direito. A Lua segue em seu signo e se 
aproxima de Mercúrio logo cedo, incentivando seu 
lado habilidoso, criativo e caprichoso.

SEG – A Lua segue o baile no lado oposto do seu 
Horóscopo e se aproxima de Mercúrio nas primeiras 
horas dessa segundona, anunciando um período 
muito estimulante para seus relacionamentos pessoais 
e profi ssionais. 

SEG - Falar menos e ouvir mais: essa é a dica esperta para 
você nesta segundona e quem traz é da Lua, que continua 
em seu inferno astral e forma conjunção com Mercúrio 
no mesmo setor. Outra recomendação é não deixar a 
prevenção de lado e reforçar a atenção com a saúde.

SEG - Os astros darão disposição e sabedoria extras para você 
encarar seus deveres e seu trabalho neste início de semana. A 
Lua fica mais perto de Mercúrio e forma conjunção com o astro 
da comunicação na parte da manhã, indicando um bom período 
para cuidar dos seus interesses e interagir com os colegas.

SEG - Os astros incentivarão você a se concentrar nos 
seus ideais e projetos para o futuro. A Lua canceriana 
é mais que sua amiga, é sua friend, e logo cedinho 
soma energias com Mercúrio, seu planeta regente, 
estimulando seus planos, objetivos e suas esperanças.

SEG - Com as ótimas vibes que a Lua e Mercúrio enviam para 
o seu paraíso astral, tudo vai parecer mais fácil e divertido 
neste início de semana. A sorte vai soprar em sua direção, 
sua estrela vai brilhar e as coisas devem fl uir de acordo com 
as suas expectativas, no trabalho e na vida pessoal. 

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)

SBT analisa voltar com Silvio Santos 
e “A Praça É nossa” virtualmente

Aos poucos, alguns programas começam 
a retomar as suas atividades, entre produção 
e gravações, observando cuidados e buscando 
se adaptar a uma realidade desconhecida 
por todos. Nada, pelo menos neste primeiro 
momento, está sendo igual ao que sempre foi.

No entanto, dois casos em especial e ambos 
do SBT chamam mais atenção: como promover 
as voltas de Silvio Santos e de “A Praça é 
Nossa”, considerando o que representam como 
resultados de audiência?

Não há nada, por enquanto, decidido em 

relação a eles, porém algumas formas estão 
sendo estudadas para que, em breve, tanto um 
quanto o outro possam voltar com conteúdos 
inéditos.

Por exemplo, para a “Praça” pensou-se 
até, em vez do estúdio, usar os jardins da 
Anhanguera para diminuir a zona de contato. 
Mas essa é uma hipótese que também não deve 
prevalecer. A maior possibilidade continua 
sendo o campo digital.É por aí e só por aí que, 
em breve, os dois programas têm possibilidades 
de apresentar novidades.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

Bate-Rebate

AVANÇANDO
Diretor de produção na Globo, 

Ricardo Waddington participou 
de mais uma live-reunião com 
atores da casa na sexta-feira.Em 
pauta, a retomada de gravações 
das novelas e protocolos de 
segurança.

OUTRO LADO
A respeito das notas “Ponto 1” 

e “Ponto 2”, publicadas na última 
sexta-feira, envolvendo uma 
disputa dos canais Multishow e 
Discovery sobre os formatos “Se 
Sobreviver, Case” e “Largados e 
Pelados”, a briga por causa das  
semelhanças ainda não acabou.

POSICIONAMENTO
O Discovery procurou a 

coluna e transmitiu a seguinte 
informação:“O processo judicial 
ainda está em andamento. A 
Discovery está confi ante na 

proteção do programa Largados 
e Pelados, produção original de 
sucesso mundial da Discovery 
que vem batendo todos os 
recordes de audiência e preza 
pela indiscutível qualidade e 
credibilidade.”

BOA PERGUNTA
Já existem autores 

anunciando a inclusão do 
coronavírus nas suas novelas, 
entenda-se contemporâneas.A 
dúvida é como será: os 
personagens irão usar máscaras, 
como recomenda a OMS? Irão 
manter distanciamento de dois 
metros?

NA ESPERA
Geraldo Luís já tem um 

novo programa na Record sendo 
elaborado.Ainda quietinho no 
seu confi namento, está agora na 
espera de algumas defi nições.

COMO ELE MESMO Sábado 
que vem, irá ao ar a 
participação que Henri Castelli 
fez em “Totalmente Demais” 
como ele mesmo. Castelli vive  
o galã escalado para fazer 
o editorial romântico com 
as concorrentes do concurso 
“Garota Totalmente Demais”. 
Com Cassandra (Juliana Paiva), 
o ensaio não dá certo. Mas 
Eliza (Marina Ruy Barbosa) se 
destaca na prova e dá beijo 
cinematográfi co no ator.

Divulgação
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A Band, lá atrás, informou 
que o “Você Torceu Aqui”, aos 

domingos, iria contemplar diferentes 
modalidades esportivas...Mas 

até agora foi só futebol, reprises de 
antigos jogos... No seu arquivo 

existem conteúdos preciosos, 
inclusive Brasil e URSS, no 

Maracanã, em 1983. Além de outros.
Salvo qualquer mudança até lá, 

nesta segunda-feira, 15h15, o SBT 
volta com o “Fofocalizando”.O 

VFXRio, o maior evento de efeitos 
visuais da América Latina, está 

mantido...E vai acontecer entre 
os dias 25 e 26 próximos, na versão 
on-line.Pode ser que sim... Pode 
ser que não... Mas há a expectativa 
da Band anunciar a contratação de 

Mariana Godoy nesta segunda-feira.
Nesta terça, após “Conversa 

com Bial”, a Globo estreia a sexta 
temporada de “Homeland: Segurança 

Nacional”. Está confi rmado: a 
cantora Ludmilla, estreando como 
atriz, será uma policial militar na 

série “Arcanjo Renegado”.
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A Estação Cidadania-Esporte, 
em Nova Natal, na Zona Norte da 
capital potiguar, deverá ser entre-
gue no próximo mês. O complexo 
vai oferecer formação de novos 
atletas em até 16 modalidades e 
conta com um ginásio poliesporti-
vo com quadras coberta e externa, 
salas e estrutura adaptada para 
receber paratletas. A Secretaria de 
Esporte e Lazer de Natal (SEL) in-
formou que também está finalizan-
do a reforma do Ginásio Nélio Dias.

Ainda segundo a SEL, estão 
em andamento os serviços nas 
quadras do Loteamento Cayana; 
da Avenida Itapetinga, no Santa-
rém; Lagoinhas; Conjunto Jiquí e a 
quadra e o campo de Futevôlei do 
Guarapes.

O titutlar da SEL, João Gentil, 
destacou que há outras iniciativas. 
Dois meses após assumir a pasta, 
ele conta que conseguiu concluir 
a licitação para obras de revitali-
zação dos campos de futebol dos 
bairros de Felipe Camarão e de 
Nazaré, na Zona Oeste da capital.

“Abri mão do meu mandato de 
vereador em Mossoró e releição 
para fazer o que sempre gostei, que 

é trabalhar para entregar obras e 
projetos de serviços públicos à po-
pulação. Então, recebi essa missão 

do prefeito Álvaro Dias e estou me 
empenhando para cumprí-la o me-
lhor possível”, disse o secretário.

Secretaria de Esporte e Lazer de Natal (SEL) informou que também está finalizando a reforma do Ginásio Nélio Dias

Complexo esportivo da Zona Norte de 
Natal deve ficar pronto no próximo mês
Novo complexo vai oferecer formação de novos atletas em até 16 modalidades e conta com um 
ginásio poliesportivo com quadra coberta e uma estrutura adaptada para receber paratletas

Esporte

Reprodução / SEL

A Federação de Futebol do 
Estado do Rio de Janeiro (Ferj) 
anunciou que o duelo entre Vasco e 
Macaé, em São Januário, agora vai 
ocorrer na quarta-feira, às 21h30, 
enquanto o confronto Madureira x 
Resende ficou para o dia seguinte, 
às 15 horas, em Conselheiro Gal-
vão.

A Ferj, porém, ainda não se 
pronunciou sobre os jogos de Bo-
tafogo e Fluminense, que estavam 
agendados para a próxima segun-
da-feira. Todos esses confrontos 
são válidos pela penúltima rodada 
da Taça Rio, iniciada na quinta, 
quando o Flamengo derrotou o 
Bangu por 3 a 0, no Maracanã, na 
retomada da competição.

O adiamento dos jogos conclui 
um dia bem confuso e cheio de in-
definições e incertezas no futebol 
fluminense. Um decreto do pre-
feito do Rio, Marcelo Crivella, e o 
seu posterior recuo criaram uma 
grande confusão ontem entre os 
clubes que disputam o Campeona-
to Carioca. Após publicar no Diário 

Oficial que suspendia a disputa de 
jogos da competição no município 
até a próxima quinta, ele mudou 
de ideia horas depois.

Primeiro, a Prefeitura do Rio 
publicou um decreto informando 
que a partir da publicação do texto, 
ontem, os eventos esportivos na ca-

pital do Estado estavam proibidos 
até quinta-feira como medida de 
prevenção ao novo coronavírus. O 
veto impactava principalmente du-
as partidas que estavam marcadas 
para este domingo: o encontro en-
tre Vasco e Macaé, às 16h, em São 
Januário, e Madureira x Resende, 

às 15h30. Depois, em vídeo divul-
gado no início da noite, ele avisou 
que a medida vale somente para os 
jogos entre Botafogo e Cabofriense 
e Fluminense e Volta Redonda, 
marcados para segunda-feira.

A proibição de jogos na capital 
havia até mesmo levado o Vasco e o 
Macaé a negociarem uma transfe-
rência do jogo de última hora para 
a cidade do Saquarema. No en-
tanto, a Ferj remarcou o jogo para 
quarta-feira.

A proibição de Crivella agrada a 
Botafogo e Fluminense, que teriam 
jogo na segunda, mas recusam en-
trar em campo. Os dois clubes pe-
dem mais tempo para treinar e só 
querem atuar em partidas oficiais 
em julho. 

Fora a falta de entendimento 
sobre a data da validade, o decreto 
prevê que os centros de treinamen-
tos localizados na capital do Estado 
precisarão passar por inspeção do 
órgão sanitário municipal antes de 
ser liberada a realização de ativi-
dades. 

Confronto entre Vasco e Macaé estava marcado para acontecer neste domingo

Após confusão de Crivella com decreto, 
Ferj adia Vasco x Macaé para quarta-feira

Trapalhada

Thiago Ribeiro/AGIF

Anunciado recentemente 
como reforço do Corinthians, 
Jô pode ter problema com seu 
ex-clube. O Nagoya Gram-
pus, do Japão, confirmou 
neste domingo, por meio de 
um breve comunicado oficial, 
que rescindiu o contrato do 
atacante, mas disse que le-
vou o caso à Fifa. “O Nagoya 
Grampus Eight informa que 
o contrato de Jô (João Alves 
de Assis Silva) foi cancelado 
por motivos de justa causa. 

No momento, estamos 
confiando este assunto à 
Câmara de Resolução de 
Disputas da Fifa”, escreveu o 
clube neste domingo, em co-
municado divulgado em seu 
site oficial. O time japonês, no 
entanto, não deu detalhes da 
rescisão, tampouco explicou o 
motivo de ter acionado a enti-
dade máxima do futebol.

Jô foi contratado pelo 
Nagoya Grampus por cerca 
de R$ 40 milhões no início 
de 2018 e tinha vínculo com 
a equipe japonesa até janeiro 
de 2021. No entanto, o ata-
cante não estava mais nos 
planos do clube.

Nagoya Grampus 
confirma rescisão 
de contrato de Jô

Corinthians

Muito próximo de voltar 
a conquistar o título do Cam-
peonato Inglês, o Liverpool 
esteve longe de brilhar no 
seu primeiro compromisso na 
competição na retomada após 
a paralisação em função do 
coronavírus. No vazio Goodi-
son Park, empatou por 0 a 0 
com o Everton, neste domin-
go (21).

A igualdade pode ter sido 
frustrante, mas a situação 
do time é muito confortável, 
com 83 pontos, na liderança, 
e uma vantagem de 23 para 
o segundo colocado Manches-
ter City, que vai entrar em 
campo nesta segunda-feira 
(22), quando receberá o Bur-
nley. Já o Everton chegou aos 
38 pontos, em 12º lugar. Os 
times voltarão a campo na 
quarta-feira, quando o Ever-
ton visitará o Norwich e o Li-
verpool vai receber o Crystal 
Palace.

Liverpool corre 
riscos e só 
empata com o 
Everton

Inglês


