
NATAL, SÁBADO E DOMINGO, 11 E 12 DE JULHO DE 2020 | EDIÇÃO Nº 834 | ANO 4  | 7.500 EXEMPLARES | R$ 2,00 (EDIÇÃO DE CORTESIA) DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

www.agorarn.com.br

APENAS 13% DAS 
CIDADES AMPLIARAM 
FLEXIBILIZAÇÃO NO RN
REABERTURA. 5 | Pelo 
menos 23 cidades do 
Rio Grande do Norte 
publicaram decretos 
municipais que ampliam 
a retomada gradual da 
economia,  diferente das 
recentes decisões do 
Governo do Estado, que 

suspendeu o processo de 
reabertura e só pretende 
reiniciar novas frações do 
plano de reabertura no 
próximo dia 15.
Entre as cidades que não 
acataram as regras do 
decreto estadual estão 
Natal, Parnamirim e 

Mossoró. As três cidades 
iniciaram novas fases da 
reabertura das atividades 
do comércio e de serviços 
ao longo desta semana. 
As três cidades juntas 
concentram hoje 58,2% 
de todas as infecções por 
Covid-19 registradas no 

Rio Grande do Norte.
Natal, que iniciou a 
reabertura da economia 
em 1º de julho, teve o 
processo de retomada da 
economia judicializado 
pelo Ministério Público. 
Em Parnamirim, que está em 
uma fase mais avançada na 

liberação, a Prefeitura local 
autorizou o funcionamento de 
bares na cidade a partir desta 
sexta-feira (10), inclusive 
com música ao vivo nos 
ambientes.
A governadora Fátima 
Bezerra anunciou a próxima 
etapa de reabertura para a 
próximo dia 15 de julho.

ÁLVARO USA PANDEMIA   
PARA FINS ELEITORAIS, 
DIZ JEAN PAUL PRATES

APÓS BOLSONARO, 
MINISTROS TESTAM 
NEGATIVO PARA COVID-19

ENTREVISTA. 3 | Senador do PT 
crítica ações do prefeito Álvaro 
Dias no combate da Covid-19: 
“Monta pirotecnias populistas”

ISOLAMENTO 
SOCIAL APRESENTA 
QUEDA EM NATAL, 
APONTA UFRN

PROJETO DIGITAL 
VAI AJUDAR NA 
DIFUSÃO DA 
CULTURA DO RN

EX-JUIZ ELEITORAL 
GUSTAVO SMITH 
DEFENDE VOTO  
FACULTATIVO

PEC DA 2ª INSTÂNCIA 
PODE NÃO AFETAR 
LULA

AJUDA EXTRA FAZ 
CRESCER APOIO A 
BOLSONARO NO PAÍS

PROJETO DE LEI 
BENEFICIA SERVIDORES 
PÚBLICOS DE NATAL

ESTUDO. 5 | Após reabertura 
da economia, o isolamento 
social caiu de 41,3% para 
38,3% em apenas sete dias. 
É o que aponta um estudo 
de iniciativa multidisciplinar e 
interinstitucional liderada pela 
UFRN

VIRTUAL. 2 |  O mais novo 
projeto musical potiguar, 
intitulado Terça da Boa 
Música, começa oficialmente 
na próxima terça-feira (14) e 
consistirá em shows virtuais de 
artistas de artistas locais

ELEIÇÕES. 2 | Ao Agora RN, 
o jurista também opina 
sobre principais temas 
em discussão no atual 
momento pré-eleitoral, 
como as “Fake News”

CUIDADO. 3 | Um total de 13 
de auxiliares do presidente 
passarama por testagens para 
detectar presença do vírus

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NOVO MINISTRO DA 
EDUCAÇÃO É PASTOR 
EVANGÉLICO
EDUCAÇÃO. 5 | Presidente Jair 
Bolsonaro escolheu o pastor da Igreja 
Presbiteriana, Milton Ribeiro, para 
assumir o MEC

RN VAI GANHAR NOVO PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FDS

ECONOMIA. 4 | Secretário Estadual de Desenvolvimento 
Econômico, Silvio Torquato, diz que Estado se prepara para 
lançar novo programa contemplando várias cadeias produtivas.
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Potiguar de Mossoró dispensa mais da 
metade do elenco durante pandemia
CRISE | Time mossoroense tem hoje apenas atletas da base e sete jogadores contratados ainda no início da temporada 
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AJUDA EXTRA FAZ CRESCER 
APOIO A BOLSONARO NO PAÍS

LETALIDADE DO CORONAVÍRUS 
DESPENCA NO BRASIL
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HIPOCRISIA AMAZÔNICA
A devastação na Amazônia 

data de 2004. Era o segundo ano 
do governo Lula, por isso ONGs 
ambientalistas, que encheram 
as burras de dinheiro público 
naquela época, não citam esse 
dado. Foram 27,8 mil km2 de 
mata desmatada. Em 2019 foi 
pouco mais de um terço: 10,1 mil 
km2. 

COM A MÃO NA TAÇA
Pesquisa contratada 

pelo PSDB presidido pelo 
pernambucano Bruno Araújo 
constatou que Marília Arraes (PT) 
está com a mão na taça: ela lidera 
nos dois turnos, em todos os 
cenários. Em terceiro lugar, João 
Campos (PSB) terá de rebolar 
para chegar ao segundo turno.

POC FALECEU
Faleceu nesta sexta (10) 

em São Paulo, vítima de câncer, 
o diplomata Paulo de Oliveira 
Campos, conhecido pelas iniciais 
“POC”. Foi chefe do cerimonial 
do governo Lula e embaixador do 
Brasil em Madri e Paris.

É O FRIO, TCHÊ
O médico, deputado e ex-

ministro Osmar Terra diz que não 
é comércio que aumenta os casos 
de Covid-19 em Porto Alegre: 
nesta época do ano, no Sul, “o 
frio é que aumenta o contágio de 

todos os tipos de vírus”.

ALAS FAKE
Após inventarem a “ala 

militar”, a “ala ideológica” e a 
“ala política”, todas inexistentes, 
os Desinformados que tanto 
divertem o general Augusto 
Heleno inventaram a “ala 
jurídica”, para justi� car Milton 
Ribeiro no MEC.

OUTRA EXPLORAÇÃO
Uma caixa com 4 

comprimidos de Ivermectina, 
usado na África como pro� lático, 
custava R$6,50 antes da 
pandemia, agora custa R$16,90 
e não se encontra. Só por 
encomenda. Quando chega, 
esgota na hora.

IRRESPONSABILIDADE MATA
Voava há 45 anos, sob 

autorização irresponsável da 
Anac, o aviãozinho que caiu em 
São Paulo, provocando morte. A 
“agência reguladora” Anac disse 
que “a documentação estava em 
ordem”. Já a fadiga de material...

SEIS MESES
Levou seis meses para a 

Justiça quebrar o sigilo bancário 
de empresas ligadas ao grupo 
Backer, da cerveja contaminada 
Belorizontina. A suspeita é que o 
grupo esconda bens para evitar 
execuções.

Dados do Ministério da Saúde revelam que a letalidade do 
coronavírus diminuiu em 30 dias no Brasil, e o total de pessoas 
curadas disparou. De acordo com a média móvel de sete dias, entre 9 
de junho e 9 de julho, os casos diários aumentaram 39%, enquanto a 
média móvel dos óbitos no mesmo período aumentou apenas 0,5%. 
Isso é resultado do aumento da testagem e também mostra que o 
país atingiu o “platô”. Agora a expectativa é de queda no número que 
realmente importa: o de mortes.

EM NÚMEROS
Entre junho e julho, 

a média de casos diários 
con� rmados no Brasil foi de 
26,5 mil para 36,8 mil e os óbitos 
passaram de 1.032 para 1.038.

O LADO BOM
O total de casos 

con� rmados no Brasil passou 

de 1,8 milhão, mas 1,2 milhão já 
estão curados e 98% dos ainda 
enfermos não correm riscos.

TENDÊNCIA MUNDIAL
No período, a média de 

casos diários no mundo foi de 
122,7 mil a 200,7 mil, alta de 
63,5%. Os óbitos foram de 4,4 
mil para 4,7 mil, alta de 7,1%.

Diretor do instituto Paraná Pesquisa, Murilo Hidalgo a� rmou 
nesta sexta (10) que as próximas pesquisas nacionais devem 
registrar crescimento na avaliação do governo Jair Bolsonaro. 

Ele destaca que o presidente perdeu eleitores nas classes mais 
abastadas, mas ganhou apoio entre os mais pobres, certamente 
em razão da ajuda emergencial, e junto a micro e pequenos 
empreendedores, apoiados com crédito durante a pandemia. Ajuda a 
melhorar a avaliação junto a formadores de opinião, segundo Hidalgo, 
o fato de o presidente ter fechado a boca, evitando polêmicas. Murilo 
Hidalgo detectou o aumento de avaliação positiva de Bolsonaro nas 
pesquisas que vem realizando em diversos estados e municípios. 
Na pesquisa feita entre os dias 4 e 8, a avaliação positiva de 
Bolsonaro em São Paulo subiu para 41% entre os eleitores de 
baixa escolaridade. De outro lado, Bolsonaro perdeu eleitores mais 
escolarizados, diz Murilo Hidalgo. Hoje, na capital paulista, apenas 
30% deles o apoiam.

Não compete ao Judiciário 
se imiscuir nas competências 
[do Executivo]”“ROMEU NEIVA, 

PRESIDENTE DO TJDF. DERRUBA 
LIMINAR QUE PROIBIA A REABERTURA 
DO COMÉRCIO NO DF

PODER SEM PUDOR

NECROLÓGIO PREMATURO
O senador cearense 

Almir Pinto foi à tribuna 
e fez um emocionado 
discurso em homena-
gem ao dentista Pedro 
Barroso, ex-reitor da 
UFCe. Só depois de muitos 
telegramas de condolências te- r e m 
sido enviados por parlamentares de Bra- sília à “família 
enlutada”, soube-se que Barroso permanecia vivinho da silva. Todos 
quase morreram de vergonha. Mas, quinze dias depois, Barroso fale-
ceu mesmo. Reza a lenda que o senador � cou aliviado: “Puxa, graças 
a Deus agora ele morreu.”

ALEX VIANA
DIRETOR DE REDAÇÃO

Ex-juiz do Tribunal Re-
gional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte (TER-

-RN), o jurista, advogado e 
consultor Gustavo Smith é 
contra a manutenção do voto 
obrigatório e defende que o 
voto facultativo possibilitaria 
maior legitimidade ao eleitor, 
especialmente nesse momen-
to de pandemia, “o que depen-
deria de um processo de cons-
cientização, de um processo 
de educação do eleitor”. 

Nesta entrevista exclusiva 
ao Agora RN, Smith também 
considera um “retrocesso” a 
possibilidade de retorno dos 
“showmícios”. Ele também 
não simpatiza com o  retorno 
das propagandas partidárias. 

Sobre estes e outros temas 
atualmente em discussão no 
cenário pré-eleitoral pandêmi-
co de 2020, como as fake news, 
o ex-magistrado concedeu a 
seguinte entrevista exclusiva 
ao AgoraRN:  

AGORA RN - Como o senhor 
avalia a decisão do Congresso 
de adiar as eleições para no-
vembro? Foi uma decisão acer-
tada, em sua opinião?

GUSTAVO SMITH – Ava-
lio como acertada. Vivemos 
atualmente uma situação 
de grande imprevisibilidade 
quanto a pandemia, de modo 
que, não se pode esquecer que 
o processo eleitoral, por es-
sência, envolve atividades que 
pressupõem aglomerações, 
caminhadas, comícios e muito 
corpo a corpo entre candida-
tos e eleitores, e isso, indubi-
tavelmente, contraria todas 
as recomendações de distan-
ciamento social, podendo 
agravar a crise epidemiológica. 
Naturalmente, não somente os 
atos de campanha, mas tam-
bém o próprio dia do pleito 
podem afetar e contrariar as 
orientações de prevenção à 
disseminação do Coronavírus. 
Assim, penso que a medida foi 
acertada, postergando a data 
do pleito, com re� exos nos 
atos de campanha, para tentar, 
nesse período, que os índices 
nefastos da pandemia estejam 
mais equacionados, mitigando 
os riscos à população.

AGORA - Que protocolos o 
senhor defende que sejam ado-
tados para que a eleição trans-
corra em segurança, além do 
adiamento da data de votação?

GS – Os protocolos sani-
tários precisam ser rigorosa-
mente observados em todos 
os atos, sejam de campanha ou 
no próprio dia do pleito. Nesse 
sentido, além da conscien-
tização da população e dos 
próprios candidatos, tenho 
certeza que a Justiça Eleitoral, 
atenta e diligente como é, ado-
tará medidas adequadas para 
evitar aglomerações nos locais 
de votação e higienização dos 
equipamentos utilizados, com 
base na autorização constante 
da própria Emenda Constitu-
cional e, bem assim, para � s-
calizar nos atos de campanha 
a obediência à legislação que 
dispõe sobre a Covid-19.

AGORA  - Durante a discus-
são da PEC 18 no Congresso, 
falou-se na possibilidade de 
ampliar o voto facultativo pa-
ra outros grupos de eleitores. 
Como o senhor enxerga essa 
possibilidade?

GS – O voto obrigatório 
no Brasil surgiu como forma 

RETORNO DE “SHOWMÍCIOS”
SERIA RETROCESSO, DIZ EX-JUIZ

de incentivo à participação 
popular e meio de coibição 
de fraudes, isso, na década de 
1932, época na qual o contin-
gente eleitoral era muito baixo. 
De lá para cá, a realidade social 
é bem diversa. Penso que a 
manutenção do voto obriga-
tório de certa forma afronta a 
liberdade política, a liberdade 
de sufrágio. O voto facultativo, 
na minha ótica, possibilitaria 
maior legitimidade ao eleitor 
no momento em que este faria 
uma opção livre e consciente 
de ir votar em quem realmente 
se identi� casse com seus an-
seios. Assim, particularmente, 
vejo como válido o debate e, es-
pecialmente, nesse momento 
de pandemia. Logicamente, is-
so dependeria de um processo 
de conscientização, de um pro-
cesso de educação do eleitor.

AGORA -  Congressistas ar-
ticulam o retorno dos showmí-
cios nas campanhas eleitorais e 
a volta da propaganda partidá-
ria, como “contrapartida” pelo 
voto favorável ao adiamento 
das eleições. Como o senhor 
enxerga essas duas propostas?

GS – Dentre os pontos 
motivadores do legislador da 
minirreforma que proibiu os 
chamados “showmícios” nas 
campanhas, um deles, talvez 
o principal, foi para coibir 
os abusos. Penso ser um re-
trocesso, sob esse prisma, a 
possibilidade de volta dos 
showmícios e, mais ainda, 
num momento de pandemia e 
distanciamento social. Quan-
to a propaganda partidária, 
também não simpatizo com 
a ideia. Embora a propagan-
da partidária se destinasse à 
divulgação dos fundamentos 
ideológicos dos partidos e a 
busca de � liação, na prática, 
o que havia era um desvirtu-
amento do espaço em prol 
de determinados candidatos 
ou pré-candidatos. Ademais, 
o custo de tal modalidade, 
na forma de compensações 
� scais para as emissoras de 
rádio e televisão, terminaria a 
se somar as verbas do Fundo 
Especial de Financiamento de 
Campanhas. Acrescente-se a 
isso, a realidade atual de am-
pla utilização de redes sociais 
que podem ser fortemente 
utilizados para os � ns de di-
vulgação das agremiações 
partidárias, eliminando as 
alegações de prejuízo para os 
mesmos.

AGORA  - A campanha des-
te ano terá de ser reinventada, 
porque, mesmo no segundo 
semestre, as aglomerações de-
vem continuar proibidas. Qual 
será o principal desa� o dos 
candidatos na campanha deste 
ano?

GS – A presunção é de 
que sejam amplamente utili-
zados recursos tecnológicos, 
por meio de redes sociais e 
internet. Os comícios e as tão 

ELEIÇÕES 2020 | Jurista, advogado e consultor Gustavo Smith, 
ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte 
(TER-RN), opina sobre principais temas em discussão no 
atual momento pré-eleitoral, como “Fake News”, retorno dos 
showmícios e obrigatoriedade versus voto facultativo

“Penso que a manutenção 
do voto obrigatório afronta 
a liberdade política e de 
sufrágio. O voto facultativo 
possibilitaria maior 
legitimidade ao eleitor” 

TRE

propagadas caminhadas terão 
que ser repensadas, evitan-
do-se aglomerações. O corpo 
a corpo também deverá ser 
evitado ou adotado com muita 
cautela, sob pena até de ma-
cular a imagem do candidato 
por inobservância às determi-
nações sanitárias. En� m, as 
equipes de marketing eleitoral 
terão que ser criativas e cui-
dadosas. Outro ponto interes-
sante diz respeito a candidatos 
à reeleição, especialmente 
prefeitos, que devem guardar 
muita cautela com as ações 
de combate à pandemia, au-
torizadas pela legislação em 
situação de calamidade públi-
ca, para que as mesmas não 
sejam desvirtuadas e possam 
invadir a fronteira da conduta 
vedada.  Isso porque, condu-
tas, como as previstas no art. 
73 e seus incisos, da Lei nº 
9.504, referentes à vedação a 
distribuição gratuita de bens 
e serviços de caráter social; 
pronunciamentos em cadeia 
de rádio e TV fora do horário 
eleitoral gratuito; e realização 
de propaganda institucional 
de atos, programas, obras e 
campanhas desenvolvidas por 
órgãos públicos, hipóteses que 
poderão ser necessárias para 
mitigação da pandemia po-
dem dar azo a interpretações 
que terminem por con� gurar a 
prática de conduta vedada e a 
caracterização de abuso.

AGORA  - O isolamento so-
cial tem impacto na legitimida-
de das eleições?

GS – Na minha opinião, 
eu não diria impactar a legiti-
midade. Entendo que impacta 
a eleição em sua fase prepara-
tória, no desenvolvimento da 
campanha e no próprio dia 
do pleito pela necessidade de 
adequação de todos os atos 
necessários às orientações e 
normatizações sanitárias, mas 
que a legitimidade em si, não 
será afetada. Certamente, a 
segurança do pleito e a comu-
nicação e convencimento do 
eleitor pelos candidatos será 
efetivada, por meios alternati-
vos, mas realizada. Assim, res-
guardados estarão os princí-
pios normativos destinados à 
garantia da soberania popular 
por meio do sufrágio.

AGORA  - Como o senhor 

analisa os projetos em discus-
são para barrar a disseminação 
de notícias falsas na internet, 
sobretudo em um ano eleito-
ral? O que o senhor defende 
dentro dessa temática?

GS - Com a grande quanti-
dade e difusão de acesso às re-
des sociais, a massi� cação de 
uma informação (verdadeira 
ou falsa) é questão de minutos 
ou até segundos. Tais informa-
ções, especialmente as falsas, 
têm o condão de afetar dura-
mente o livre convencimento 
do eleitor, iludindo ou mani-
pulando-o a crer que determi-
nado candidato seja melhor 
ou pior que o outro. O projeto 
de lei em tramitação traz uma 
série de mecanismos que po-
dem mitigar a prática das fake 
news, dispondo sobre regras 
destinadas aos provedores 
de redes sociais (Instagram, 
Twitter, Facebook) e de men-
sagens instantâneas (What-
sApp) que visam conferir um 
maior controle e � scalização 
de tais serviços. São dispostos 
no projeto de lei regras que 
impedem a criação de contas 
automatizadas, os chamados 
robôs, normas para o registro 
de origem de mensagens vira-
lizadas (assim de� nidas aque-
las reencaminhada mais de 
cinco vezes), as plataformas 
poderão moderar os conteú-
dos publicados, noti� cando o 
usuário da conta, entre outras 
diversas regras. Acredito que 
a possibilidade de rastrea-
mento e as demais medidas 
constantes do projeto de lei 
poderão ajudar em muito a 
repressão das fake news, pos-
sibilitando à Justiça Eleitoral 
exercer uma melhor � scaliza-
ção, a identi� cação da origem 
e a consequente punição dos 
responsáveis. Destaco, ainda, 
a importância das campanhas 
de conscientização do Poder 
Judiciário, orientando a popu-
lação quanto a checagem das 
informações e a não divulga-
ção de conteúdos falsos.

AGORARN - Acredita que o 
� m das coligações na eleição 
proporcional vai enfraquecer 
ou fortalecer partidos? Por 
quê?

GS - A tendência é de en-
fraquecimento dos partidos 
menores, com menor repre-
sentatividade. Tal alteração 
termina por eliminar a sem-
pre e constante prática dos 
partidos políticos de se coli-
garem com outros partidos 
para obterem maior tempo de 
propaganda, buscando obter 
maior quantidade de votos 
para a coligação, elegendo 
candidatos nominalmente 
mais votados e alavancando 
outros menos votados inte-
grantes da coligação. Com o 
� m das coligações propor-
cionais, os partidos menores 
terão que lançar sua própria 
chapa e concorrer ao pleito 
com seus próprios votos.

 Jurista, advogado e consultor Gustavo Smith é contra a manutenção do voto obrigatório e defende a adoção do voto facultativo

GUSTAVO SMITH
JURISTA



SUMIÇO
O prefeito de Natal, Álvaro Dias, deu uma mergulhada nos últi-

mos dias. O movimento veio logo após a divulgação de uma pesquisa 
com intenções de voto para prefeito da capital. Será que o prefeito viu 
algo que não gostou?

ROSÁRIO DE CRÍTICAS
Pré-candidato a prefeito de Natal, o deputado estadual Kelps Li-

ma (Solidariedade) está com o repertório de críticas afiado. Em en-
trevista ao Agora RN nesta semana, o parlamentar desfiou o rosário 
contra Álvaro Dias, dando mostras do que vem por aí na campanha. 
Confiante de que vai ao segundo turno, Kelps afirmou que Álvaro “re-
presenta o que existe de pior na política do Estado” e que, por isso, 
“será um alvo batido assim que começar o processo eleitoral”.

Articulada para responder 
à pressão de segmento 
da sociedade contrário 

à libertação do ex-presidente 
Lula, a proposta de prisão logo 
após condenação em segunda 
instância pode não afetar o petista. A mudança constitucional 
em discussão no Congresso, porém, pode ser uma ameaça ao 
senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente 
da República.

O assunto deve ganhar força no Congresso em agosto, 
quando se espera que sejam retomados os trabalhos da comissão 
especial criada para debater a PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) sobre o tema.

A ideia da PEC surgiu no final do ano passado, logo após o 
Supremo Tribunal Federal (STF) ter decidido que um condenado 
só começa a cumprir pena após o trânsito em julgado do 
processo (quando os recursos se esgotam, e ação é encerrada). 
Antes, era permitida a prisão de quem já tinha sofrido condenação 
em segunda instância, caso do ex-presidente petista.

Na prática, a PEC antecipa o trânsito em julgado —quando se 
esgotam as possibilidades de recurso— para a segunda instância, 
a partir do momento em que transforma recursos extraordinários 
(STF) e especiais (STJ) em ações revisionais, que buscam corrigir 
um erro no processo.

Relator do texto, o deputado Fábio Trad (PSD-MS) afirma que 
precisou lidar com uma corrente na Câmara que pressionava 
para que o efeito da PEC só valesse para fatos praticados após a 
promulgação do texto. Ou seja, no caso do direito penal, a prisão 
em segunda instância só valeria para crimes cometidos após a 
vigência da emenda.

Trad defende que a aplicação se dê a processos iniciados 
após a promulgação da PEC, mesmo que o fato tenha sido 
registrado antes, o que livraria Lula. “Tem que influenciar os 
processos praticados após a PEC, e não fatos. Uma palavrinha 
muda tudo.”

redacao@agorarn.com.br      

PEC DA 2ª INSTÂNCIA 
PODE NÃO AFETAR LULA

A INTERNET NÃO PERDOA
A internet não perdoou a 

gafe cometida por Fábio Faria 
durante entrevista à CNN 
Brasil na última quinta-feira. 
Após dizer que a Amazônia 
tem 87% de Mata Atlântica e 
13% de queimadas, o ministro 
das Comunicações foi alvo de 
memes e provocações no Twitter.

ESCOLINHA DE PAZUELLO
“O ministro estudou 

geografia na escolinha do 
professor Pazuello”, alfinetou o 
perfil do PDT, lembrando outra 
gafe ministerial, a do ministro 
interino da Saúde, Eduardo 
Pazuello, que ligou em entrevista 
recente as regiões Norte e 
Nordeste do Brasil do Inverno do 
Hemisfério Norte.

É ÓBVIO
Diante da repercussão, o 

próprio Fábio Faria se manifestou 
sobre o caso. Pelo Twitter, disse 
que “obviamente” sabe qual 
é o bioma correto da região 
– Amazônia. “O que importa 
mesmo é nos unirmos em defesa 
do Brasil”, desviou.

CENTRAL DO CIDADÃO
A deputada estadual 

Eudiane Macedo (Republicanos) 
cobrou publicamente da 
governadora Fátima Bezerra e da 
secretária Íris Oliveira (Trabalho, 
Habitação e Assistência Social) 
que seja apresentada uma 
previsão para a entrega da nova 
Central do Cidadão de Ceará-
Mirim. O equipamento – frisa 
a parlamentar – vai “ampliar o 
conjunto de serviços públicos 
que irá beneficiar toda a região”.

ATUAÇÃO DE ROGÉRIO
O potiguar Rogério Marinho 

completa neste sábado (11) cinco 
meses à frente do Ministério 
do Desenvolvimento Regional. 
Em pouco tempo, a atuação 
do ministro tem sido destaque. 
Desde que ele assumiu o cargo, 
o Rio Grande do Norte foi 
beneficiado com diversas ações, 
entre elas a liberação de recursos 
para a conclusão da Barragem 
de Oiticica, investimentos na 
área de saneamento e drenagem 
em Natal e a ampliação do 
sistema de trens urbanos em 
Parnamirim.

RÁPIDAS

>> Este sábado, 11 de julho, 
é Dia Mundial da População. 
Essa data é comemora neste 
dia porque, em 1987 – há 33 
anos – a Terra alcançou a então 
quantidade recorde de 5 bilhões 
de pessoas.

>> O diretor-geral do Sistema 
Senar, Daniel Carrara, conversa 
com Tereza Cristina, ministra da 
Agricultura. Será neste sábado, às 
17h, no Instagram da ministra.

>> O Departamento de 
Educação Física da UFRN 
promove debate sobre os riscos 
cardiovasculares em adultos e os 
desafios para se manter ativo. É 
hoje, às 19h, no Google Meet.

>> Neste domingo, 12 de 
julho, é Dia do Engenheiro 
Florestal.

>> Nesta data, em 1962, o 
município de Parazinho/RN 
conquistava sua emancipação 

política. Parabéns, parazinhenses, 
pelos 58 anos!

>> Neste domingo, às 18h30, 
é a abertura da Reunião Anual 
Virtual SBPC. O evento conta 
com a participação do reitor da 
UFRN, José Daniel e do ministro 
da MCTI, Marcos Pontes. A 
transmissão será nas redes sociais 
da SBPC.

>> Com o cancelamento 
presencial da Maratona da Cidade 
do Natal 2020, o jeito é fazer de 
forma virtual. As inscrições para 
o evento já estão abertas e podem 
ser realizadas pelo site Ticket 
Agora.

>> O Das/UFRN organiza 
vacinação da meningite ACWY 
para população na faixa etária de 
11 e 12 anos. Serão distribuídas 
cerca de 120 mil doses. O setor 
funciona de segunda à sexta-feira, 
no horário das 8h às 10h.

Notas&Informes

Os governantes estão 
desistindo de salvar vidas”.“LUIZ HENRIQUE MANDETTA

EX-MINISTRO DA SAÚDE
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O senador Jean Paul Pra-
tes (PT) avalia que as 
ações da Prefeitura do 

Natal para o controle da pan-
demia do novo coronavírus 
são, na verdade, medidas po-
pulistas com vistas ao proces-
so eleitoral do fim deste ano. 
Segundom ele, o prefeito Ál-
varo Dias (PSD) tem assumido 
comportamentos “no mínimo 
contestáveis” com relação ao 
trato da doença.

AGORA RN – Qual a sua 
análise em relação ao atual 
momento da pandemia no 
País e especificamente no RN? 
Acredita que é a hora de libe-
rar a reabertura das atividades 
econômicas, como fez a gover-
nadora Fátima Bezerra?

Jean Paul Prates – A pan-
demia não passou. O mundo 
todo ainda está aprendendo 
a lidar com ela. No Brasil, a 
meu ver o que faltou desde o 
início foi coerência e lideran-
ça. Todas as ajudas, a pessoas, 
empresas e entes federativos 
partiram de iniciativas do 
Congresso. O governo demo-
ra para sancionar, veta o que 
foi aprovado por deputados e 
senadores e ainda burocratiza 
e dificulta o desembolso de 
recursos. No Rio Grande do 
Norte, o Governo do Estado 
está dialogando e construindo 
consensos entre empregado-
res, trabalhadores e órgãos de 
defesa do interesse público. 
A partir destes consensos, os 
protocolos definidos devem 
ser seguidos à risca. E cada vez 
que  houver necessidade de re-
troceder na abertura, isso será 
feito para salvar vidas.

 Agora – Críticos acusam a 
governadora de “omissão” no 
enfrentamento da Covid-19. O 
senhor acha que o isolamento 
adotado por ela foi o que resul-
tou nessa sensação?

JPP – O Rio Grande do 
Norte foi um dos primeiros es-
tados a apresentar um plano 
de enfrentamento à pande-
mia. Essa tentativa de impin-
gir um rótulo de omissão  é 
parte do velho jogo político de 
alguns que priorizam interes-
ses eleitorais em detrimento 
da seriedade na proteção da 
vida da população. Fátima 
conseguiu criar mais de 415 
leitos de UTI que vão ficar de-
finitivamente na rede pública 
(e não como acampamento 
hospitalar provisório) e ainda 
apoiou a abertura de 33 lei-
tos em Natal, com a doação 
de respiradores, monitores 
e bombas de infusão. Já são 
mais de três mil profissionais 
de saúde adicionados ao siste-
ma estadual para o combate à 
Covid-19. Já foram investidos 
mais de R$ 103 milhões no 
enfrentamento à pandemia 
no Estado.

Agora – Críticos afirmam 

ÁLVARO USA PANDEMIA PARA 
TER VOTOS, DIZ JEAN PAUL

que o prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, está fazendo populismo 
e campanha eleitoral em meio 
à pandemia. Como o senhor 
avalia a condução da crise do 
coronavírus pela Prefeitura do 
Natal?

JPP – Sempre tive em 
alta conta a pessoa do atual 
prefeito de Natal. Mas, de uns 
tempos para cá, talvez preocu-
pado demais com as eleições 
municipais, ele tem assumido 
comportamentos no mínimo 
contestáveis. É assustador que, 
na sua dupla responsabilidade, 
de prefeito e de médico, Álvaro 
Dias use uma pandemia para 
montar pirotecnias populistas 
na busca de votos para a reelei-
ção. O pior é que isso induz as 
pessoas a acreditarem que po-
dem retomar uma vida normal 
porque estariam prevenidas, ou 
imunizadas contra a doença.

Agora – No plano nacional, 
como o senhor avalia a recente 
aproximação do presidente 
Jair Bolsonaro com partidos 
do Congresso e com os presi-
dentes da Câmara e do Sena-
do? Acredita nessa nova versão 
de Bolsonaro?

JPP – Não acredito. Mas se 
há uma coisa de que não se pode 
acusar Bolsonaro é de que ele não 
seja exatamente o que disse que 
viria a ser. Mas ultimamente, o 
presidente Bolsonaro está acuado, 
principalmente depois da prisão 
do Fabrício Queiroz. Esse recuo 
em direção ao Centrão demons-
tra que a  narrativa de campanha 
nunca passou de retórica vazia. 
Bolsonaro não mudou. Ele só está 
com medo.

Agora – Internamente no 
PT, seu nome tem sido cotado 
para concorrer nas próximas 
eleições para prefeito de Natal. 
O senhor deseja ou aceitaria 
ser candidato?

JPP – O meu nome foi um 
dos colocados internamente 
para representar o partido na 
sucessão municipal. Existem 
outros. O PT não avançou 
mais nessa discussão por-
que o combate à pandemia 
tem sido a nossa prioridade. 
Assim como aconteceu nas 
eleições anteriores, o partido 

ENTREVISTA | Senador faz duras críticas às políticas de 
combate ao coronovírus promovidas pelo prefeito da capital 
potiguar. Jean Paul Prates também avalia que o PT tem um 
projeto de desenvolvimento para Natal

“Sempre tive em alta conta 
a pessoa do atual prefeito 
de Natal. Mas ele, de 
uns tempos para cá, tem 
assumido comportamentos 
no mínimo contestáveis” 

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

vai apresentar um projeto de 
desenvolvimento para Na-
tal, que será debatido com a 
militância, os movimentos 
sociais e a sociedade civil. O 
nome que vier a ser escolhido 
para representar esse projeto 
deverá unificar todo o partido 
e principalmente para apre-
sentar ideias que respondam 
às demandas da população. 
Natal precisa de um projeto de 
futuro.

Agora – O eleitor de Natal 
tem certa rejeição ao PT. O par-
tido nunca conseguiu eleger 
um prefeito na capital. Como 
reverter esse quadro?

JPP – Não vejo essa rejei-
ção. O PT sempre participou 
da disputa pela Prefeitura 
de Natal com candidaturas 
competitivas, primeiro com 
Fátima e depois com Fernan-
do Mineiro. Mas, apesar de 
ser a capital  do estado, Natal 
ainda é muito influenciada 
pela herança das oligarquias 
que, historicamente, com 
raras exceções, sempre se re-
vezaram no poder. Prevalece 
ainda uma forma tradicional, 
antiquada mesmo, de fazer e 
de se disputar a política. O PT 
se propõe a fazer essa disputa 
pautado em ideias, no diálogo 
com os movimentos sociais e 
na construção de um projeto 
de desenvolvimento inclusivo 
para a cidade.

Agora – O senhor é um 
dos quadros mais recentes do 
partido. Como conquistar a 
militância internamente, que 
tem parece ter preferência por 

filiados mais antigos?
JPP – Entrei no PT em 

2013, em um dos momentos 
mais críticos do partido, quan-
do muita gente preferiu sair, 
enquanto outros diziam que 
o partido estava com os dias 
contados.

A militância tem se identi-
ficado com o nosso mandato 
desde o início, porque não se 
trata de um projeto pessoal, 
mas sim partidário.

Agora – Quase metade da 
população brasileira não tem 
acesso a coleta e tratamento de 
esgoto. Mesmo assim, o senhor 
votou contra o novo marco le-
gal do saneamento, que prevê 
a universalização do serviço na 
próxima década. Por quê?

JPP – O novo marco legal 
prevê a universalização do 
saneamento até 2033. Mas 
venderam às pessoas algo ir-
real. Este setor é diferente de 
quaisquer outros, e se baseia 
numa lógica de rentabilidade 
cruzada. Empresas privadas 
atuando por si só não terão in-
teresse em levar água e esgota-
mento a áreas sem escala e/ou 
longínquas. Vários países pri-
vatizaram o saneamento nas 
últimas décadas. E voltaram 
atrás nessa medida devido às 
falhas das empresas em atin-
gir metas de universalização, 
além de falta de transparência 
e dificuldades no monitora-
mento do serviço. No Brasil, a 
gente já vê isso. Isso mesmo: o 
tal “marco” não abriu o mer-
cado. Ele já está aberto desde 
a década de 90! Manaus tem 
um sistema privatizado desde 
o ano 2000. E a cidade está en-
tre as dez piores do Brasil em 
saneamento. Em Tocantins, 
a concessionária privatizada 
devolveu para o governo as 
cidades que não considerou 
lucrativas. Ou seja, ficou com 
o filé e entregou o osso para os 
contribuintes.

Votei de forma contrária 
ao projeto porque ele é insufi-
ciente e ruim. Ele coloca uma 
bola de ferro no pé das estatais 
estaduais, e só vai trazer mais 
lucros a meia dúzia de em-
presas e elevar as tarifas para 
todos. Quem viver verá.

Senador Jean Paul Prates (PT) avalia que faltou maior interlocução entre gestores públicos para o enfrentamento da Covid-19

Os 13 ministros que realiza-
ram exames de diagnóstico após 
contato com o presidente Jair 
Bolsonaro, infectado pelo novo 
coronavírus, receberam resulta-
dos negativos. O presidente foi 
diagnosticado com a doença na 
terça-feira (07).

Atualmente, seis ministros 
fizeram apenas o teste rápido 
(sorológico), que encontra anti-
corpos para o vírus em amostras 
de sangue. Fora eles: os ministros 
Paulo Guedes (Economia), Braga 
Netto (Casa Civil), Luiz Eduardo 
Ramos (Secretaria de Governo), 
Ernesto Araújo, Marcelo Álvaro 
Antônio (Turismo), Wagner Ro-
sário (CGU).

Guedes, que a exemplo do 

presidente faz parte do grupo 
de risco da doença - ele tem 70 
anos - esteve com Bolsonaro ao 

menos sete vezes nos últimos 14 
dias, período máximo de incuba-
ção do novo coronavírus até que 

o paciente comece a apresentar 
os sintomas. A mais recente 
foi na segunda-feira, 6, numa 
reunião no Palácio do Planalto, 
quando o presidente já apresen-
tava sinais da doença

Outras autoridades fizeram 
o teste do tipo RT-PCR, tido co-
mo “padrão ouro”. Receberam 
resultado negativo, por este 
exame, os ministros Fábio Faria 
(Comunicações), Jorge Oliveira 
(Secretaria-Geral da Presidên-
cia), Fernando Azevedo (Defesa) 
e Rogério Marinho (Desenvolvi-
mento Regional). José Levi Mello 
(Advocacia-Geral da União) e 
André Mendonça (Justiça) rece-
beram resultados negativos em 
testes rápidos e RT-PCR.

Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, teve exame negativo

Após Bolsonaro confirmar Covid-19, 
exames de 13 ministros dão negativo

RESULTADO

ISAC NÓBREGA /  PR

JEAN PAUL PRATES
SENADOR - PT



da Sedec e do setor produtivo 
do estado já está desenhada e 
pronta para ir para a Assem-
bleia Legislativa. Essa Lei pre-
cisa ser implementada o mais 
rápido possível.

AGORARN – Qual o plano 
de emergência do governo 
estadual para o ano que vem, 
quando teremos uma ideia 
melhor dos estragos causados 
pela pandemia na economia 
do RN?

ST - Nós estamos traba-
lhando aqui na Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e também com as 
demais secretarias, como a 
da Agricultura, Recursos Hí-
dricos, Infraestrutura, e Pla-
nejamento, em um plano de 
Apoio ao Desenvolvimento 
do RN. Estamos fazendo um 
levantamento e queremos 
implementar uma série de 
medidas. Entre elas, incen-
tivar a instalação de uma 
indústria de açúcar e álcool 
na região do Vale do Ceará-
-Mirim; incentivar a criação 
de uma indústria de leite 

em pó na região do Seridó; 
e estamos realizando todos 
os esforços para reativar o 
transporte ferroviário. Nós 
temos produção em cargas 
pesadas e em grandes volu-
mes, como é o caso do sal, 
que precisam de transporte 
ferroviário para escoamento. 
Também estamos nos esfor-
çando para a implementa-
ção de um projeto que tanto 
sonhamos que é um porto 
graneleiro na região do Porto 
do Mangue. Estas são apenas 
algumas ações.

AGORARN – E o que o se-
nhor diria para todos aqueles 
homens e mulheres cujos ne-
gócios dão empregos no RN?

ST - A palavra-chave é 
criatividade. Precisaremos 
de muita criatividade para 
superar tudo o que está acon-
tecendo, e isso vem com muito 
trabalho e muita luta. Temos 
certeza que a classe empresa-
rial do Rio Grande Norte terá 
sucesso e sairemos fortaleci-
dos desse momento tão difícil 
que atravessamos.
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VITÓRIA
O deputado estadual Kelps 

Lima comemorou nas redes sociais 
a repercussão nacional da notícia 
de que a Justiça proibiu o Governo 
do RN de encaminhar recursos 
para o Consórcio Nordeste. A 
informação foi publicada pelo 
blog O Antagonista, que cita 
textualmente o juiz que assinou a 
decisão, Luiz Alberto Dantas Filho, 
da 5ª Vara de Fazenda de Natal, e 
os deputados estaduais potiguares 
autores do pedido, Kelps Lima, 
Allyson Bezerra e Cristina Dantas.

AÇÃO
“Após o consórcio Nordeste 

perder R$ 5 milhões de reais do 
RN na compra de respiradores (da 
empresa Hempcare Pharma), os 
parlamentares do Solidariedade 
entraram na justiça para que o RN 
não enviasse mais dinheiro até 
receber este valor para investir 
na saúde do Estado”, escreveu o 
presidente estadual da legenda.

REPERCUSSÃO
O Antagonista também 

destacou em sua reportagem sobre 
o assunto que o juiz Luiz Alberto 
Dantas disse em sua decisão que 
“a pandemia não libera o governo 
potiguar de obedecer as regras 
para compras públicas, mesmo 
em contratos assinados por 
dispensa de licitação”. E que ele 
a� rmou que havia “di� culdade 
de se compreender como a 
Hempcare Pharma conseguiu 
convencer o Consórcio Nordeste 
a fazer a compra, com pagamento 
adiantado, sem oferecer nenhuma 
garantia aos compradores”.

MERECIDO
A vereadora Nina Souza 

protocolou na Câmara Municipal 
de Natal uma emenda aditiva ao 
Projeto de Lei Complementar 
04/2020, conhecido como 
Reforma da Previdência 
do Município de Natal, que 
determina que o servidor público 
municipal que tiver atuado 
diretamente no enfrentamento 
à pandemia da covid-19 poderá 
descontar o tempo trabalhado na 
sua aposentadoria.

CAMINHO
A emenda destaca que 

a solicitação será feita 
mediante requerimento 
direcionado à autoridade 
competente, acompanhado 
de declaração do órgão 
responsável.

A matéria segue para 
apreciação nas comissões 
da Casa e em seguida será 
incluída na pauta de votação 
do plenário.

PRÊMIO
A parlamentar também 

articulou, em conjunto com 
o Sindicato dos Agentes de 
Saúde do RN, a implantação 
de grati� cação para os 
pro� ssionais da saúde 
durante o tempo que durar 
o decreto municipal de 
calamidade pública.

INTERVENÇÃO EM PAUTA
A Comissão de Educação, 

Ciência e Tecnologia, 
Desenvolvimento Econômico 
e Social da Assembleia 
Legislativa, em uma 
videoconferência nesta 
quinta-feira com os reitores 
eleitos e não empossados para 
os Institutos Federais do Rio 
Grande do Norte, professor 
José Arnóbio de Araújo, e de 
Santa Catarina, professor 
Maurício Gariba Júnior, 
abordou a decisão adotada 
pelo Ministério da Educação 
em não ter empossado os 
reitores eleitos dentro de um 
processo democrático.

OPINIÃO
“Não trouxe nada de 

bem para essas instituições 
respeitadas, que fazem um 
trabalho muito importante 
no processo de Educação 
do País. A posse de 
interventores continua sendo 
um desrespeito para não só 
em relação aos Institutos, 
mas, também para toda a 
comunidade estudantil”, 
registrou o presidente 
da Comissão, deputado 
Francisco do PT.

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> Deu no O Globo que o “02” do 

presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, 
avalia desistir da reeleição no Rio e se 
mudar para Brasília.

>> Cientistas reconhecem 
transmissão de coronavírus pelo ar e 
reforçam necessidade de máscara. O 
contágio por aerossóis, que podem ficar 

contato com a doença, número sete vezes 
maior que o contabilizado até agora.

>> Depois de Jair Bolsonaro, 
nesta quinta-feira foi a vez de Jeanine 
Áñez, presidenta interina da Bolívia, e 
Diosdado Cabello, o número dois da 
Venezuela, informarem que estão com 
covid-19.

no ar por horas, aumenta preocupações 
sobre a reabertura.

>> Uma em cada dez pessoas da 
cidade de São Paulo já foi infectada pelo 
novo coronavírus. Dado é de teste feito 
em amostra da população, que aponta 
que 1,2 milhão de pessoas já tiveram 

Comemorando 54 anos de 
casados, diretamente de 
Currais Novos, Ezequiel 
Ferreira de Souza e Letícia 
Galvão Ferreira de Souza

Ministro Fábio Faria 
recebendo o conterrâneo 
e aliado Túlio Lemos, 
prefeito de Macau

ALEX VIANA
EDITOR GERAL

Secretário de Desenvolvi-
mento Econômico do Rio 
Grande do Norte, Sílvio 

Torquato acredita que criati-
vidade será a palavra-chave 
da classe empresarial para su-
perar a crise do novo corona-
vírus em termos econômicos 
no Estado. 

“Realmente a situação é 
muito difícil. Nós não sabe-
mos de fato o que vem daqui 
para a frente, mas que muita 
coisa vai mudar”, diz ele, nesta 
entrevista exclusiva ao jornal 
Agora RN. 

Sucessor de Jaime Calado 
na principal pasta econômica 
do governo Fátima Bezerra, 
Silvio detalha os impactos da 
crise no setor produtivo poti-
guar e diz que o Estado se pre-
parar para lançar novo pro-
grama de desenvolvimento 
contemplando várias cadeias 
produtivas. Con� ra a seguir

AGORARN – O senhor sem-
pre ocupou cargos de relevân-
cia nos governos estaduais 
especialmente por ter um bom 
trânsito com o setor produtivo. 
Com base nessa experiência 
em diferentes administrações 
é de se supor que nunca tenha 
enfrentado um problema das 
dimensões atuais. Qual é o ta-
manho desse desa� o?

Secretário Silvio Torquato diz que o Governo do Estado se prepara para lançar novo programa de desenvolvimento

“Nunca vai se exigir tanto 
da mente humana e da 
criatividade da classe 
empresarial como o que está 
sendo feito agora com essa 
pandemia”

SÍLVIO TORQUATO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO RN

“Trabalhamos com demais 
secretarias, como a da 
Agricultura, Recursos Hídricos, 
Infraestrutura, e Planejamento, 
em um plano de Apoio ao 
Desenvolvimento do RN”

“TEMOS TUDO PARA DAR UM SALTO NO 
PÓS-PANDEMIA”, DIZ SILVIO TORQUATO

SÍLVIO TORQUATO - 
Realmente a situação é muito 
difícil. Nós não sabemos de 
fato o que vem daqui para a 
frente, mas sim, muita coisa 
vai mudar. Teremos que ter 
criatividade para inventar no-
vas formas de comercialização 
e de industrialização. Nunca 
vai se exigir tanto da mente 
humana e da criatividade da 
classe empresarial.

AGORARN – Quais os se-
tores econômicos potiguares 
que, ao � nal da pandemia, pre-
cisaram de leitos hospitalares 
e quais irão para os leitos de 

UTI?
ST - Nós temos tudo para 

o Rio Grande do Norte dar um 
salto pós-pandemia. Temos 
que trabalhar para que os 
setores possam se reerguer: 
por exemplo, nossas rique-
zas naturais para fabricação 
de piso cerâmico e de louça 
branca. Hoje nós temos uma 
grande oportunidade por-
que esse setor que estava nas 
mãos da China terá que vir 
para o mercado local. Se você 
for a uma loja de materiais de 
construção você vai ver que 
80% do porcelanato daquela 
loja é importado da China, em 

grande parte louça sanitária 
e louça de mesa. Então nós 
temos a chance de incentivar 
nossas empresas para essas 
atividades.

AGORARN – O que mu-
da durante a pandemia nas 
prioridades da Sedec com o 
coronavírus. O Proedi, por 
exemplo, passará por alguma 
alteração?

ST - O Proedi já atende 
muito bem às necessidades 
das empresas de porte médio e 
grande. Além disso, a Lei Geral 
da Micro e Pequena Empresa 
elaborada com a participação 

OTIMISMO | Secretário de Desenvolvimento Econômico do 
Rio Grande do Norte, Silvio Torquato diz que criatividade 
será a palavra-chave para que setor produtivo supere a 
crise sanitária do novo coronavírus
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O isolamento social está per-
dendo forças em Natal. É o 
que aponta um estudo de 

iniciativa multidisciplinar e inte-
rinstitucional liderada pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). Desde o dia 29 
de junho a capital vem experimen-
tando uma sensível diminuição do 
isolamento, saindo de 43,4% para 
39,5% na última sexta-feira (03). No 
sábado, o número subiu um pouco 
e atingiu os 42,7%. Considerando o 
todo o Rio Grande do Norte, nesse 
mesmo período, a variação foi de 
41,3% a 38,3% no registro mais 
baixo, também apresentando um 
pequeno aumento no final da se-
mana, fechando o sábado em 41%.

De acordo com o estudo, 
publicado no artigo “Adesão ao 
distanciamento social no RN e 
em Natal: respostas à reabertura 
econômica e à interiorização da 
Covid-19, do Isola.ai”, a redução 
das taxas isolamento aumentou  
com o processo de retomada da 
atividade econômica da capital 
potiguar, que teve início no dia 1° 
de julho no estado, enquanto em 
Natal começou no dia 30 de junho.

Ainda que a primeira fase da 
abertura ainda mantenha muitas 
restrições, o distanciamento social 
vem demonstrando desde então 
viés de queda em Natal, que pros-
segue com seu calendário de reto-
mada, enquanto se mantém uma 
tendência de aumento em outras 
regiões do estado. É o que aponta 
o artigo 

O artigo apresenta ainda infor-

mações detalhadas sobre as zonas 
do município de Natal, mostran-
do que bairros mais suscetíveis a 
vulnerabilidades sociais tendem a 
aderir menos ao distanciamento. 
Na primeira semana de flexibili-
zação, o Capim Macio registrou a 
taxa mais alta, com 47%, enquanto 
no Bom Pastor 37% preservaram 
o isolamento social depois da re-
abertura.

Além de Natal, outras cida-
des indicaram um relaxamento 
na adesão do distanciamento 
social após a reabertura da eco-
nomia. São exemplos disso os 
municípios de Parnamirim e 
Pau dos Ferros, que registraram 
39,3% e 34,3% respectivamente. 
Mossoró também contou com 
uma diminuição desse índice e 
39,3 da população manteve-se 
dentro de suas residências.

Por outro lado, o relatório 
mostra que Caicó e Currais Novos, 
cidades onde há crescimento da 
incidência de covid-19, a tendên-
cia foi de aumento no cumpri-
mento do distanciamento social. 
O estudo aponta que isso pode se 
dever justamente à interiorização 
da doença e a uma percepção 
maior do risco de contaminação 
pelo novo coronavírus nessa re-
gião do estado.

De maneira geral, o estado 
apresenta alta circulação em ser-
viços específicos, como mercados 
e farmácias, equivalente a núme-
ros de antes da necessidade de 
isolamento social. Nesse sentido, 
os autores do artigo aconselham 
que os órgãos responsáveis por 
acompanhar o cumprimento das 
regras de funcionamento desses 
comércios redobrem a atenção.

Taxa de isolamento da população caiu de 41,3% para 38,3% após flexibilização

isolamento social apresenta 
queda em Natal, aponta UFRN

PESQQUISA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Opastor presbiteriano 
Milton Ribeiro aceitou o 
convite do presidente Jair 

Bolsonaro para ser ministro da 
Educação, nesta sexta-feira (10). 
A nomeação do novo titular da 
Pasta da Educação foi publicada 
em edição extra do Diário Oficial 
da União (DOU), que circula no 
final da tarde desta sexta, um de-
creto presidencial nomeia Ribeiro 
para o cargo.

Integrante da Comissão de 
Ética Pública da Presidência da 
República desde maio de 2019, Ri-
beiro é vice-presidente do conse-
lho deliberativo da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, em São 
Paulo, onde foi vice-reitor.

Apesar de Ribeiro ser da Igre-
ja Presbiteriana, seu nome não é 
consenso na bancada evangélica 
da Câmara. Muitos integrantes da 
frente apoiavam o nome do reitor 
do ITA (Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica), Anderson Ribeiro, 
para o MEC.

O presidente chegou a son-
dar, por meio de interlocutores, a 
bancada evangélica para saber se 
eles fariam uma carta de apoio a 
Milton Ribeiro -- o que não acon-
teceu. A escolha foi sustentada 
por integrantes do núcleo duro 

do governo.
Ribeiro é o quarto ministro da 

Educação do governo Bolsonaro. 
Em declarações recentes, o presi-
dente disse que estava buscando 
um nome de perfil “conciliador” 
para a função.

Milton Ribeiro tem uma 
trajetória ligada à Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, onde 
foi reitor em exercício, vice-reitor 
e superintendente da pós-gradu-
ação lato sensu. Ele também fez 
parte do conselho deliberativo do 
Instituto Presbiteriano Macken-
zie e da Comissão de Ética e Com-
pliance da mesma instituição.

Ribeiro é vice-presidente do conselho deliberativo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, onde foi vice-reitor

Bolsonaro nomeia Milton Ribeiro 
como ministro da Educação

MUDANÇA

REPRODUÇÃO

Pelo menos 23 cidades do 
Rio Grande do Norte publi-
caram decretos municipais 

que ampliam a retomada gradual 
da economia,  diferente das recen-
tes decisões do Governo do Esta-
do, que suspendeu o processo de 
reabertura e só pretende reiniciar 
novas frações do plano de reaber-
tura no próximo dia 15.

Entre as cidades que não 
acataram as regras do decreto es-
tadual estão Natal, Parnamirim e 
Mossoró. As três cidades iniciaram 
novas fases da reabertura das ati-
vidades do comércio e de serviços 
ao longo da semana. Ao todo, ape-
nas 13% dos municípios amplia-
ram a flexibilização da economia.

Juntas, as cidades de Natal, 
Parnamirim e Mossoró são as 
cidades somam 21.627 casos con-
firmados da doença, segundo a Se-
cretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap). O número representa 
58,2% de todas as infecções con-
tabilizadas de Covid-19 no Estado. 

Em Natal, no entanto, na últi-
ma quinta-feira (09), o Ministério 
Público do Rio Grande do Norte 
(MPRN), o Ministério Público Fe-
deral no RN (MPF) e o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) ingres-
saram com uma ação civil pública 
(ACP) contrária à retomada das 
atividades econômicas adotada 
pela Prefeitura do Natal. Na ca-
pital potiguar, já foi permitida a 
reabertura de vários setores não 
essenciais, mesmo com sistema de 
saúde lotado e sem perspectivas 
quanto ao fim da pandemia.

Em Parnamirim, que está em 
uma fase mais avançada na libe-
ração de atividades comerciais, a 
Prefeitura local autorizou o fun-
cionamento de bares na cidade a 
partir desta sexta-feira (10), inclu-
sive com possibilidade de música 
ao vivo nos ambientes.

Segundo a governadora Fátima 
Bezerra,  o fato de que apenas 20 ci-
dades decidiram seguir as determi-
nações do Estado é importante para 
a manutenção das ações de controle 
da pandemia. Segundo ela, isso per-
mite uniformização das ações, re-
duzindo potenciais novos focos de 
contágio. Ela avalia como positiva a 

decisão de vário municípios da Re-
gião Metropolitana de Natal terem 
mantido regras rígidas de isolamen-
to. “Muito importante termos as 
cidades de Extremoz, São Gonçalo 
do Amarante, Macaíba e Ceará-Mi-
rim entre as que estão seguindo dos 
decretos do Estado”, disse. 

Ainda segundo ela, a próxima 
fração de reabertura será iniciada 
no dia 15. A data foi confirmada 
após a redução dos números de 
internação de leitos críticos. A ta-
xa verificada de ocupação para a 
Covid-19 ficou em 83%. 

No começo da semana, o 
plano de retomada foi suspenso 
porque o índice estava em 92%, ou 
seja, superior ao índice estabele-
cido em decreto para reabertura, 
que é de 80%.“Estou confiante que 
na próxima semana possamos re-
tomar o plano. E queremos fazê-lo 
de forma responsável”, disse a go-
vernadora. 

Questionada sobre a suspensão 

no início da semana, Fátima esclare-
ceu que o senso de responsabilidade 
pautou a decisão. “Naquele momen-
to, não conseguimos assegurar que 
a ocupação de leitos estivesse infe-
rior a 80%. Por isso, suspendemos o 
plano de retomada. Tivemos senso 
de responsabilidade em preservar a 
vida do povo do RN”.

PESQUISA DE PREVALÊNCIA 
A Secretaria Estadual de Saú-

de Pública (Sesap) planeja iniciar 
ainda este mês uma pesquisa 
de prevalência do coronavírus 
em parceria com a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). O objetivo é conseguir 
obter informações de 30 mil amos-
tras coletadas.

Segundo o titular da pasta, 
Cipriano Maia, o projeto está em 
fase final de implantação. A Sesap 
vai contratar uma empresa para 
obter os insumos para a coleta de 
amostras. A dúvida para o início 

dos trabalhos é o formato do teste 
que será utilizado para processar 
os dados. “O projeto está pronto, já 
foi aprovado pelo comitê de ética, 
e estamos viabilizando a contrata-
ção de uma empresa para auxiliar 
na pesquisa e garantia dos insu-
mos”, explicou.

De acordo com Cipriano Maia, 
os testes sorológicos, apesar de 
apresentarem resultados em curto 
prazo, podem indicar resultados 
inconclusivos. Já os do RT-PDR, de 
análise genética, têm maior segu-
rança, mas também demandam 
mais tempo de processamento e 
são mais caros. 

Ainda segundo ele, o estudo 
de prevalência permite a obten-
ção de dados mais precisos sobre 
comportamento do vírus. “É um 
estudo desenhado para ser uma 
pesquisa amostral, com extratos 
populacionais, para buscarmos 
saber qual proporção da popula-
ção já teve coronavírus”, encerrou.

Apenas 13% das cidades do 
RN ampliaram a flexibilização
DADOS | Pelo menos 23 cidades do Rio Grande do Norte publicaram decretos municipais ampliando ações de flexibilização e de retomada gradual da economia; 
entre as cidades que aumentaram a reabertura da economia estão Natal, Parnamirim e Mossoró, que somam hoje 58,2% dos casos de Covid-19 no Estado

Governadora Fátima Bezerra anunciou nesta sexta-feira (10) que a próxima etapa de reabertura da economia estadual vai acontecer no proximo dia 15

FABIANO TRINDADE

CIDADES QUE AMPLIARAM 
FLEXIBILIZAÇÃO

NATAL
PARNAMIRIM
MOSSORÓ
RIACHUELO  
SANTA CRUZ
APODI
CERRO CORÁ
LAGES
MONTANHAS
PARANÁ
PUREZA
AFONSO BEZERRA
JOÃO CÂMARA
SERRA CAIADA
SEVERIANO MELO
SITIO NOVO
TENENTE ANANIAS
CAICÓ
GUAMARÉ
RIO DO FOGO
TIBAU DO SUL
SÃO JOSÉ DO MIPIBÚ
TANGARÁ

O Rio Grande do Norte 
registrou 1.356 mortes pela 
Covid-19 até esta sexta-feira 
(10). Os dados estão no bo-
letim da Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap).  Os 
dados apontam 38.265 casos 
confirmados pela doença. 
Ainda há 187 mortes estão 
sob investigação.

Ainda de acordo com o le-
vantamento, Natal é a cidade 
que registra o maior número 
de mortes pela doença em 
todo o Rio Grande do Norte. 
A capital do Estado soma 
574 mortes e 14.676 casos 
confirmados de infecção pelo 
novo coronavírus. A cidade 
de Mossoró, na região Oeste, 
é a segunda lugar em númere 
casos, com 146 mortes e 3.788 
casos da doença. 

A taxa média de ocupa-
ção de leitos críticos do SUS 
no Rio Grande do Norte, se-
gundo dados da Sala Pública 
do Regula RN observados às 
15h42 era de 85,4%.

Na Região Metropolitana 
o índice de ocupação era de 
85,6%. Na região de Mossoró 
100% dos leitos contavam 
com internamentos. Em Pau 
dos Ferros a taxa de ocupa-
ção era de 30%. No Seridó o 
percentual de internações era 
de 93,3%. Já na região do Mato 
Grande, a taxa de ocupação 
dos leitos era de 100%.

De acordo com o secre-
tário de Saúde, a situação da 
taxa de ocupação tem se mos-
trado mais favorável, devido o 
incremento de leitos que foi 
realizado nas várias regiões 
e à estabilização da deman-
da nas portas de urgência e 
emergência.

No Brasil, o Ministério da 
Saúde divulgou, nesta sexta-
-feira (10), o registro de 1.214 
óbitos nas últimas 24h, totali-
zando 70.398 mortes. Ao todo, 
foram 45.048 novos casos de 
coronavírus registrados, no 
total 1.800.827 pessoas já fo-
ram infectadas.

O número total de re-
cuperados do coronavírus é 
1.078.763, são mais 24.720 pa-
cientes curados em relação ao 
boletim desta sexta.

DADOS

RN SOMA 1.356 
MORTES POR 
COVID-19; BRASIL 
TEM 70 MIL
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MARCELO HOLLANDA
REPÓRTER DE ECONOMIA

Mais de 100 dias depois 
de fechar o restaurante 
que mantém há mais de 

oito anos no Alecrim e suspender 
13 de seus 17 empregados, man-
tendo quatro deles no delivery 
que não vingou, Jean Régis de Oli-
veira, 47 anos, � nalmente abriu 
as portas de seu estabelecimento 
esta semana seguindo à risca um 
protocolo que pareceria insano 
até o ano passado.

Ao invés das 40 mesas que 
antes ocupavam o salão de 180 
m2, o empresário manteve apenas 
10 mesas a uma distância de 2,5 
metros uma da outra. Para facilitar 
as coisas, juntou duas mesas, colo-
cando quatro cadeiras para garan-
tir que os clientes mantivessem um 
certo distanciamento entre si.

Quando subiu as portas, as 
primeiras visitas que recebeu fo-
ram de um agente do Corpo de 
Bombeiros; um do Procon e outro 
da Polícia.

“Depois de mais de três meses 
fazendo uns trocadinhos, abri de 
qualquer maneira porque melhor 
do que ganhar pouco é não ganhar 
nada”, resume Jean, que desde en-
tão já pôs à venda um imóvel e um 
carro para manter o seu negócio 
funcionando em meio à pandemia 
do novo coronavírus.

Se vai dar certo, só o tempo 
dirá. Apenas entre 16 de março e 
20 de junho, o comércio varejista 
potiguar deixou de faturar mais de 
R$ 300 milhões. 

Nos meses de abril e maio, 
cerca de 10 mil empregos formais 
foram perdidos só no comércio e 
serviços e o desemprego, que era 
de 11,2% em fevereiro, bateu em 
maio a casa dos 12,3%.

Segundo preveem os espe-
cialistas, até meados de outubro 
próximo, cerca de 77 mil potigua-
res devem perder seus empregos, 
entre formais e informais.

Segundo o presidente da Fe-
comércio do RN, Marcelo Queiroz, 
passados 100 dias de isolamento, 46 
mil empresas já fecharam no RN por 
força dos decretos do Governo do 
Estado. “Estas empresas geram cer-
ca de 51 mil empregos e pagam R$ 
60 milhões em salários”, ele estima.

Além da folha de pagamento, 
os empresários ainda dão conta 
do aluguel do ponto, contas de 
água, energia, internet, segurança, 
sistemas de vendas, impostos e for-
necedores.

De acordo com Queiroz, mes-
mo as lojas que tiveram seu funcio-
namento permitido, por estarem 
inseridas na relação dos conside-
rados essenciais nos primeiros 100 
dias de isolamento social, regis-
tram quedas entre 35% e 70% em 
suas vendas.

Ou seja, mesmo que o comér-
cio todo reabrisse amanhã – o 
que é muito pouco provável pelos 
níveis de contaminação do novo 
coronavírus – a queda brutal de 
manda e a di� culdades               dos 
pequenos empresários acessarem 
crédito se encarregariam de invia-
bilizar os negócios, produzindo o 
pior e mais perverso lado da crise: 
o desemprego em massa.

BARES E RESTAURANTES

Já a Associação de Bares e 
Restaurantes do Rio Grande do 
Norte (Abrasel) sustenta que os 
três meses iniciais da pandemia 
provocaram até agora uma perda, 
por baixo, de oito mil empregos em 
Natal, apenas no setor de alimen-
tação e diversão. Ou seja, 400 bares 
e restaurantes a menos.

Procurado para comentar es-
ses números, que são da própria 
Abrasel  local, o presidente da en-
tidade, Artur Fontes, não retornou 
as ligações.

A grande maioria dos bares e 
restaurantes foram adicionadas 
à Medida Provisória do Governo 

Federal de suspensão por 60 dias 
dos contratos de parte dos funcio-
nários. 

Agora que parte do pesadelo 
poderia passar com o decreto do 
município liberando geral para o 
comércio, o Ministério Público, 
Ministério Público Federal e Mi-
nistério Público do Trabalho do 
Rio Grande do Norte ingressaram 
com uma ação civil pública contra 
a retomada das atividades econô-
micas adotada pela Prefeitura do 
Natal no último dia 30 de junho e 
ampliada em 07 de julho.

A ação inclui um pedido li-
minar e cobra que se retomem 
as medidas de isolamento social 
vigentes até 29 de junho, só deven-
do a prefeitura adotar o chamado 
Plano de Retomada Gradual da 
Atividade Econômica quando 
forem observados os critérios de 
ocupação abaixo de 70% dos leitos 
de UTI dedicados ao tratamento 
da Covid e taxa de transmissibili-
dade (média de pessoas infectadas 
por quem possui o vírus) inferior a 
1 e se mantendo em queda susten-
tada. Tudo atestado pelos comitês 
da Fiocruz, Consórcio Nordeste e 
Mosaic UFRN.

“Se isso acontecer mesmo, va-
mos entrar no pior dos mundos”, 
diz Jean Régis de Oliveira, o dono 
do restaurante do começo dessa 
matéria. Natural de Parelhas, no 
Seridó, ele começou a vida como 
faz tudo, depois garçom, até com-
prar o negócio em que trabalhava 
quando o dono resolveu mudar de 
ramo.

EXPECTATIVA ESTRESSANTE
O presidente da Associação 

dos Comerciantes do Alecrim, Pe-
dro Campos, bairro que concentra 
um grande número de restauran-
tes populares, conta que a preo-
cupação dos micro e pequenos 
empresários da região é total.

“Tanto que, com a possibilida-

de de reabrirem agora, eles corre-
ram para se cotizar e comprar 200 
termômetros de laser digital para 
medir a temperatura dos clientes, 
que acabam de chegar”, diz.

O problema, acrescenta, é 
que, apesar de todos os cuidados, 
os empresários não conseguem 
conter a aglomeração na frente do 
negócio e se sentem como se esti-
vessem enxugando gelo.

De maneira geral, a� rma o 
presidente da Associação dos Em-
presários do Alecrim, um desâni-
mo crônico já se instalou entre os 
comerciantes e muitos deles não 
devem suportar a pressão.

“Tem gente que conseguiu re-
negociar os aluguéis dos pontos, 
mas outros proprietários estão 
in� exíveis e exigem os imóveis 
de volta. E quando o empresário 
busca fôlego � nanceiro nos ban-
cos, bate com a cara na porta”, 
completa.

Segundo o superintendente do 
Sebrae do Rio GRande do Norte, 
Zeca Melo, Zeca Melo, menos de 
20% das pequenas empresas que 
pleiteiam crédito no Rio Grande do 
Norte obtém sucesso.

“Di� culdades cadastrais, ex-
cesso de garantias, exigências de 
garantias reais que superam em 
muito o valor solicitado, burocra-
cia sufocante e uma morosidade 
revoltante são as causas mais sig-
ni� cativas”, a� rma.

Zeca atribui à concentração 
bancária perversa, que alija os 
pequenos, a natureza de todo o 
problema. E vai mais longe ao dar 
nome aos bois. “O BNDES, por 
exemplo, está entre as instituições 
� nanceiras a viras as costas para a 
pequena empresa brasileira”, dis-
para.

Pedro Campos, líder empre-
sarial do Alecrim, tem um palpite 
para explicar toda essa situação. 
Para ele, além da queda de deman-
da sem precedentes, o enfraqueci-

mento � nanceiro dos fornecedo-
res contribui decisivamente para 
agravar a situação.

“Com os comerciantes atra-
sando suas faturas, os fornecedores 

não conseguem manter o abasteci-
mento, criando um círculo vicioso 
de fragilidades”, diagnostica.

Um estudo recentemente fe-
chado na associação presidida por 
Pedro Campos há dois meses junto 
às 123 empresas associadas de um 
universo de 1.600 CNPJs ativos (já 
foram 4.600 no passado) indica 
que, passada a pandemia, 30% fe-
charão as portas. “Isso dá uns 20% 
do total ativo, muita coisa”, lamen-
ta o dirigente.

 Segundo dados da Junta Co-
mercial do Rio Grande do Norte, 
no ano passado, foi registrado o 
maior aumento em dez anos no 
número de empresas abertas no 
estado, um incremento de 15%.

Já neste ano, até agora, porém, 
a Jucern anotou uma queda de 25% 
na quantidade de novos negócios, 
enquanto os dados de fechamento 
quase não oscilaram, permanecen-
do estáveis, embora seja possível 
que algumas empresas tenham de 
fato encerrado as atividades, mas 
ainda não tenham buscado a Junta 
para legalizar a situação.

Restaurantes de Natal registram fluxo 
abaixo do esperado após reabertura
REFLEXO | A pandemia do novo coronavírus e o desacerto entre Estado e o município de Natal em torno dos decretos de isolamento social instalou a insegurança entre os pequenos empresários, 
especialmente do setor de alimentos, que não sabem mais como vão pagar a rescisão dos empregados; setor de alimentos retomou atividades na capital potiguar na última terça-feira (07)

Restaurantes da orla de Ponta Negra, na Zona Sul de Natal, permaneceram fechados mesmo após a autorização de abertura por parte da Prefeitura do Natal

Com os comerciantes 
atrasando suas faturas, 
os fornecedores não 
conseguem manter o 
abastecimento, criando 
um círculo vicioso de 
fragilidades”

“
PEDRO CAMPOS
COMERCIANTE
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DIFERENTES VERSÕES
Grazi teria deixado 

“Verdades Secretas 2” porque 
estaria comprometida com 
outros projetos em 2021. Nada 
foi falado ainda sobre eles.

Porém, há quem a� rme 
também que sua desistência 
foi provocada pela ausência 
de Mauro Mendonça Filho na 
sequência. Histórias.

TRABALHANDO
Enquanto o “� e Voice Kids” 

não retoma os seus trabalhos, 
Claudia Leitte volta suas 
atenções para a música. Ela se 
prepara para lançamentos e até 
possíveis clipes, se o momento 
permitir uma grande produção. 
Gravado de qualquer jeito, tipo 
“meio do quintal”, já avisou que 
não faz.   

EXIGENTE
Já quando questionada 

sobre parcerias musicais com 
grandes nomes internacionais, 
Cláudia se mostra exigente e 
com os pés no chão.

“Tem que ter pegada, para 
evitar frustrações ou até um 
‘mega� op’”.  

EMPACADO 
O longa “Casagrande e Seus 

Demônios”, sobre a vida do 
ex-jogador Walter Casagrande 
Júnior, é apenas mais um entre 
os tantos projetos empacados, 
por causa da Ancine e ausência 
de recursos. E ainda pegou 
uma pandemia pela frente. O 
lançamento deveria acontecer 
em 2019, mas não saiu sequer da 
fase de escolha de elenco. José 
Loreto, convidado para o papel, 
foi ver outras coisas, devido à 
lentidão.    

TAMBÉM PAROU
“Não Aprendi Dizer Adeus”, 

� lme baseado na carreira de 
Leonardo, também não saiu 
do lugar. Outro que só deve 
andar a partir de 2021. Bruno 
Gagliasso, se nada mudar, 
viverá o cantor sertanejo nesse 
trabalho.  

BATE-REBATE
>> Nesta segunda-feira, o 

“Roda Viva”, na Cultura, a partir 
das 22h, exibe entrevista com 
o economista sérvio-norte-
americano Branko Milanovic. 
Apresentação de Vera Magalhães.

>> Por causa das estreias 
de Band e Record na próxima 
semana, os fãs de realities 
gastronômicos estarão bem 
servidos...

>> ... “MasterChef ” na terça, e 
“Top Chef ” na quarta...

>> ... E ainda tem a reta final 
do “Mestre do Sabor” na Globo.

lançamento no fim do ano...
>> ...Ana Clara, ex-“BBB”, faz 

uma participação no filme.
>>  É isso: os atores 

convidados para trabalhar por 
obra, este ano, na série “Segunda 
Chamada” agora estão no 
mercado...

>> ...Em 2021, quando as 
gravações forem retomadas e se 
estiverem disponíveis, poderão 
voltar ao elenco...

>>>... O novo coronavírus 
prejudicou demais esta aposta 
da Globo.

>>  Cristiane Machado, 
atriz da série “1 Contra Todos”, 
se prepara para lançar um livro 
sobre violência doméstica, crime 
da qual foi vítima...

>>Detalhe: a renda da 
publicação será revertida para o 
Instituto Maria da Penha.

>> Apresentadora do canal 
Shoptime e atriz, Raphaela 
Palumbo, vive a protagonista 
Letícia, no curta-metragem “Story.
telling”, mistura de comédia 
com terror, com previsão de 

Christiane Torloni fecha participação 
em “Verdades Secretas 2”

Longe da televisão desde o trabalho 
em “O Tempo Não Para”(2018), Christiane 
Torloni acertou participação em 
“Verdades Secretas 2”, a continuação 
de “Verdades Secretas”(2015), escrita 
por Walcyr Carrasco, que será gravada e 
exibida em 2021, se a Covid-19 também 
não atrapalhar o seu planejamento. 
Conforme determinado, a estreia 
acontecerá no streaming, Globoplay, e 
depois na Globo.

Em se tratando de vídeo, por enquanto 
este é o único compromisso � rmado 
por Torloni com a emissora. Ela que tem 
aproveitado o período de férias e o forçado 
isolamento para conferir a edição especial 
de “Fina Estampa”, em que vive a vilã 
cômica Tereza Cristina. Também continua 
muito ativa nas questões envolvendo as 
queimadas na Amazônia.

“Verdades Secretas 2” terá pouco mais 
de 50 capítulos e, apesar do mistério em 
torno, acredita-se que Carrasco está muito 
próximo de concluir o roteiro, inclusive 
com suas adaptações aos protocolos de 
segurança.

Recentemente, foi noticiado que 
Grazi Massafera não integraria mais o 
elenco desta novela, o que não causou 
muita surpresa. Mas Carrasco terá à sua 
disposição um time muito forte, liderado 
por Torloni, Camila Queiroz, Sérgio Guizé, 
Romulo Estrela, Deborah Evelyn, Reynaldo 
Gianecchini e Rainer Cadete. Direção de 
Amora Mautner.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

O mais novo projeto musical 
potiguar, intitulado Terça da 
Boa Música, começa o� cial-

mente nesta terça-feira (14) e con-
sistirá em shows virtuais de artistas 
da terra. O objetivo é oferecer para 
o público, de forma democrática, 
música brasileira de qualidade e de 
diversos gêneros, seja instrumental 
ou autoral, enquanto arrecada do-
ações que serão destinadas a ins-
tituições locais, através do Fundo 
Transforma Brasil no Rio Grande 
do Norte. As lives acontecerão a 
cada duas semanas no canal do 
YouTube da Viva Promoções.

Entre as metas do projeto, es-
tão: a dinamização e valorização 
da cultura musical; o registro e con-
sumo; a democratização do acesso 
aos bens culturais do estado; con-
solidação das ações culturais como 
elemento propulsor para o desen-
volvimento socioeconômico da co-
munidade local; despertamento do 
natalense quanto à riqueza de seus 
artistas, além de explorar a plata-
forma digital como um formato 
acessível de divulgação ampla dos 
talentos potiguares. O plano tam-
bém é arrecadar alimentos para a 
campanha do Fundo Transforma 
Brasil no estado, que tem o objetivo 
de bene� ciar famílias em situação 
de vulnerabilidade.

Em virtude da pandemia de 
Covid-19, a con� guração de lives 
tem crescido no Brasil e em todo 
o mundo como uma alternativa 
ideal para promover espetáculos 
e debates. Entendendo a impor-
tância do isolamento social, a 
Viva Entretenimento, fundadora 
do Terça da Boa Música, também 
se reinventou para promover a 

cultura potiguar em formato de 
eventos digitais. Para o diretor 
Jarbas Filho, explorar essa nova 
realidade é imprescindível para 
viabilizar a realização de projetos 
importantes. “Vários pro� ssionais 
do segmento cultural estão com a 
renda comprometida pela crise, e 
esse projeto também poderá dar 
a eles oportunidade de trabalho 
e renda, além de uma divulgação 
orgânica”, contou. O setor precisa 
estar preparado para um cenário 
em que o conceito de shows vir-
tuais pode continuar com força 
no pós-pandemia. “É uma forma 
muito acessível de produção e 
consumo de bens culturais, e a 
tecnologia está com certeza ao 
nosso favor”, a� rmou Jarbas. Des-
sa forma, o projeto Terça da Boa 
Música é apenas o começo de uma 
série de conteúdos que devem vir 
pela frente. Os eventos estarão ali-
nhados com as práticas técnicas 
sanitárias para preservar a saúde 
de todos os envolvidos.

CONHEÇA O 
TRANSFORMA BRASIL 

O Transforma Brasil é um 
movimento de engajamento e mo-
bilização cívica, que conecta vo-
luntários e ONGs através de uma 
plataforma online. O Fundo Trans-
forma Brasil, por sua vez, é uma 
rede de 2.500 projetos e iniciativas 
sociais espalhados pelo território 
brasileiro. A meta é arrecadar 155 
mil cestas básicas por mês duran-
te um período de pelo menos 2 
meses, o que soma R$12.500 em 
doações. Com isso, 125 mil famí-
lias associadas às instituições par-
ticipantes serão bene� ciadas.

VIRTUAL | Lives com músicos 
potiguares começam nesta 
terça-feira (14)

Acesse o canal YouTube,
a partir da leitura do QR Code abaixo

 ANO QUE VEM
Ao menos duas fontes 

importantes garantem que a 
série “O Anjo de Hamburgo”, 
parceria Globo e Sony, só 
vai retomar  gravações em 
2021. Como se não bastasse o 
momento, a produção reúne 
atores de diferentes países e do 
grupo de risco da Covid-19.

Por enquanto, a emissora 
só cogita gravações das novelas 
“Amor de Mãe” e “Salve-se Quem 
Puder”.

ALTERNATIVAS
Mas, se a exemplo da faixa 

das 21h, com a chance de exibir 
“A Força do Querer”, qual seria a 
melhor opção para o horário das 
19h, se também optarem por 
outra reprise após “Totalmente 
Demais”?

“Cheias de Charme”?  

TENSO
“A Mona [Monalisa 

Perrone] sofre!”. Opinião de um 
executivo da CNN Brasil sobre a 

jornalista, durante os “barracos” 
protagonizados por Augusto 
Botelho e Caio Coppola em “O 
Grande Debate”.

Coitado também do 
assinante, que não tem nada 
com isso.  

DETALHES
A autora Cristianne Fridman 

trabalha nas modi� cações de  
“Amor Sem Igual”, para adequar 
a novela ao momento atual.

O elenco, até em função 
disso, ainda não recebeu os 
novos capítulos.  

AGORA NÃO
Até em função das 

características do reality “Troca 
de Esposas”, apresentado 
por Ticiane Pinheiro, com 
contato e deslocamentos, 
di� cilmente será gravada uma 
nova temporada este ano, 
segundo informa integrantes da 
produção.

A ordem é deixar para o ano 
que vem.

PROJETO DIGITAL VAI 
AJUDAR NA DIFUSÃO 
DA CULTURA DO RN
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A pandemia do novo coro-
navírus colocou em situ-
ação difícil boa parte dos 

clubes do Rio Grande do Norte. A 
paralisação do futebol no Brasil 
ocasionou problemas com a falta 
de receitas e uma enxurrada de 
vínculos de atletas encerrados ou 
próximos do seu fim. Com três 
jogos restantes pelo Campeonato 
Potiguar e a Série D em disputa 
ainda este ano, o Potiguar de Mos-
soró sofreu um “desmanche” no 
elenco, durante o período de inati-
vidade nos gramados. 

Apenas 11 jogadores compõe 
a equipe mossoroense no mo-
mento. A informação foi dada 
inicialmente pelo repórter Kevin 
Muniz, do Universidade do Espor-
te, e confirmada pela Reportagem 
do Agora RN, em contato com a 
assessoria de imprensa do Poti-
guar. Destes atletas, boa parte são 
oriundos das categorias de base 
do time e apenas sete atuam pelo 
clube desde o início da temporada. 
O volante Judson, que está no clu-
be por empréstimo do América, o 
zagueiro Lelo e o atacante Fabinho 
Cambalhota se uniram ao clube 
na sequência.  

Com o retorno dos treinos no 
RN marcado para a próxima quar-
ta-feira (15) e um possível retorno 
do Estadual no dia 1º de agosto, o 
clube já se movimenta para anun-
ciar os novos reforços e alguns 
possíveis retornos de jogadores 
que foram dispensados devido à 
pandemia.  

Conforme informado pela as-
sessoria de imprensa da equipe, 
novos nomes devem ser anuncia-
dos até a próxima segunda-feira 

(12). Um dos jogadores cotados 
para fazer parte deste processo 
de reconstrução do clube é o meia 
Wilson, que está no América. Cria 
dos mossoroenses, Wilson não 
conseguiu espaço no alvirrubro e 
deve regressar para Mossoró. 

O primeiro reforço do Potiguar 
de Mossoró foi no comando do ti-
me. O treinador Higor César, de 37 
anos, com passagem marcante pe-
lo Globo, foi anunciado na quarta 
(8) como o novo técnico do “Time 
Macho”, o quarto nesta temporada. 
Higor estava no Petrolina (PE), até a 
paralisação no futebol nacional. 

Nas suas primeiras palavras 
como novo comandante da equi-
pe, Higor César, em entrevista ao 
podcast do Potiguar de Mossoró, 
relembrou de antigas negociações 
com o clube e ressaltou estar satis-
feito com a nova casa. 

“É uma grande satisfação diri-
gir este grande clube que é o Poti-
guar. Fiquei muito feliz, pois já era 
um desejo meu. Já tive conversas 
em outros anos, mas agora deu 
tudo certo”, contou. 

Segundo Higor, o curto espaço 
de tempo que ainda resta para a 
equipe mossoroense é fator de-
terminante para que a reconstru-
ção do elenco seja realizada com 
maior celeridade. O técnico espera 
dar um novo ritmo de jogo e sua 
“cara” para a equipe já nos primei-
ros jogos. 

“Nossa equipe tem três jogos 
para finalizar o estadual. Na pri-
meira conversa com o presidente, 
ressaltamos a correria, pois temos 
pouco tempo para trabalhar. A 
equipe já se apresenta na próxima 
semana. Tenho conversado sobre 
a montagem do elenco, para re-

solver isto mais rápido possível. 
Não podemos perder um minuto 
sequer. Nestes jogos do estadual, 
quero dar uma nova cara tatica-
mente e fisicamente. Nosso obje-
tivo na série D é chegar ao acesso. 
Então, é preciso fazer um planeja-
mento correto para alcançar essa 
meta no final de tudo”, relatou. 

Os três últimos jogos do Po-
tiguar são contra ABC, América 
e Palmeira. Matematicamente, o 
time de Mossoró, que tem quatro 
pontos, ainda tem chances de al-
cançar os dois primeiros colocados 
da fase de classificação da Copa 
RN, que são o alvinegro de Natal e 
o Globo, ambos com nove pontos. 

RETORNO DAS ATIVIDADES 
Para esclarecer as medidas 

tomadas pelo clube para cumprir 
com as normas estabelecidas em 

Potiguar de Mossoró dispensa mais da 
metade do elenco durante a pandemia
CRISE | Clube que contava com 23 atletas no início da temporada, teve boa parte dos seus contratos rescindidos devido à pandemia e só conta hoje com 11 jogadores para a fase final do 
Campeonato Estadual e início do Brasileiro da Série D. Dos atletas que sobraram, quatro são oriundos das categorias de base do time e sete atuam pelo clube desde o início da temporada

O Potiguar de Mossoró contratou esta semana o treinador Higor César, de 37 anos, que será o quarto técnico do clube em 2020

protocolo pena Federação Norte-
-Riograndense de Futebol (FNF) 
a retomada do ftebol potiguar, o 
presidente Benjamin Machado 
concedeu entrevista coletiva para 
a imprensa na última quinta. De 
acordo com o executivo, um apoio 
foi solicitado pelo clube para a Se-
cretaria de Saúde de Mossoró, no 
intuito de fechar uma parceria para 
a realização de exames da Covid-19 
no elenco e na comissão técnica. 

“Os atletas chegarão a nossa 
cidade a partir da próxima sema-
na, entre os dias 15 e 20 de julho. 
Estes cinco dias, iremos fazer as 
avaliações dos nossos atletas e fun-
cionários. Para isso, solicitamos o 
apoio da Secretaria Municipal de 
Saúde da nossa cidade, no qual ti-
vemos uma reunião para explanar 
nossas dificuldades em conseguir 
esses exames, e estamos muitos 
esperançosos em conseguir esse 
apoio do município”, falou. 

No tocante ao auxílio recebido 
pelo clube da Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF), Benjamin 
afirmou que os recursos foram usa-

dos para pagar as despesas acumu-
ladas no início da temporada.  

“Esse ano de 2020 não foi bom 
para o Potiguar. Tivemos de cara 
dois jogos com mando de campo 
de portões fechados, o que repre-
sentou um saldo negativo grande 
para cumprir nossos compromis-
sos. Para vocês terem uma ideia, 
tivemos um gasto mensal de R$ 85 
mil, durante os quatro meses que 
tivemos ativos. E infelizmente ti-
vemos poucas receitas, em relação 
a patrocínio, bilheteria, vendas de 
camisas e outros”, contou sobre as 
despesas de início de temporada. 

A CBF destinou R$ 8,1 milhões 
para os 68 clubes da série D, sendo 
R$ 120 mil para cada, para ajudar 
nos cofres das equipes durante a 
pandemia. Alguns representantes 
dos participantes da competição 
nacional já têm se articulado para 
solicitar um novo auxílio à entida-
de máxima do futebol brasileiro. 
Para Benjamin Machado, este 
novo benefício é necessário para o 
retorno dos clubes depois do perí-
odo de inatividade. 

Goleiros: Wadson e Fabinho; 
Zagueiro: Lelo; 
Meio-campistas: Wallace, Alesom, Hudson, Mikael, Luis Henrique, Judson; 
Atacante: Palominha e Fabinho Cambalhota; 
Técnico: Técnico Higor César. 

ELENCO NO INÍCIO DO CAMPEONATO POTIGUAR 
Goleiros: Wadson e Fabinho; 
Laterais: Rossales, Jefão e Kedson; 
Zagueiros: Alexandre, Klysmman, e Roberto Júnior; 
Meio-campistas: Alisson, Léo Henrique, Rato, Wallace, Vinicius, Hudson, 

Marielson, Denilson, Mikael, Marcelo Cabral, Pé e Luiz Henrique; 
Atacantes: Danzinho e Palominha; 
Técnico: Luciano Quadros.

ELENCO ATUAL: 

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), afirmou 
nesta que o GP do Brasil de 

Fórmula 1 deste ano não corre o 
risco de ser cancelado. Ele afirmou 
que a prova no Autódromo de In-
terlagos está mantida para novem-
bro, mesmo com os problemas en-
frentados pela principal categoria 
do automobilismo em marcar as 
etapas por causa da preocupação 
com o novo coronavírus.

“Para este ano está confirma-
da a Fórmula 1 (no Brasil) e o au-
tódromo está preparado para re-
ceber a Fórmula 1, evidentemente 
dentro dos protocolos de saúde. 
Os organizadores sabem que, em 
qualquer parte do mundo, devem 
obedecer os protolocos de saúde 
da cidade”, afirmou o governador. 
Doria explicou que, por São Paulo 
ter um contrato para receber a 
prova até 2020, o cancelamento 
não é uma decisão tão simples.

O governador contou que 
quando foi prefeito da capital 
(2017 a 2018), examinou o texto 
do contrato e entende que não há 
risco de a prova não ser realizada 
em novembro. “Com relação a este 
ano, o contrato tem de ser cum-
prido. É preciso deixar isso claro 
de parte à parte”, afirmou. Doria 
explicou que a cidade de São Paulo 
terá até novembro condições sa-
nitárias de receber a Fórmula 1 e, 
por isso, a etapa não teria motivos 
para ser cancelada.

No entanto, o GP do Brasil vai 
ficar fora da lista de etapas para 
2020 por questões de logística, de 
custo de viagem e pela situação da 
pandemia. A categoria confirmou 
ainda nesta sexta-feira mais duas 
provas além das oito previamente 
marcadas: as corridas em Mugello, 
na Itália, e em Sochi, na Rússia, se-
rão em setembro. As corridas pre-
vistas inicialmente para o México 
e Estados Unidos também devem 
ser canceladas.

O prefeito de São Paulo, Bru-
no Covas (PSDB), reforçou o co-
mentário de Doria e afirmou que 
a cidade não terá problemas em 
receber a Fórmula 1. “Estamos 
em contato com a organização 

do evento, mostrando números 
da pandemia na cidade de São 
Paulo para dar total tranquili-
dade para manter a prova deste 
ano. Mostramos que os números 
da cidade não correspondem à 
realidade do Brasil como um to-
do. Esses números em geral são 
os que são divulgados no exterior 
e deixam a organização preocu-
pada”, afirmou.

GP DE 2021 SEM 
LOCAL DEFINIDO

Doria também comentou na 
coletiva sobre o futuro da realiza-
ção do GP do Brasil de 2021. São 
Paulo tem contrato para receber a 
categoria somente até o fim desta 
temporada e disputa com o Rio de 
Janeiro para ser sede da corrida no 
próximo ano. Em junho, segundo 
a imprensa,  a candidatura carioca 
tem acordo encaminhado com o 
grupo dono da Fórmula 1, Liberty 
Media, e desponta como favorito a 
receber a prova.

O governador, por sua vez, afir-
ma que continua em contato com 
a Fórmula 1 para negociar um no-
vo acordo. “Seguimos dialogando 
e conversando com a Liberty Me-
dia com vista à renovação desse 
contrato. Não há uma decisão 
firmada pela Liberty, mas há uma 
manifestação formalizada pelo go-
verno e pela prefeitura”, disse. Na 
opinião de Doria, Interlagos é uma 
pista bem avaliada por pilotos e di-

rigentes e continua como favorita 
a permanecer no calendário.

“Nada contra o Rio, mas não 
faz sentido o gasto de R$ 1 bilhão 
pra se construir um autódromo 
em uma área que não tem aprova-
ção ambiental e em uma época de 
pandemia e de escassez de dinhei-
ro em todo o país”, afirmou Doria 
em referência ao projeto do Rio de 
construir uma pista em Deodoro.

VERSTAPPEN CRAVA MELHOR 
TEMPO NOS TESTES DA ÁUSTRIA 

O holandês Max Verstappen 
foi o mais rápido desta sexta-feira 
nos treinos livres do GP da Estíria 
de Fórmula 1, realizado no mesmo 
Circuito de Spielberg, que recebeu 
o GP da Áustria, no fim de semana 
passado. 

No segundo treino livre, o pi-
loto da Red Bull superou os carros 
da Mercedes e da Racing Point, 
que se destacaram no primeiro. 
Lewis Hamilton foi apenas o sexto 
mais veloz do dia.

Verstappen terminou a sessão 
com o tempo de 1min03s660, à 
frente do 1min03s703, registrado 
pelo finlandês Valtteri Bottas, 
segundo mais veloz desta sexta e 
vencedor do GP de domingo, no 
mesmo traçado. O piloto da Mer-
cedes foi seguido de perto pelos pi-
lotos da Racing Point.  O mexicano 
Sergio Pérez, que liderara a sessão 
de abertura, com 1min04s867, des-
ta vez marcou 1min03s877.

Governador de São Paulo, João Doria (PSDB), garantiu o GP Brasil deste ano

João Doria garante realização 
de GP do Brasil em 2020
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O ABC iniciou em Salvador 
(BA) os preparativos para 
a retomada das ativida-

des do futebol. A capital baiana 
será a sede única da reta final da 
Copa do Nordeste 2020. 

A delegação alvinegra fica-
rá hospedada em um hotel na 
capital baiana e terá como local 
de treinamento e preparação, o 
Centro de Treinamento do Vi-
tória (BA). As atividades foram 

inciadas na tarde da sexta (10).
“Felizmente, tivemos a con-

firmação da Liga e já viajamos 
nesta sexta-feira. Estamos atra-
sados em nossa preparação e 
não temos tempo a perder. Ama-
nhã mesmo já vamos iniciar os 
treinos e correr atrás de preparar 
bem a equipe, tentar colocar o 
grupo no máximo de condição 
possível, pois temos um jogo 
muito importante. Vale classifi-

cação e esse é o nosso objetivo”, 
destacou Gustavo Cartaxo, vice-
-presidente de Futebol.

A Copa do Nordeste vai ser 
retomada a partir do dia 21 de 
julho e a decisão está marcada 
para acontecer no dia 4 de agos-
to. No momento, a Bahia está 
proibida de realizar partidas e 
outros eventos que causem aglo-
meração por conta de um decre-
to estadual.

A Fifa anunciou, nesta sex-
ta-feira, que as Eliminatórias 
Sul-Americanas para a Copa do 
Mundo de 2022 foram adiadas de 
setembro para outubro. O anúncio 
foi feito após a entidade que dirige 
o futebol mundial consultar as fe-
derações sul-americanas

Levando em consideração os 
resultados das discussões man-

tidas entre o grupo de trabalho 
da covid-19 da Fifa e as confede-
rações, o Conselho da Conmebol 
solicitou à Fifa incluir uma data 
para um jogo das Eliminatórias 
em janeiro de 2022. Desta forma, 
a classificação para o Mundial do 
Catar vai terminar até março. O 
pedido será analisado na próxima 
reunião do conselho da Fifa.

A seleção brasileira estreia 
contra a Bolívia, no Maracanã. O 
jogo que seria realizado em março 
na Arena Pernambuco ficou para 
outubro. Sem público no estádio. 
Peru ( fora), Venezuela (casa), Uru-
guai ( f), Colômbia ( f), Argentina 
(c), Equador (c), Paraguai ( f) e Chi-
le ( f). As datas ainda não foram 
definidas.

ABC está longe dos treinamentos coletivos desde março com a suspensão das atividades esportivas no Rio Grande do Norte

ABC inicia treinamentos na 
Bahia para Copa do Nordeste

Eliminatórias Sul-Americanas da Copa 
começam em outubro, define FIFA
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