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ROMBO DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL 
JÁ PASSA DE R$ 1 BILHÃO  EM 2020
PREJUÍZO. 5 | Sistema previdenciário 
estadual fechou o primeiro semestre de 
2020 com um déficit de mais de R$ 1 
bilhão. Esse foi o valor que o Governo do 

Rio Grande do Norte teve de desembolsar 
para pagar aposentadorias e pensões 
entre os meses janeiro e junho, já que as 
receitas não cobriram as despesas. O 

dinheiro para o aporte saiu do Tesouro 
Estadual. De acordo com a Secretaria 
Estadual de Planejamento e Finanças 
(Seplan), o rombo registrado nos seis 

primeiros meses deste ano foi 4% maior 
do que o do mesmo período do ano 
passado. Entre janeiro e junho de 2019, o 
déficit foi de R$ 960 milhões.

PAIS TÊM MEDO DE 
MANDAR FILHOS 
PARA A ESCOLA

PSOL TERÁ CARA 
PRÓPRIA EM 2020, DIZ 
SANDRO PIMENTEL

FÓRMULA 1 
CONFIRMA 
EXCLUSÃO DO GP 
DO BRASIL

DIA DOS AVÓS É 
CELEBRADO COM
COM MÚSICA E 
AFETO

PEC DO FUNDEB 
GANHA NOVA VERSÃO 
NA CÂMARA 

DORIA É O RIVAL MAS 
FRACO DE BOLSONARO 
PARA 2022

ZENAIDE MAIA COBRA 
URGÊNCIA DO SENADO 
NA VOTAÇÃO DA PEC 15

PERDA. 8 |  Direção da Fórmula 
1 confirmou que o GP do Brasil 
não será disputado neste 
ano. A decisão se deve ao 
temor dos casos de covid-19. 
Corrida estava no calendário 
desde 1973.

MÍSICA. 7 | Crianças 
violinistas se apresentarão, 
através das redes sociais, 
para idosos do Lar da 
Vovozinha e Hotel Geriátrico 
Paço das Palmeitras, em 
Natal

CIDADES. 4 | Data prevista 
para a retomada das aulas 
é o dia 17 de agosto, 
segundo Governo do RN

FDS

NOTAS E INFORMES. 3 | 

CLÁUDIO HUMBERTO. 2 | 

DANIELA FREIRE. 4 | 

CANAIS DE FILMES 
POR ASSINATURA 
ESTÃO NO LIMITE

CANAL 1. 7 | 
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PSOL TERÁ CARA 
PRÓPRIA EM 2020, DIZ 
SANDRO PIMENTEL

Nova rotina: politícos potiguares contam 
como é o dia a dia no trabalho em casa
HOME OFFICE POLÍTICO. 5 | Vereadores, deputados e senadores do Rio Grande do Norte participam dos debates  e até votam 
projetos de forma virtual. A previsão é que o trabalho continue desta maneira pelo menos ao longo dos próximos dias.

CONTAS DE REDES 
SOCIAIS BOLSONARISTAS 
SÃO RETIRADAS DO AR 
POLÍTICA. 3 | Apoiadores foram 
suspensos do Twitter e Facebook 
por determinação do ministro 
Alexandre de Moraes, do STF
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REINVENÇÃO 
NA PANDEMIA

MUDANÇA. 6 | A jornalista potiguar Larissa 
Cavalcanti utilizou a quarentena para 
descobrir um novo telento: a carpintaria

ENTREVISTA. 2 | Deputado 
estadual fala das perspectivas 
do partido para as eleições 
municipais em  Natal

PERSONAL 
TRAINER USA 
REDES SOCIAIS 
PARA DAR AULAS

ESPORTES. 8 | Educadores 
físicos encontraram 
através das plataformas 
nas redes sociais uma 
forma de contribuir para a 
saúde e o bem-estar dos 
potiguares
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DORIA É O RIVAL MAS FRACO 
DE BOLSONARO PARA 2022

PARLAMENTARES TORRAM 
R$11 MI EM PROPAGANDA

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

CENSURA SE CONSOLIDA
Completa 18 meses a liminar 

do ministro Alexandre de Moraes 
(STF) proibindo três veículos de 
imprensa da Rede Tiradentes, 
de Manaus, de noticiar o 
envolvimento do senador 
Eduardo Braga (MDB) na Lava 
Jato. O político � gura em 9 casos 
da Lava Jato no próprio STF.

SEGURO DESEMPREGO
Durou até altas horas o 

jantar da bancada evangélica, 
esta semana, no restaurante 
Coco Bambu, em Brasília. 
Todos convencidos de que o 
governador do Rio, Wilson 
Witzel, di� cilmente manterá o 
emprego.

TEXTO REDONDO
Relator do Fundeb, o senador 

Flávio Arns (Rede-PR) elogiou 
o texto aprovado na Câmara 
dos Deputados, segundo ele, 
“redondo”. Não deve haver 
alterações e logo poderá ser 
aprovado no Senado. 

NOVA TENTATIVA
O vereador Renato Antunes 

(PSC), líder da oposição na 
Câmara do Recife, vai propor de 
novo uma CPI para investigar os 
desatinos da prefeitura. A Polícia 
Federal já fez cinco operações 
contra a gestão de Geraldo Júlio 
(PSB), que sufoca na Câmara 
qualquer pedido de CPI. 

PARECIA 2 DE NOVEMBRO
Ontem parecia dia de � nados 

para os poucos opositores de 
Bolsonaro que apareceram 
no Congresso, após o Paraná 
Pesquisa indicar vitória de 
Jair Bolsonaro em todas as 
simulações de 1º e 2º turnos. 

DIFERENÇA CAIU
O site Five� irtyEight, que 

mantém média das pesquisas 
nacionais sobre a disputa 
presidencial nos EUA, mostra 
que a vantagem do candidato 
democrata Joe Biden caiu em 
julho. Foi do auge de 9,6 pontos 
em 30 de junho, para 7,7 pontos, 
em 22 de julho. 

DEIXA SAUDADES
O discurso de despedida do 

diretor-geral da Organização 
Mundial do Comércio, Roberto 
Azevedo, foi aparteado por 
representantes de mais de 
80 países, homenageando o 
brasileiro. Ele sai do cargo em 
agosto.

POSSÍVEL TRANSMISSÃO
O governador do RS, 

Eduardo Leite, anunciou 
que testou positivo para o 
novo coronavírus. O político 
participou presencialmente de 
programa de TV, segunda (20), e 
deixou vários dos participantes 
preocupados.

O pagador de impostos não teve alívio do setor público na 
pandemia do coronavírus no Brasil. Nem com propaganda 
própria. Deputados federais e senadores torraram, nos últimos 
quatro meses, mais de R$11,3 milhões na “divulgação da atividade 
parlamentar”, segundo a ONG Operação Política Supervisionada. 
Essa conta faz parte do cotão parlamentar, que ressarce 
parlamentares em cerca de R$ 45 mil por mês por qualquer tipo de 
despesa, de tapiocas a “consultorias”. 

NÓS (SEMPRE) PAGAMOS
Os R$ 45 mil, em média, 

que cada deputado e senador 
recebe do cotão se soma ao 
salário de R$ 33,7 mil que 
cada um recebe por mês.

CASAS DOS GASTOS
A Câmara dos Deputados 

torrou R$ 10,7 milhões 

com propaganda para os 
deputados. No Senado, foram 
cerca de R$ 500 mil.

MAIORES GASTÕES
O maior gastão com 

propaganda é Wellington 
Roberto (PL-PB): R$ 147,6 mil 
desde abril. O Airton Faleiro, 
do PT, é o segundo: R$ 103 mil.

Levantamento do Paraná Pesquisa mostrou que o governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB), é o mais fraco dos seis principais 
rivais diretos de Jair Bolsonaro na disputa presidencial de 2002. 

O seu desempenho é modesto nos cenários de 1º turno, com 4% de 
intenção de votos, quase oito vezes menos que o atual presidente. Em 
eventual 2º turno, ele somaria menos da metade de Bolsonaro: 23% 
contra 51,7% . Mas não se deve subestimá-lo: Doria costuma crescer 
no final. Lula, Haddad, Ciro Gomes, Sergio Moro, Huck e até Mandetta, 
ex-ministro da Saúde, têm desempenho melhor que Doria, na pesquisa. 
Ficha sujíssima, Lula não pode disputar eleição, mas em hipotético 2º 
turno teria o melhor desempenho: 36,4% contra 45,6% de Bolsonaro. 
Se o PT for de Haddad, a tendência é de nova derrota tanto no 1º turno 
(14,5% a 30,7% de Bolsonaro) quanto no 2º turno (32% contra 46,6%). 
O Paraná Pesquisa ouviu 2.030 eleitores em 188 municípios de todos os 
Estados e o DF, entre os dias 18 e 21 deste mês.

“Vale menos 
que uma pizza”“DEPUTADO CAPITÃO AUGUSTO (PL-SP)

SOBRE O VALOR DOS ANÉIS QUE 
PRETENDE DAR A COLEGAS

PODER SEM PUDOR

BEM NÃO DECLARADO
Prefeito de Araxá 

(MG), poeta e pen-
sador, o ministro 
Olavo Drum-
mond estava 
muito impres-
sionado, nos 
idos de 1998, com 
o aperto imposto 
pelo Banco do Brasil 
aos agricultores endividados. D e s a b a -
fou: “Marido não chama mais a mulher de ‘meu bem’, senão 
vem o Banco do Brasil e toma.”

Sandro Pimentel é vigi-
lante da UFRN, foi vere-
ador de Natal e, em 2018, 

eleito o primeiro deputado 
estadual pelo seu partido, o 
PSOL, aqui no Rio Grande do 
Norte. Com origem no movi-
mento sindical e exercendo 
mandatos de caráter popu-
lar, algumas das principais 
pautas defendidas no exer-
cício do legislativo – como 
a transparência no serviço 
público, garantia de direitos 
para os trabalhadores, os 
mais pobres e de demais gru-
pos oprimidos na sociedade, 
entre outras – são bastante 
comuns dentro do campo da 
esquerda. Mas há um ponto 
que pode ser considerado fo-
ra da curva: a defesa e a pro-
teção animal. Esta não é uma 
pauta comumente lembrada 
pelos partidos de esquerda e, 
ainda assim, é uma das prin-
cipais bandeiras do político, 
além de já ser uma marca 
registrada.  

Ao Agora RN, Sandro fala 
sobre a atuação na Assem-
bleia Legislativa para apreciar 
temas espinhosos, como é o 
caso da Arena das Dunas e a 
Reforma da Previdência no 
estado. Além disso, ele tam-
bém fala sobre preparação do 
PSOL para  as eleições de 2020. 
Leia a entrevista:

Agora RN - O tema da Re-
forma da Previdência � cou 
adormecido por um tempo e 
agora voltou com força, inclu-
sive com possibilidade de ir à 
votação em qualquer momen-
to. Há resistência da bancada 
de oposição ao governo em vo-
tar a matéria agora. Qual a sua 
posição sobre?  

Sandro Pimentel - Dife-
rente do restante da bancada 
de oposição ao governo, que 
tem feito muita � rula mas 
é favorável inclusive a uma 
Reforma mais dura, minha 
posição tem se mantido � rme 
e coerente desde o início dessa 
discussão. Sempre me posicio-
nei contra Reformas que pre-
judicam os trabalhadores. Foi 
assim em 2003, quando Lula 
propôs e aprovou uma Refor-
ma da Previdência tão contro-
versa que, das discordâncias 
dela, surgiu o PSOL em 2004. 
No ano passado, me mantive 
� rme contra a Reforma da 
Previdência de Bolsonaro e, 
quando chegou a vez do RN, 
também me posicionei contra 
por discordar das alterações 
sugeridas pelo governo esta-
dual, apesar de entender per-
feitamente que uma reforma 
é realmente necessária, mas 
não essa. 

Atualmente a previdência 
do RN está de� citária por con-
ta dos saques feitos ao fundo 
previdenciário pelos governos 
anteriores e também pelo dé-
� cit de servidores ativos con-
tribuindo para o IPERN, mas 
isso não pode ser corrigido à 
custa dos servidores ativos e 
aposentados que recebem as 
faixas salariais mais baixas – 
principalmente porque eles 
não têm culpa alguma desse 
rombo! Não sou contra neces-
sariamente que a votação seja 
feita de modo virtual como os 
meus colegas da oposição têm 
se posicionado, tenho críticas 
ao processo como um todo 
pois, desde o início, o debate 
democrático não foi garantido 
e isso independe de ser pre-
sencial ou não, o que mais vale 
é o conteúdo da matéria.

A Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) enviada 
pelo governo do estado, não 

PSOL TERÁ CARA PRÓPRIA NAS 
ELEIÇÕES, DIZ SANDRO PIMENTEL

foi fruto de um diálogo com 
os servidores estaduais, e isso 
deveria ter acontecido já que 
é sobre as vidas deles. Fiz esse 
esforço, montei uma equipe 
técnica para estudar e pensar 
alternativas conversei com 
sindicatos, realizei audiência 
pública e cheguei à quatro 
emendas que poderiam deixar 
o texto � nal menos traumáti-
co do que o original, inclusive 
criando quatro novas faixas 
de alíquotas a serem imple-
mentadas, permitindo uma 
progressão mais justa nos des-
contos. 

Mas sequer pude debater 
essas emendas, pois não tive as 
assinaturas necessárias para 
pode protocolar. Então, o go-
verno agora diz que está aberto 
ao diálogo e à sugestões, mas a 
experiência recente mostrou o 
contrário. O debate democrá-
tico, com a manifestação das 
mais diversas posições não foi 
garantido. Nesse caso, minha 
posição não poderia ser outra 
a não ser contrária ao texto 
enviado pelo governo e é assim 
que votarei a qualquer mo-
mento que a PEC for votada.     

Agora RN -  Recentemente 
tivemos a situação da CPI da 
Arena das Dunas, uma inicia-
tiva de sua autoria e que tam-
bém foi suspensa, tendo como 
argumento o funcionamento 
remoto da Assembleia Legisla-
tiva. Como está isso? Alguma 
possibilidade de retomar os 
trabalhos?

Sandro Pimentel - A 
CPI foi proposta com base 
no relatório da Auditoria dos 
contratos da Arena das Dunas 
realizada pela Controladoria 
Geral do Estado (Control), 
com acompanhamento e a 
partir de pedido do meu man-
dato. A intenção dela nada 
mais é do que cumprir o papel 
de � scalizador do parlamento 
e de investigar a fundo as ir-
regularidades expostas nesse 
relatório: se há mau uso de 
dinheiro público, o povo do 
RN tem o direito de saber e 
nós precisamos ter a possi-
bilidade de corrigir esse erro 
que está trazendo prejuízos 
na casa das centenas de mi-
lhões. Principalmente se con-
siderarmos a situação de crise 
econômica pela qual passa o 
nosso estado há algum tem-
po, e que se agrava com essa 
pandemia. 

A CPI é um instrumento 
da minoria, tem a prerroga-

ENTREVISTA | Deputado estadual fala sobre o trabalho 
relacionado com a reforma da previdência, das ações para 
continuidade da CPI da Arena das Dunas e relata o que o 
PSOL está preparando para as eleições de 2020

EDUARDO MAIA/ ALRN

tiva constitucional de inves-
tigar e não pode ser prejudi-
cada por blocos majoritários. 
Ela teve as assinaturas neces-
sárias, foi instalada e deu iní-
cio ao seu funcionamento. Há 
20 anos não havia uma CPI na 
Assembleia Legislativa do RN! 
A suspensão de uma CPI via 
requerimento ou resolução 
fere a Constituição. É um ab-
surdo!

Por isso, eu e outros cole-
gas deputados optamos por 
judicializar. Nesse momento, 
temos um Mandado de Segu-
rança sendo analisado pelo 
Tribunal de Justiça do RN que 
pede o retorno imediato dos 
trabalhos. O Desembargador 
Cornélio Alves quer ouvir o 
Presidente da Assembleia 
Ezequiel Ferreira – que é alvo 
do Mandado por ter assinado 
o ato de suspensão – antes de 
apreciar a liminar. Agora, o 
que podemos fazer é aguardar 
o andamento da justiça, tor-
cendo para que tudo se enca-
minhe da melhor forma e que 
a CPI retome seus trabalhos 
em breve.   

Agora RN - E, para além da 
Reforma e da suspensão da 
CPI, como andam os trabalhos 
do seu mandato durante esse 

período de pandemia?
Sandro Pimentel - Nosso 

mandato não parou, ao con-
trário, estamos trabalhando 
muito mais. Esse período tem 
sido bastante cansativo e com 
muitas demandas. Tenho par-
ticipado de todas as sessões, 
apresentei alguns Projetos de 
Lei que visam minimizar os 
impactos da pandemia para 
o povo potiguar e também 
sobre outros temas, toquei as 
atividades da CPI até quando 
foi permitido. Recentemente 
apresentei e aprovei reque-
rimento de convocação do 
Secretário de Saúde do RN, Dr. 
Cipriano Maia para prestar es-
clarecimentos sobre a compra 
de respiradores por R$ 5 mi-
lhões ao Consórcio Nordeste 
e que nunca chegaram, con-
vocação essa que há 13 anos 
não acontecia na Assembleia. 
En� m, o trabalho não para!

Uma iniciativa que � ze-
mos com muito carinho e que 
trouxe um resultado muito 
importante foi a campanha 
de solidariedade aos animais, 
que conseguiu arrecadar mais 
de 3 toneladas de ração para 
cães e gatos, além de doação 
de alimentos humanos e ou-
tros itens que foram doados à 
ONG’s e protetores indepen-
dentes de diversas cidades do 
nosso estado.  

Agora RN - As eleições estão 
se aproximando e quais são os 
planos do PSOL para esse plei-
to?

Sandro Pimentel - Nós, 
do PSOL, ainda estamos em 
debate interno nas instâncias 
do partido e não de� nimos 
quem será o nosso candidato 
aqui em Natal, mas é certo que 
teremos candidatura. O PSOL 
sairá nessas próximas eleições 
com cara própria, com uma 
excelente chapa de candidatos 
a vereador inclusive, bastante 
representativa das lutas que 
nós construímos cotidiana-
mente na cidade: mulheres, 
jovens, trabalhadores, negri-
tude, proteção animal, e por aí 
vaí. Queremos, enquanto par-
tido, trazer nossas propostas 
para a população e nos apre-
sentar como um pólo de con-
traposição à gestão do Álvaro 
Dias, por exemplo. A partir 
do diálogo com a população, 
pensar alternativas e soluções 
para a cidade que deem conta 
das demandas de quem vive 
e trabalha nela, e não para os 
mais ricos e empresários.

Deputado Sandro Pimentel (PSOL) avalia que faltou diálogo entre Estado e os servidores para a discutir Previdência estadual

“A Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) [da 
Previdência] enviada pelo 
governo do estado, não foi 
fruto de um diálogo com os 
servidores estaduais” 

SANDRO PIMENTEL
DEPUTADO ESTADUAL - PSOL

“O PSOL sairá nessas 
próximas eleições com cara 
própria, com uma excelente 
chapa de candidatos 
a vereador inclusive e 
bastante representativa” 

SANDRO PIMENTEL
DEPUTADO ESTADUAL - PSOL



SAÚDE
A pandemia da Covid-19 não tem afetado apenas os que 

contraem o novo coronavírus. Por causa do aumento da demanda 
no sistema de saúde, pacientes com outras doenças também sofrem 
os efeitos da superlotação nos hospitais. Nesta semana, um homem 
de 52 anos que sofreu um infarto teve de esperar quatro dias na UPA 
de Parnamirim para ser transferido para uma unidade adequada e 
fazer um cateterismo.

Termina esta semana o 
prazo para que estados 
e municípios aprovem 

suas reformas previdenciárias. 
Depois de 31 de julho, o 
governador ou o prefeito que 
não tiver se adequado à regra federal não poderá mais emitir o 
Certificado de Regularidade Previdenciária, sem o qual governos 
e prefeituras ficam impedidos de receber verbas federais, firmar 
convênios e contratar empréstimos com aval da União. Também 
passam a ser aplicadas as regras gerais (não as alíquotas) da 
Emenda Constitucional 103, que foi promulgada no fim do ano 
passado pelo Congresso.

Mas tudo pode mudar.
Reportagem do Agora RN publicada nesta sexta-feira mostrou 

que o Governo Federal estuda ampliar o prazo, já que nem todos 
os estados e municípios conseguiram aprovar suas reformas. 
No Rio Grande do Norte, tanto a Assembleia Legislativa quanto 
a Câmara Municipal de Natal ainda discutem os termos das 
propostas enviadas, respectivamente, pela governadora Fátima 
Bezerra e pelo prefeito Álvaro Dias.

O caso municipal, contudo, não deve ter muitos 
desdobramentos. Existe a perspectiva de que terça-feira o texto 
seja aprovado pelo plenário na primeira discussão. Problema 
mesmo pela frente tem a gestão estadual, devido à forte rejeição à 
proposta.

Nos bastidores, a expectativa é que o limite passe a ser o dia 
31 de dezembro de 2020, o que daria um fôlego nas negociações 
para o governo potiguar.

Na Assembleia, deputados que fazem oposição ao governo 
seguem firmes contra a proposta, apesar de saberem da 
necessidade da aprovação. Durante o fim de semana, haverá muita 
articulação para convencer os parlamentares do contrário.

Uma parte Fátima já fez. A coletiva chamada por ela na 
semana passada teve o objetivo de sensibilizar os deputados 
estaduais, mas também mostrar a governadora fazendo uma 
defesa pública do projeto. Era um desejo da oposição.

Por outro lado, além da obediência à regra federal, existe a 
preocupação com a saúde financeira do regime previdenciário 
estadual. Nesta edição do Agora RN, reportagem mostra que o 
Estado já teve de desembolsar R$ 1 bilhão este ano para cobrir o 
rombo nas contas públicas. Estender o prazo, neste caso, apesar 
de ajudar as negociações, só pioraria o quadro.

redacao@agorarn.com.br      

SEMANA DECISIVA

CRIMES CIBERNÉTICOS
O presidente da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande 
do Norte, deputado Ezequiel 
Ferreira (PSDB), sugeriu ao 
Governo do RN a recriação de 
uma delegacia especializada 
na apuração e repressão 
aos crimes eletrônicos e 
cibernéticos. O objetivo é coibir 
golpes praticados em ambiente 
virtual, como principalmente 
estelionato.

ROSALBA E JORGE
O empresário Jorge do 

Rosário (PL), pré-candidato 
a prefeito de Mossoró nas 
próximas eleições, não descarta 
ser candidato a vice na chapa 
da prefeita Rosalba Ciarlini 
(Progressistas), que pretende 
concorrer à reeleição. “Estamos 
conversando com todos”, disse 
ele, em entrevista ao jornalista 
Saulo Vale. Em 2016, Jorge foi 

candidato a vice na chapa de 
Tião Couto, adversário da atual 
prefeita.

RANKING DE PRODUTIVIDADE
Leitores deste Agora RN 

repercutiram nas redes sociais 
a reportagem de capa da edição 
desta sexta-feira, que trouxe 
um ranking de produtividade 
dos deputados federais e 
senadores que representam o 
Estado no Congresso Nacional. 
Pesquisa da reportagem 
mostrou que, juntos, os 
parlamentares potiguares 
já assinaram mais de 1,6 mil 
proposições legislativas desde o 
ano passado. Para uns leitores, 
o resultado surpreendeu. 
Já outros minimizaram os 
critérios do ranking. “Ter 
muitos projetos não significa 
que são projetos de interesse 
público”, comentou uma 
internauta.

RÁPIDAS

>> Sábado, 25 de julho, é Dia 
de São Cristóvão, Dia do Escritor, 
Dia do Colono, Dia do Motorista, 
Dia de São Tiago Maior e Dia 
da Mulher Negra Latina e 
Caribenha.

>> Nesta data, em 1953 – há 
67 anos –, era criado o Ministério 
da Saúde do Brasil.

>> A Prefeitura de 
Parnamirim promove neste 
sábado vacinação antirrábica, 
das 8h às 13h, nas UBS de 
Cidade Verde, Suzete Cavalcanti, 
João Dias e Nova Parnamirim. 
Além disso, também haverá 
imunização no Pet Shop Rações 
e nos condomínios Serrambi 4 e 
5 e Casa Grande.

>> Em comemoração ao 
Dia da Mulher Negra Latina e 
Caribenha, o Governo do RN 
organiza live neste sábado, às 
17h, no Instagram do Neab 
UERN.

>> O Departamento de 
Educação Física promove debate 
com a temática “Exercício para 
crianças visando a saúde e o 
desempenho”. É neste sábado, às 
19h, no Google Meet.

>> Domingo, 26 de julho, é 
Dia dos Avós e Dia Nacional do 
Arqueólogo.

>> Nesta data, em 1963, o 
município de Poço Branco/RN 
conquistava sua emancipação 
política. Parabéns, poço-
branquenses, pelos 57 anos!

>> A UFRN promove debate 
com a temática “A educação 
física como área da saúde”. É 
neste domingo, às 19h, no Google 
Meet.

>> A Prefeitura do Natal 
continua a campanha de 
vacinação contra o sarampo em 
todos postos de saúde. O objetivo 
é vacinar adultos de 20 a 49 anos 
até 31 de agosto.

Notas&Informes

É 2020 no Brasil e a 
realidade sempre supera a 
imaginação”“DEPUTADA FEDERAL NATÁLIA BONAVIDES,

AO COMENTAR FOTO DO PRESIDENTE
 JAIR BOLSONARO MOSTRANDO UMA 
CAIXA DE HIDROXICLOROQUINA A 
EMAS DO ALVORADA
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O sistema previdenciário es-
tadual fechou o primeiro 
semestre de 2020 com um 

déficit de mais de R$ 1 bilhão. Esse 
foi o valor que o Governo do Rio 
Grande do Norte teve de desem-
bolsar para pagar aposentadorias 
e pensões entre janeiro e junho, 
já que as receitas não cobriram as 
despesas. O dinheiro para o aporte 
saiu do Tesouro Estadual.

De acordo com a Secretaria 
Estadual de Planejamento e Fi-
nanças (Seplan), o rombo registra-
do nos seis primeiros meses deste 
ano foi 4% maior do que o do mes-
mo período do ano passado. 

Entre janeiro e junho de 2019, o 
déficit foi de R$ 960 milhões. Com 
isso, no intervalo de um ano, o Es-
tado teve de cobrir R$ 40 milhões a 
mais de déficit na Previdência.

O secretário Aldemir Freire 
conta que, se nada for feito, o Es-
tado fechará o ano com um déficit 
aproximado de R$ 2 bilhões em 
seu regime próprio de previdência. 
No ano passado, o rombo foi de 
R$ 1,57 bilhão – já considerando 
receitas extraordinárias como os 
R$ 125 milhões da compensação 
previdenciária. Em 2018, o déficit 
tinha sido de R$ 1,35 bilhão. Ou 
seja, as contas só vêm piorando.

Segundo o Governo do Rio 
Grande do Norte, o principal mo-
tivo para o aumento do déficit 
previdenciário ano após ano é 
a discrepância entre o número 
de servidores em atividade e os 
aposentados e pensionistas. Nos 
últimos anos, como poucos con-
cursos públicos foram realizados, 
caiu a quantidade de funcionários 
ativos, já que, à medida que foram 
alcançando tempo de contribui-
ção, muitos servidores se aposen-
taram.

De acordo com estudo publi-
cado pela Secretaria Estadual de 
Administração (Sead) no início do 
ano, 54% dos servidores ligados do 
Estado são inativos. Apenas 46% 
estão trabalhando. No entanto, de 
acordo com a pasta, a proporção 
ideal, segundo o regime de repar-
tição (em que servidores da ativa 
bancam os inativos), seria de pelo 
menos três servidores na atividade 

para um inativo.
O problema se agrava porque 

a maioria dos servidores deixa 
de contribuir para a previdência 
quando se aposenta. Isso porque, 
atualmente, quem recebe benefí-
cios inferiores a R$ 6.101,05 é isen-
to de contribuição no Rio Grande 
do Norte. Na ativa, todos são taxa-
dos em 11%.

REFORMA
Para atenuar o problema, o 

Governo do Estado encaminhou 
em fevereiro, para a Assembleia 
Legislativa, um projeto de Refor-
ma da Previdência. A proposta 
aumenta a contribuição previden-
ciária dos servidores e altera itens 
como idade mínima para aposen-
tadoria, regras de pensão e forma 
de calcular o benefício. Para quem 
já está no serviço público, a pro-
posta prevê regras de transição.

A reforma está pronta para 
votação na Assembleia desde 
a semana passada. Na última 
quinta-feira (23), o presidente da 
Casa, deputado Ezequiel Ferreira 
(PSDB), novamente anunciou a 
proposta em plenário, mas o tex-
to não foi apreciado por falta de 
quórum. Apenas 14 deputados re-
gistraram presença, quando eram 
necessários 15 parlamentares pa-
ra a votação começar. Foi a quinta 
tentativa frustrada de votação.

Na quarta (22), a governado-
ra Fátima Bezerra admitiu que a 
bancada governista tem faltado às 
sessões para que a PEC não corra o 

risco de ser rejeitada. São necessá-
rios 15 votos favoráveis para apro-
var o texto, mas o governo diz ter o 
apoio de apenas 13 parlamentares. 
A oposição não concorda com o 
texto e quer empurrar a votação 
apenas para quando a Assembleia 
voltar às sessões presenciais, o que 
está previsto apenas para agosto.

O principal ponto da proposta 
do governo é subir a contribuição 
previdenciária dos servidores. 
Hoje, o funcionalismo contribui 
com 11% da remuneração bruta. 
O projeto do governo cria um sis-
tema de alíquotas progressivas, 
com taxas variando de 12% a 16%, 
com alíquotas maiores para faixas 
salariais mais altas.

Além disso, pela proposta, to-
dos os aposentados e pensionistas 
que recebem acima de R$ 2,5 mil 
seriam taxados – hoje, são isentos 
todos os que ganham abaixo de R$ 
6.101,00. Na Assembleia, já há um 
acordo para fixar a isenção para 
quem ganha abaixo de R$ 3.050,00.

EXPECTATIVA DE ECONOMIA
De acordo com o secretário 

de Finanças, a reforma conforme 
foi enviada para a Assembleia di-
minui o déficit previdenciário em 
cerca de 30%. “A reforma pode li-
berar cerca de R$ 200 milhões por 
ano para investimento em saúde, 
educação, segurança, infraestrutu-
ra”, afirmou.

PRAZO
Além de corrigir parte do pro-

blema do déficit, o governo enca-
minhou a Reforma da Previdência 
para atender a uma regra federal. 
No ano passado, a União obrigou 
estados e municípios a se adequa-
rem ao regime geral, que passou 
por reforma em 2019. Uma porta-
ria do Ministério da Economia em 
vigor determina que governadores 
e prefeitos devem aprovar suas re-
formas até 31 de julho, isto é, até o 
fim da semana que vem.

Se não aprovarem as reformas, 
os estados e municípios podem ser 
penalizados com a suspensão do 
recebimento de verbas federais e 
a proibição para firmar convênios 
e contratar empréstimos com aval 
da União.

Como nem todos os estados e 
municípios conseguiram aprovar 
suas reformas até agora (caso do 
RN), o Governo Federal estuda 
ampliar o prazo.

Em nota enviada ao Agora RN 
nesta semana, a Secretaria Espe-
cial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia afirmou 
que estuda ampliar o prazo por 
causa de “demandas recebidas 
de entidades representativas de 
municípios e de deliberação do 
Conselho Nacional dos Regimes 
Próprios de Previdência Social 
(CNRPPS)”. Nos bastidores, a ex-
pectativa é que o limite passe a ser 
o dia 31 de dezembro de 2020.

Governo já desembolsou R$ 1 bi 
para cobrir déficit previdenciário
PREJUÍZO | Secretaria Estadual de Planejamento e Finanças (Seplan) aponta que rombo nas contas registrado nos seis primeiros 
meses deste ano foi 4% maior do que o do mesmo período de 2019; estimativa é fechar 2020 com o prejuízo de R$ 2 bilhões 

 Governadora Fátima Bezerra (PT) corre contra o tempo para aprovar reforma

ELISA ELSIE /  ASCOM

R$ 1.006.
788,

291,07
Foi o déficit previdenciário 

estadual no 1º semestre de 2020

R$ 167,8 
milhões

É a média mensal de rombo 
na previdência

4%
Foi quanto aumentou o déficit 

de um ano para o outro

31 de julho
É o prazo final para que o 

Estado aprove sua reforma

Apoiadores bolsonaristas fo-
ram suspensos do Twitter e 
Facebook nesta sexta-feira 

(24), por determinação do Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

As contas e páginas do ex-de-
putado federal Roberto Jefferson 
(PTB), dos empresários Luciano 
Hang e Otávio Fakhoury, da extre-
mista Sara Giromini e do bloguei-
ro Allan dos Santos estão fora do 
ar no Brasil.

O bloqueio temporário foi 
determinado pelo ministro Ale-
xandre de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), no âmbito 
do inquérito das fake news - que 
apura notícias falsas, ofensas e 
ameaças contra autoridades. A 
medida foi justificada pela neces-
sidade de ‘interromper discursos 
criminosos de ódio’ e solicitada 
ainda em maio, quando aliados 
do presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) foram alvo de buscas em 
operação da Polícia Federal.

Segundo a reportagem apu-
rou, Twitter e Facebook cumpri-
ram a determinação, de dois me-
ses atrás, e suspenderam as contas 
após serem intimados na quarta-
-feira, 22, pelo próprio Alexandre, 
sob multa de pena diária de R$20 
mil em caso de descumprimento.

Na época, o ministro apontou 
‘sérios indícios’ de que o grupo pra-
ticou crimes de calúnia, difama-
ção, injúria, associação criminosa 
e contra a Segurança Nacional.

“Essas tratativas ocorreriam 
em grupos fechados no aplicativo 
de mensagens Whatsapp, permi-
tido somente a seus integrantes. 
O acesso a essas informações é de 
vital importância para as investi-
gações, notadamente para iden-

tificar, de maneira precisa, qual o 
alcance da atuação desses empre-
sários nessa intrincada estrutura 
de disseminação de notícias frau-
dulentas”, apontou Alexandre de 
Moraes.

As provas colhidas na investi-
gação também citam depoimen-
tos prestados pelos deputados 
federais Alexandre Frota (PSDB-
-SP) e Joice Hasselmann (PSL-SP), 
que contaram detalhes sobre o 
funcionamento do ‘Gabinete do 
Ódio’ na CPMI das Fake News, no 
Congresso.

O blogueiro Allan dos Santos 
foi identificado pela Polícia Fede-
ral como um dos ‘influenciadores’ 
do esquema de divulgação de 
ofensas e fake news contra o Su-
premo.

Segundo os investigadores, foi 
detectada a existência de um ‘me-
canismo coordenado de criação e 
divulgação’ das mensagens contra 
ministros. Os perfis de influencia-
dores utilizavam seus seguidores 

para criar hashtags que atacassem 
o STF, para só então reproduzi-las 
em suas contas. Dessa forma, fica-
ria seguros de que não foram eles 
os responsáveis pela criação das 
hashtags

A PF identificou indícios que 
as publicações sejam dissemina-
das por meio de robôs com o obje-
tivo de atingir número expressivo 
de leitores - o mecanismo seria 
financiada por empresários ‘de 
maneira velada’.

Busca no Twitter entre 7 a 
11 de novembro do ano passado 
identificou publicações que utili-
zavam termos de ataques contra a 
corte, como #STFVergonhaNacio-
nal e #STFescritóriodocrime, além 
dos nomes dos ministros e pala-
vras-chaves como Impeachment 
e Supremo.

Em comum, ao menos onze 
perfis que seguem uns aos outros 
nas redes foram identificados, in-
cluindo Allan dos Santos.

Um dos exemplos citados pela 

PF ocorreu no dia 07 de novembro, 
quando os ‘influenciadores’ inicia-
ram ataques dizendo que o STF 
é ‘uma vergonha’, clamando por 
impeachment contra os ministros, 
mas sem utilizar a hashtag #Impe-
achmentGilmarMendes.

A hashtag foi criada por segui-
dores dessas contas, que passaram 
a responder os perfis ‘influencia-
dores’ utilizando o termo. Somen-
te no dia 11 de novembro que 
dez dos onze perfis investigados 
passaram a utilizar a hashtag para 
impulsionar o ataque, de forma a 
alcançar o ‘trend topics’ (assuntos 
mais comentados) do Twitter.

“Assim, os perfis influenciado-
res não apareciam como criadores 
da hashtag que simboliza o ata-
que”, aponta a PF.

O dono da rede de lojas de de-
partamento Havan, Luciano Hang, 
é suspeito de participar do núcleo 
financeiro supostamente respon-
sável pelo impulsionamento de ví-
deos e materiais ‘contendo ofensas 
e notícias falsas com o objetivo de 
desestabilizar as instituições de-
mocráticas e a independência dos 
poderes’ e composto por empre-
sários do grupo autodenominado 
‘Brasil 200 Empresarial’.

Para a Procuradoria Eleitoral, 
as investigações em curso no Su-
premo podem ajudar a identificar 
os financiadores da suposta ‘rede 
de propagação de mensagens 
falsas ou agressivas’ pautada pelo 
chamado gabinete do ódio - gru-
po que gerenciou as redes sociais 
do então candidato Jair Bolsona-
ro nas eleições e, após a vitória, 
ganhou sala exclusiva ao lado do 
gabinete do presidente no Palácio 
do Planalto.

Bloqueio temporário foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF

Contas de bolsonaristas em redes sociais 
são retiradas do ar após decisão de Moraes

STF 

DIVULGAÇÃO/STF



Geral| SÁBADO E DOMINGO, 25 E 26 DE JULHO DE 20204 |

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

FUNDEB JÁ 
A senadora Zenaide Maia 

cobrou urgência do Senado na 
votação da PEC 15, que torna o 
Fundeb permanente e aumenta 
os repasses da União para a 
educação básica. “Os deputados 
� zeram a parte deles. E não 
há motivo para o Senado não 
acelerar a aprovação de uma 
proposta tão essencial para a 
nossa educação”, defendeu a 
senadora. 

EM PAUTA 
“Eu não gostaria de ver a 

Petrobras totalmente ausente 
do Rio Grande do Norte”, alertou 
o senador Jean Paul Prates (PT/
RN) durante o Circuito Brasil 
Óleo & Gás – Rio Grande do 
Norte. O evento debateu o novo 
mercado potiguar de petróleo e 
as oportunidades de operação 
onshore e de fornecedores 
estratégicos. 

DECLÍNIO 
A preocupação relatada 

pelo parlamentar acontece 
em meio a atual política de 
desinvestimentos promovida 
pela Petrobras. A estatal vem 
registrando o declínio de suas 
atividades no Rio Grande do 
Norte com a venda dos seus 
campos de produção de petróleo.  

FRUSTRAÇÃO 
Em editorial publicado 

nesta sexta-feira a revista Veja 
fez críticas à reforma tributária 
do governo federal aprovada 
na Câmara dos Deputados: 
“Frustrou quem esperava 
cobranças mais justas e combate 
às distorções � scais”. 

EDUCAÇÃO INTEGRAL 
O Programa Itaú Social 

UNICEF está com as inscrições 
abertas até o dia 21 de 
agosto. Serão selecionadas 40 
organizações sociais que atuam 
no desenvolvimento de crianças 
e adolescentes, que receberão 
fomento de até R$ 100 mil cada. 
Instituições da região Nordeste 
têm prioridade. 

BOM DEMAIS 
O Ministério da Saúde 

contratou para fornecer 
ventiladores a empresa “KTK 
Indústria de Importação, 
Exportação e Comércio de 
Equipamentos Hospitalares”, 
que deve nada menos que R$ 75 
milhões de reais em impostos 
federais, estaduais e municipais. 
A informação está na revista 
Piauí, assinada por Allan de 
Abreu. 

DENÚNCIA 
Nesta quinta-feira, a 

deputada americana Alexandria 
Ocasio-Cortez, que chegou 
ao Congresso dos EUA como 
a mulher mais jovem eleita 
para a Câmara, se dirigiu ao 
plenário daquela Casa para 
ler no Registro do Congresso 
uma vulgaridade sexista que 
o deputado Ted Yoho, um 
republicano da Flórida, usou 
para se referir a ela. “Na frente 
dos repórteres, o congressista 
Yoho me chamou, como cito 
aqui: ‘Uma vadia’”, disse Ocasio-
Cortez em tom de denúncia. 

BOLSA REMÉDIO 
O senado apresentou o 

Projeto de Lei (PL) 3.829/2020 
que cria a Bolsa Medicamento, 
para manter o acesso de 
pessoas portadoras de doenças 
crônicas ou degenerativas a 
medicamentos de uso contínuo 
enquanto durar o estado de 
calamidade pública decorrente 
da pandemia do novo 
coronavírus. O valor máximo 
por bene� ciado será de R$ 500 
por mês. 

DURANTE PANDEMIA 
Pela proposta, a Bolsa 

Medicamento será concedida 
para os doentes cujo tratamento 
exija medicamento de uso 
contínuo não fornecido por 
outro programa de governo. Para 
receber o auxílio, será necessário 
apresentar laudo médico 
atestando a necessidade. 

 Mas ainda não há previsão 
de quando o projeto será votado. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS>> Não é só em Natal: Moradores de 
cidade do Paraná fazem fila em ginásio para 
obter ivermectina contra Covid-19. “Apesar 
da falta de comprovação contra a doença, 
vermífugo está sendo distribuído pela 
prefeitura”, informou a Folha de S.Paulo. 

>> O Senado aprovou a Medida 
Provisória 934, que flexibiliza o ano 

51% da unidade de infraestrutura, cujo 
valor mínimo era de R$ 6,5 bilhões.  

>> Em meio à pandemia, 
funcionários dos Correios planejam fazer 
greve para não perder privilégios. É que 
a direção da empresa quer acabar com o 
‘vale-peru’ e ‘vale-cultura’. 

letivo por causa da pandemia. Sem 
alterações, texto segue para a sanção 
presidencial.  

>> O banco BTG Pactual propôs 
comprar 51% da rede de fibra da Oi e 
atraiu dez investidores. A Oi informou, 
em junho, que aceitaria vender de 25% a 

No novo normal: Deputada 
estadual Eudiane Macedo 
preparadíssima participando 
de sessão remota da 
Assembleia Legislativa

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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Pais de alunos das redes pú-
blica e privada de ensino 
não pretendem mandar os 

� lhos para a escola caso o retorno 
às aulas seja con� rmado para o 
dia 17 de agosto no Rio Grande do 
Norte. Entre os pais, o receio é que 
a volta às atividades escolares seja 
precipitada por não haver, segun-
do eles, segurança para as crianças 
contra o novo coronavírus.

A representante comercial Dé-
bora Sallem, de 29 anos, avalia que 
o retorno às aulas é necessário, 
principalmente na rede pública, 
que tem mais estudantes sem con-
dições de realizar atividades à dis-
tância, por di� culdades de acesso 
à internet. Contudo, ela acredita 
que não há “segurança sanitária” 
para uma volta sem riscos.

“A torcida é para que o pro-
vável não aconteça. Que, com a 
reabertura, somada à enorme falta 
de bom senso da população, nos-
sos números de contágio e morte 
continuem em queda. Vai ser um 
verdadeiro milagre”, a� rmou, ao 
responder a uma enquete do Ago-
ra RN realizada com os leitores 
pelo WhatsApp.

No Rio Grande do Norte, as au-
las nas redes pública e privada es-
tão suspensas na forma presencial 
desde 18 de março. Desde então, 
alunos estão realizando algumas 
atividades pela internet.

Nas últimas semanas, o go-
verno estadual intensi� cou o 
planejamento com vistas a uma 
possível retomada das aulas nas 
escolas. Em nota, a Secretaria 
Estadual de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer (Seec) disse que 
está liderando um debate com en-
tidades representativas do ensino 
para discutir protocolos para um 
retorno seguro.

A previsão é que as aulas 
possam ser retomadas em 17 de 
agosto, mas a data ainda não está 
con� rmada. Segundo a Seec, as 
escolas só vão reabrir quando hou-
ver segurança para tal. 

“Todas as redes estão anali-
sando as orientações internacio-
nais e nacionais para providências 
a serem tomadas, criando condi-
ções necessárias, no sentido de 
organizar as escolas para quando 
for possível retornar”, explicou a 
pasta.

A preocupação de Dani Pei-
xoto, de 44 anos, é principalmente 
quanto ao uso de máscaras – que 
é obrigatória em todo o Estado, 
inclusive para crianças (exceto as 
menores de 2 anos), como medida 
de prevenção do coronavírus.

“Se nós, que somos adultos, 
� camos incomodados com o uso 
constante da máscara, imagine as 
crianças, que não têm noção dos 
riscos? Elas iriam tirar a máscara 
e o risco de contágio seria enorme, 
sem contar que jamais eles iriam 
correr na escola usando máscara”, 
comenta. Para ela, as aulas só de-
veriam ser retomadas no ano que 
vem. “Faria dois anos em um”.

Um estudo da Fundação 
Oswaldo Cruz, publicado nesta 
sexta-feira (24) pelo Agora RN, 
mostrou que a volta às aulas pre-
senciais no Rio Grande do Norte 
representa potencial risco para 
212 mil potiguares. O grupo é for-
mado por idosos e os adultos com 
problemas crônicos de saúde que 
convivem diariamente com crian-

ças e adolescentes em idade esco-
lar (4 aos 17 anos).

Ainda de acordo com Fiocruz, 
a partir de um boletim sobre a 
retomada das atividades educa-
cionais, a volta às aulas só poderá 
acontecer com a transmissão da 
Covid-19 controlada. A rede hos-
pitalar deve disponibilizar pelo 
menos 30% de leitos disponíveis, 
aponta a instituição. 

Além disso, a Fiocruz defende 
que é necessária a diminuição do 
número de mortes pelo menos nas 
últimas três semanas. Por � m, o 
sistema de saúde deve estar pron-
to para detectar, testar, isolar e tra-
tar pacientes e rastrear contatos.

Na opinião de Marcelo Souza, 
de 32 anos, com alguns critérios, 
é possível retomar as aulas com 
segurança. “Se a escola ou facul-
dade oferecer todas as normas de 
segurança, como veri� car tempe-

ratura corporal, oferecer álcool em 
gel e máscara e reduzir o número 
de alunos na sala, além de garantir 
o distanciamento, claro que sim”, 
a� rmou.

Ele faz parte de uma corrente 
minoritária, contudo. A maioria 
dos pais ouvidos pelo Agora RN 
não avalia ser segura uma retoma-
da neste momento.

O churrasqueiro Nilton da Sil-
va, de 41 anos, é enfático. Ele é pai 
de um casal de 9 e 10 anos de ida-
de e mora na Zona Norte de Natal. 
“Meus � lhos não vão à escola este 
ano. Não vou arriscar, porque nin-
guém sabe como vai estar a pande-
mia daqui para a frente. Tem redu-
zido aqui, mas em outros estados 
está grave. Não concordo com a 
volta às aulas este ano”, � nalizou.

A possibilidade de aumento 
na evasão escolar preocupa a Se-
cretaria de Educação do Estado. 

“Estamos discutindo, entre os se-
tores da pasta e com instituições e 
entidades ligadas ao ensino, quais 
serão as estratégias para que esse 
estudante permaneça estudando 
no cenário pós-pandemia. A pasta 
entende a preocupação dos pais e 
rea� rma que só retomará as ativi-
dades presenciais quando houve 
as condições sanitárias para tal”, 
a� rmou a pasta.

PROTOCOLOS NA REDE PRIVADA
Na rede privada, escolas de 

Natal têm adotado protocolos 
para a retomada. Nos colégios 
CEI (unidades Mirassol e Zona 
Sul), foi montado um comitê de 
gestão para elaborar e monitorar 
o cumprimento de medidas para 
evitar a contaminação pelo novo 
coronavírus no ambiente escolar, 
quando as aulas presenciais forem 
retomadas.

Os pilares da estratégia de 
retorno às aulas no CEI envolvem 
medidas como distanciamento 
físico, sanitização e higiene, mo-
nitoramento (controle e acompa-
nhamento das condições de saúde 
dos alunos, professores e funcioná-
rios presentes nas escolas), acolhi-
mento, aprendizado, comunica-
ção e treinamento. Além disso, há 
outras medidas, como a adoção de 
protetores de acrílico.

O retorno se dará de forma 
gradual e com uma metodologia 
de ensino híbrido (presencial e 
não presencial)”, enfatiza a dire-
tora Corina Amorim, que destaca 
ainda que as escolas vão disponi-
bilizar treinamentos para os cola-
boradores.

Segundo a diretora pedagógi-
ca do Colégio Porto, Ana Cristina, 
é um momento para estar atento 
com os procedimentos e � scali-
zação das medidas. “Os nossos 
adolescentes são muito calorosos, 
gostam de estar juntos, e nós que-
remos conscientizá-los que, neste 
momento, � car distante um dos 
outros é um ato de amor”, disse.

Após a con� rmação da data 
o� cial e compreensão de como 
será de fato este retorno, o Colégio 
Porto pretende realizar um manu-
al que será encaminhado para as 
famílias dos alunos. “Esse material 
vai informar aos pais como será o 
retorno às aulas, quais as medidas 
sanitárias que serão adotadas, 
quais serão os procedimentos. Se-
rá um manual de como a família 
deve se portar diante desse mo-
mento, tanto pedagogicamente, 
quanto também em relação às 
medidas de educação sanitária 
que serão implementadas”, explica 
Ana Cristina.

Pais relatam medo de mandar filhos 
para a escola: “Não vou arriscar”
EDUCAÇÃO | No Rio Grande do Norte, as aulas nas redes pública e privada estão suspensas na forma presencial desde 18 de março. Desde então, alunos estão realizando algumas atividades pela 
internet. Pais de alunos das redes pública e privada de ensino não pretendem mandar os filhos para a escola caso o retorno seja confirmado para o dia 17 de agosto pelo Governo do Estado

Segundo a Secretaria Estadual de Educação, as escolas no RN só vão reabrir quando houver garantias de segurança sanitária
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Desde que começou a tra-
balhar de casa, no fim de 
março, a deputada estadual 

Isolda Dantas (PT) tem uma nova 
rotina. Antes habituada a dividir o 
tempo entre Natal, onde fica a As-
sembleia Legislativa, e Mossoró, seu 
reduto eleitoral, ela agora tem um 
novo desafio: conciliar o trabalho 
parlamentar, que ela considera que 
aumentou, e as atividades de casa.

“Todas as tarefas domésticas, 
eu que estou fazendo. As pessoas 
que me auxiliam estão de quaren-
tena. Então, eu que faço tudo: café, 
almoço, jantar, cuidar da roupa e 
cuidar da casa”, conta ela à repor-
tagem do Agora RN direto de sua 
casa em Mossoró, onde ela passa 
integralmente o tempo desde que 
foi para o home office, por causa da 
pandemia do novo coronavírus.

A rotina dela começa cedo. 
“Metódica”, como ela própria se 
define, Isolda levanta nas primeiras 
horas do dia para dar início às ati-
vidades. A primeira tarefa é realizar 
exercícios vocais para aguentar a 
maratona de reuniões que está por 
vir. Depois, ela prepara a mesa do 
café da manhã e apronta o filho pa-
ra assistir aula remota. Em seguida, 
já começa a organizar o almoço.

De terça a quinta, entre 9h30 e 
10h da manhã, ela liga o computa-
dor e se conecta com os outros 23 
deputados estaduais do Rio Grande 
do Norte. É hora da sessão plenária 
da Assembleia Legislativa. Desde o 
fim de março, todo o trabalho le-
gislativo acontece assim: de forma 
remota. Os parlamentares, todos 
de casa, participam dos debates e 
votam projetos de forma virtual. A 
previsão é que o trabalho continue 
desta maneira pelo menos até o fim 

da semana que vem.
Quando acaba a sessão, Isolda 

finaliza o almoço. Às 15h, volta ao 
trabalho. Todos os dias ela tem 
reunião à tarde, seja de comissões 
da Assembleia ou de outras ativi-
dades ligadas ao mandato. Às 18h, 
é sagrado: atividade física. Depois, 
mais trabalho, agora promovendo 
ou participando de transmissões 
ao vivo pela internet sobre os mais 
diversos assuntos.

“Tem aumentado muito o tra-
balho. Tem dias que eu fico 10 horas 
na frente do computador. É muito 
trabalho. Nosso trabalho triplicou. 
A ação da política se intensificou 
pela necessidade do momento”, 
relata a deputada.

Assim como Isolda, todos os 
demais parlamentares potigua-
res tiveram de modificar a rotina 
para se adequar ao “novo normal” 
provocado pela pandemia da Co-
vid-19. Com a recomendação das 
autoridades sanitárias para que 
contatos pessoais sejam evitados, 
vereadores, deputados e senado-
res tiveram de trocar os encontros 
presenciais pelas “lives”, seja para 
votar projetos ou para interagir 

com eleitores e prestar contas do 
trabalho. Cada um em sua casa, to-
dos passaram a adotar o ambiente 
virtual como a plataforma para dis-
cutir os temas mais importantes da 
sociedade.

O senador Styvenson Valentim 
(Podemos) divide os trabalhos do-
mésticos com a mulher. Em casa 
quase o tempo todo agora, ele diz 
que cuida até das refeições. Mas 
também realiza outros afazeres, 
como limpar os cômodos da casa. 
Ele tem registrado tudo em um di-
ário eletrônico – e alguns vídeos ele 
posta nas redes sociais.

O parlamentar revela que tem 
sido angustiante ter de ficar o tem-
po todo em casa.  “Eu me sinto em 
prisão domiciliar. Por mais que a 
gente tenha alguma liberdade para 
andar, não é como a liberdade que a 
gente tinha antes”, resume.

Mas Styvenson não reclama: 
“Difícil mesmo é assistir pessoas 
morrendo e ver os hospitais com 
dificuldade”.

Na avaliação do senador, traba-
lhar de casa tem pontos positivos e 
negativos. Ele diz que é bom estar 
perto da família neste momento 

crítico e comemora a economia 
de recursos públicos gerada pela 
redução das atividades no Senado, 
mas fala que sente falta do contato 
com outros parlamentares durante 
as sessões plenárias e reuniões de 
comissões.

“Estar lá pessoalmente é mais 
fácil. É mais fácil tirar dúvida de um 
projeto e resolver algum problema”, 
exemplifica. Ele registra que sente 
falta especialmente das comissões 
temáticas, onde os projetos são 
debatidos mais a fundo. No Sena-
do, ele participa de 5 como titular. 
Muitas delas tiveram atividades 
suspensas ou estão emitindo pare-
ceres orais sobre os projetos. “Tem 
certos assuntos que merecem ser 
mais esmiuçados”, explica.

Acostumado a trabalhar na 
rua, principalmente por causa de 
sua atuação como coordenador da 
Operação Lei Seca no Rio Grande 
do Norte quando estava na ativa da 
Polícia Militar, Styvenson diz que 
levará uma lição dessa pandemia. 
“Será importante para a gente dar 
valor a coisas que, antes, conside-
rávamos besteira, como dar uma 
simples volta”, afirma.

O deputado federal Benes Le-
ocádio (Republicanos) conta que, 
durante o home office, tem utiliza-
do a mesa de estudos do filho ou a 
mesa da sala de casa para partici-
par das atividades da Câmara. O 
sistema de trabalho foi combinado 
com os familiares. 

“Durante o período que estou 
ao vivo nas sessões, minha família 
se preocupa em não causar baru-
lho ou alguma interferência que 
atrapalhe a qualidade dos meus 
vídeos”, conta ele.

Por causa do novo normal, o 
parlamentar diz que passou por 
treinamentos no partido. Desde 
então, todo o trabalho, inclusive de 
articulação política, tem aconteci-
do nas plataformas digitais. “Sinto 
falta dos debates e articulações 
presenciais e o contato maior com 
as assessorias, que têm atuado à 
distância neste momento”, afirma.

A também deputada Natália 
Bonavides (PT) conta que sua ro-
tina mudou drasticamente após 
a pandemia. Ela lamenta não ter 
como realizar as atividades parla-
mentares de forma presencial, mas 
diz que tem se adaptado. “A maior 

parte do trabalho agora é na frente 
do computador, em casa. Estamos 
tentando dar um jeito, nos reinven-
tar, para não deixar de debater os 
temas importantes do nosso país 
junto à população”, registra.

A parlamentar afirma que tem 
a sensação de estar trabalhando 
mais durante esta pandemia, jus-
tamente por não haver mais limites 
entre a sua vida pessoal e a atuação 
como deputada. “Passar tanto tem-
po no computador traz um impac-
to para nossa vida. Trabalhando fo-
ra de casa, a gente tem um horário 
para jantar, para dormir. Quando 
chegamos em casa, é o momento 
de desacelerar. Trabalhando em 
casa, isso fica mais difícil”, afirma.

Mesmo sendo a deputada 
mais jovem do Rio Grande do 
Norte – e, portanto, familiarizada 
com o universo digital –, Natália 
Bonavides vê pontos negativos no 
esquema de trabalho virtual. 

“Quando me dou conta, já é 
muito tarde. Muitas vezes nem 
tenho uma regularidade de comer. 
Toda hora tem alguma atividade, 
alguma live. A gente acaba ter-
minando o dia muito tarde. Está 
sendo um trabalho intenso diante 
da impossibilidade de estar pesso-
almente no Congresso”, conta.

No Senado, Zenaide Maia 
(Pros) também diz que sente falta 
das reuniões presenciais. 

“Tudo tem caminhado dentro 
das possibilidades possíveis, mas 
sempre mantendo o distanciamen-
to social. Sinto sim muita falta da 
presença das pessoas, porque torna 
o diálogo muito mais eficiente, sem 
falar no calor humano. Procuro 
compensar minha ausência física 
através das lives com os municí-
pios, além das reuniões virtuais 
com os assessores”, afirma.

POLÍTICA 
EM HOME OFFICE

NOVA ROTINA | Vereadores, deputados e 
senadores do Rio Grande do Norte contam como 
tem sido o dia a dia no home office forçado pela 
pandemia do novo coronavírus

Metódica: Deputada estadual Isolda Dantas (PT) tem rotina regrada em Mossoró (RN) Deputado federal Benes Leocádio (Republicanos) divide mesa de trabalho com o filho 

Deputada federal Natália Bonavides (PT): “Sensação de estar trabalhando mais” Vereador Ney Lopes Júnior (PDT): maior contato com os familiares  Vereador Raniere Barbosa (Avante) reformou ambiente para as atividades

Vereador Robson Carvalho (PDT) usa a mesa de jantar para videoconferências  Senador Styvenson (Podemos) divide os trabalhos domésticos com a mulher Senadora Zenaide Maia (Pros) diz que sente falta das reuniões presenciais
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Para o vereador de Natal 
Raniere Barbosa (Avante), 
trabalhar de casa não foi ne-
nhuma novidade. “Sempre 
trabalhei muito em casa, 
mesmo estando diariamente 
na Câmara. Sempre tive escri-
tório na minha residência para 
conciliar as atividades de casa 
com a relação familiar. Não 
houve, portanto, nenhuma di-
ferença”, conta o parlamentar.

Com o escritório, Raniere 
consegue separar o ambiente 
de trabalho do ambiente do-
méstico. Para este momento 
novo provocado pela pan-

demia da Covid-19, a única 
adaptação que ele precisou 
fazer foi melhorar a ilumi-
nação do local e posicionar 
melhor o equipamento pelo 
qual ele participa das sessões 
virtuais.

“Comprei um pedestal 
com luminária para poder 
colocar um iPad ou o próprio 
celular para ter uma boa ilu-
minação”, afirma. Segundo 
ele, o sistema remoto tem sido 
positivo e produtivo, embora 
com diferenças claras. “O sis-
tema eu acho muito válido. Só 
temos que estar mais atentos”.

Quem também já estava 
habituado ao mundo das vide-
oconferências era o vereador 
Robson Carvalho (PDT). Por 
isso, ele conta que a mudança 
foi menos traumática. “Eu uso 
muito as mídias sociais, para 
dar publicidade à produção 
legislativa e também para fis-
calizar ou receber demandas 
da população. A população 
nos traz pleitos da cidade 
através de WhatsApp, direct 
do Instagram ou com video-
conferências. Estamos usando 
a tecnologia ao nosso favor”, 
resume.

Em casa, ele também preci-
sou fazer algumas adaptações. 
Para trabalhar na mesa de jan-
tar, ele precisou comprar uma 
haste para posicionar melhor 
o celular, a fim de garantir um 
melhor ângulo. “Não é a mes-
ma coisa, mas tem sido muito 
eficaz. Há uma ansiedade para 
falar (o tempo e o número de 
questões de ordem foram re-
duzidos) e às vezes o regimento 
acaba sendo desrespeitado, 
mas nada que venha a ser tão 
prejudicial”, afirma.

O deputado estadual San-
dro Pimentel (PSOL) reservou 

um cômodo de sua casa em 
Nossa Senhora da Apresen-
tação, na Zona Norte, para o 
home office. “É aqui que passo 
o dia inteiro, tendo que por 
vezes entrar em boa parte da 
noite. Essa experiência acaba 
contribuindo a resolver meus 
trabalhos domésticos, exata-
mente por estar mais presente 
e presenciando cada situação 
que surge”, relata.

Sandro também conside-
ra que o trabalho aumentou 
durante o isolamento. “O 
momento de pandemia foi 
tempo de acelerar a rotina de 

trabalho e em que pese as difi-
culdades impostas pelo isola-
mento social e o teletrabalho”, 
finaliza.

O vereador Ney Lopes 
Júnior (PDT) avalia que o 
melhor do home office é o 
contato com a família. “Es-
tou ao lado da minha família. 
Eles me respeitam e eu os 
respeito no momento de ca-
da um realizar as suas ativi-
dades. Acho que o presidente 
da Casa marcou um gol de 
placa ao colocar esse sistema 
virtual. E podemos ampliar 
esse sistema”, finaliza.

Parlamentares fazem adaptações em casa
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Vejam o caso, 
por exemplo, 
da jornalista 

Larissa Cavalcanti, 
que durante o pe-
ríodo de home offi-
ce, junto a um mês 
de férias tirados no 
começo da pande-

mia, resolveu se en-
tregar a uma antiga 

paixão: a marcenaria.
“Às vezes, depois 

das 10 da noite, me vejo 
serrando madeira e estudando 

um jeito de montar um pequeno 
móvel na oficina que adaptei aqui 
do lado de casa”, conta ela, que já 
acabou de fazer algumas peças 
para o seu escritório.

A diferença entre fazer e com-
prar pronto, nesse caso, é um oce-
ano de prazer pessoal, simboliza-
do por um desafio de ver pronto o 
que só estava na imaginação.

Foi durante o isolamento que 
resolvi pôr em prática uma antiga 
paixão pela marcenaria e quem 
sabe, no futuro, isso não vira uma 
profissão”, diz enquanto exibe al-
gumas das peças produzidas nos 
últimos meses.

Até escreveu um poeminha a 
respeito no Instagram que diz o 
seguinte:

“Quero ter uma vida mais 
simples/  Faço coisas que disse-
ram que eu não podia/ Bato perna 
no mei do mundo”.

Num texto mais longo ela ex-
plica o que acontece:

“Eu queria agradecer todos 
que estão acompanhando essa 
empreitada, especialmente aos 
que estavam torcendo por mim 
na briga contra essas gavetas”.

Para quem estudou a arte da 
marcenaria pela internet, cada 
pequeno projeto conquistado 
por Larissa Cavalcanti é um pe-
queno momento de glória pes-
soal e isso fica evidente quando 
ela saúda o nascimento do pri-
meiro gaveteiro:                                  

“Esse é meu primeiro móvel. 
Eu que calculei, projetei, cortei, 
lixei, encaixei e parafusei. Ele 
não é perfeito, mas com certeza 
é simbólico, lindo e tem um chei-
rinho de madeira que eu já amo”, 
relata ela.

Pronto, não precisa perguntar 
mais nada. Ou talvez precise.

Segundo ela,  o pequeno mó-
vel vai além da satisfação pessoal 
de transformar tábuas de madeira 
em objeto para o uso diário. 

“Ele representa todas as vezes 
que eu fui ignorada e desacredi-

tada por pedreiros, marceneiros, 
ferreiros, engenheiros e vendedo-
res de lojas de material de cons-
trução”.

“Representa as piadas que 
engoli calada em ambientes ‘de 
homem’ piadas sobre ‘pedir pro 
meu marido fazer’, ‘esse traba-
lho não ser coisa de mulher’, 
‘deixar isso pra quem não é de 
humanas. ”

A jornalista que há dentro 
dessa marceneira não precisa de 
interpretação quando desabafa 
num fecho magistral sobre o que 

cada objeto construído com as 
próprias mãos representa:

“Responde a cada um daque-
les olhares, que só as mulheres sa-
bem que são direcionados a nós. 
São o tipo de coisa que os caras di-
zem “só tô olhando”, mas faz você 
se sentir invadida e desrespeitada. 
Muito comuns em lojas especia-
lizadas em “coisas de homem”. 
Responde também as mulheres, 
que ainda acham que rosa é de 
menina e azul é de menino. Que 
cada coisa tem seu lugar”.

Não dá para ler o resto. “Eu 

posso ocupar o lugar que eu qui-
ser e você também!

Acho que por isso escolhi 
que o primeiro objeto que eu ia 
construir não seria uma coisinha 
simples. Essa é minha resposta a 
tudo isso que me fez ficar no meio 
do caminho com esse sonho por 
tanto tempo.

Esse é meu primeiro móvel. 
Funcional e excelente para as mi-
nhas necessidades. O mais legal 
que eu já fiz até hoje, porque ama-
nhã vou fazer um melhor”.

Falou e disse.

Ele tinha um empre-
go quando come-
çou a pandemia e 

não tem mais. Simples 
assim. Mexia com 

produção de vídeo 
e, de repente, come-
çou a lidar com a 
produção de mas-
sas para celebrados 
pratos da cozinha 

italiana.
O que não foi ne-

nhuma novidade para 
ele, que já convivia com 

isso quando sua mãe manti-
nha um conhecido restaurante 

no bairro de Neópolis. 
Ao fechar as portas há dois 

anos por dar muito trabalho à ma-
triarca, hoje com 68 anos, só um 
bom filho e uma pandemia para 
fazê-la retornar aos negócios.

O nome dele é Matheus Augus-
to da Silveira e o dela Francisca. A 
cozinha é do antigo restaurante 
no mesmo endereço onde ela mo-
ra com o marido, só sem mais os 
clientes em mesas, já que os pratos 
são todos despachados pelo deli-
very. 

As entregas dos produtos feitos 
em família são feitas por ele mes-
mo, que também faz a massa e a 
estica para que a mãe faça os deli-
ciosos recheios.

Ele, por sinal, foi o responsável 
por batizar o novo negócio, que vi-
rou  simplesmente como “Matteo”.

Quanto aos clientes, são to-
dos amigos dele ou pessoas que já 
conheciam a incrível culinária de 
dona Francisca e morriam de sau-
dade de provar de novo o tempero 
do “Paçoca e Cia”, construído intei-
ramente a partir dos lucros de um 
bar tocado antes pela acreana mãe 
do potiguar.

Desse bar saíram os tira-gostos 
que financiaram a construção do 
restaurante onde hoje moram dona 
Francisca e o marido e de cuja co-
zinha saem os pratos prontos para 

congelar. Raviolis recheados, em-
padões ( famosa marca registrada 
da anfitriã de outros tempos), lasa-
nhas, panquecas, canelones, nho-
ques, escondidinhos, panquecas – 
todos com os recheios by Francisca.

Já Matheus, como já dissemos, 
cuidada de esticar as massas em 
dois cilindros adquiridos especial-
mente para a operação, administrar 
as contas e fazer as entregas.

“Foi por ser muito mais tran-

quilo preparar encomendas do que 
atender clientes em mesas que a 
minha mãe aceitou voltar a cozi-
nhar”, conta Matheus, que já tem 
planos de expandir o negócio para 
atender festas e reuniões.

Mas, no fundo, o que valeu nis-
so tudo foi a iniciativa de recomeçar 
novamente. 

A paciência e o amor de uma 
mulher pelo ofício, a despeito da 
idade avançada, e o reencontro de 

um filho com a cozinha de casa por 
onde ele e seus dois irmãos passa-
ram tantas vezes.

Nesse caso, na visão do jovem 
empreendedor do setor de alimen-
tos, a contribuição da quarentena 
para a guinda na carreira profissio-
nal foi total. 

“Ficando mais tempo em casa 
as ideias começam a brotar e deu 
nisso”, explica Matheus.

Hoje, ele acha que o di-

nheiro está até melhor do que na 
época em que trabalhava num 
emprego fixo. E com a vantagem de 
pingar todos os dias, o que acabou 
com aquela história de ficar sem re-
cursos até o dia de receber o salário.

Tem mais. Matheus encontrou 
o prazer de esticar suas massas e 
reencontrar os amigos, já que todos 
os seus clientes estão em suas redes 
sociais.

Quer melhor do que isso?

REINVENÇÃO NA PANDEMIA: 
HISTÓRIAS DE QUEM MUDOU 
O FOCO PARA ENFRENTAR A CRISE 
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RECONSTRUÇÃO | Seja esticando massa na cozinha num cilindro ou cortando madeira para fazer uma estante ou um gaveteiro, pessoas têm achado uma inspiração nova durante esses tempos de 
isolamento social. Por uma razão financeira ou simplesmente pela paixão de construir alguma coisa com as próprias mãos, há um certo prazer nessa reconstrução pessoal nos últimos meses

A jornalista Larissa Cavalcanti
tomou gosto pela carpintaria

Matheus Augusto da Silveira e a mãe, 
Francisca da Silveira: talento em família

NEY DOUGLAS /AGORA RN 
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AO MESMO TEMPO
Há casos frequentes de 

canais, no mesmo horário, 
estarem exibindo o mesmo 
� lme por falta de uma 
alternativa melhor. HBO, 
Telecine, Paramount, Sony, 
Megapix, entre outros, só 
deverão entrar no trilho 
novamente quando o mundo 
do cinema voltar a funcionar. 
Até lá, muita paciência. 

TABELINHA 
Flávia Noronha e Nelson 

Rubens, mesmo separados 
no estúdio, formam um dupla 
bem a� nada na apresentação 
do “TV Fama” na Rede TV!.

A parceria completou 10 
anos em maio.

NÃO PARA
No ar como a professora 

Letícia na edição especial 
de “Fina Estampa”, Tânia 
Khalill, que atualmente mora 
em Nova York, mesmo com 
a quarentena, movimenta o 
projeto ‘Grandes Pequeninos’.

Ao lado do marido, 
Jair Oliveira, e das � lhas 
Isabela e Laura, ela continua 
produzindo conteúdos 
infantis.

ALCANCE MAIOR
“O nosso canal ganhou 

um alcance maior com o 
isolamento social. Estamos 
gerando três vídeos semanais 
que sempre envolvem arte, 
música e a ligação familiar, 
mais em foco ainda nesse 
momento que estamos 
vivendo”, declara Tânia.

Ela e Jair acabaram de 
lançar o terceiro volume do 
projeto, que já foi indicado ao 
Grammy Latino em 2010.

DESTINO
Luis Ernesto Lacombe 

assinou a rescisão com a Band 
no último dia 17.

Na saída, segundo um 
funcionário de lá, avisou: “a 
gente se vê no SBT”. Será?

BATE-REBATE

>>Murilo Rosa aguarda 
sinal verde para se dedicar ao 
filme “Floresta de pedra”, de 
Luis Antônio Pereira...

>>... Seu personagem, um 
policial, atuará no interior 
do Tocantins disfarçado de 
médico para investigar um 
caso de corrupção.

>>Após “Deus salve 
o rei”, Fabricio Mamberti 
dirigirá uma série de 
suspense e ação para o 
Globoplay. A história é escrita 
por Péricles Barros...

>>...Aliás, o mesmo 
Fabrício foi convidado para 
acompanhar a pós-produção 
de “As Five”, que estreia em 
novembro na Globoplay.

>>“Tropas - Forças 

Armadas” é uma marca que 
a Band pediu o registro...

>>...Também da 
Band, após a mudança na 
programação e artístico, 
não se falou mais nos 
novos programas de Paola 
Carosella e Henrique 
Fogaça.

>> ...Carosella teria uma 
atração tipo documentário, 
relacionada ao seu universo, 
a cozinha...

>>...Já Fogaça 
apresentaria o “Mistérios do 
Pantanal”.     

>>O ex-jogador 
Pedrinho, do SporTV, 
integra esse time de bons 
comentaristas da TV. Não 
fica em cima do muro.  

Canais de fi lmes da TV por 
assinatura estão no limite

Desde o início da pandemia os canais de � lmes da TV 
paga, juntamente com os de notícias, entretenimento e 
infantis, viram sua audiência atingir níveis inesperados. 

Simples consequência: mais gente em casa, maior o número de 
aparelhos ligados. Controle remoto a postos.

Mas, o que se percebe é que, salvo raras e honrosas 
exceções, poucos estavam preparados para um momento 
como esse.

Assim, a grade de hoje é praticamente a mesma de 
sempre, porque os “títulos” se esgotaram. Não houve 
reposição.

Culpa também de um modelo antigo, em que a TV se vê 
obrigada a seguir o modelo de “janelas”. Primeiro as salas de 
cinema, depois ela.

Desta forma, atualmente, com a indústria do cinema 
paralisada, os canais fechados não tiveram mais nada de 
novo para exibir. Com tanta gente em casa diariamente, o 
“normal” seria receber conteúdos inéditos. Só que não.

Daí, uma situação que já era ruim, � cou pior ainda com 
a pandemia, uma vez que a produção parou e não se sabe ao 
certo quando e como voltará.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1
DIVULGAÇÃO

QUEM SABE
A Globo sempre teve 

uma boa relação com os 
responsáveis pelo carnaval de 
São Paulo, e muito em função 
do trabalho realizado por 
Antonio Zimmerle, que era 
seu diretor de programação.

Hoje, Zimmerle exerce 
a mesma função na Band. 
Porém, carnaval é um tema 
para depois da pandemia. 

STREAMING 
Não tem erro: o � lme 

de estreia de Leandro 
Hassum na Net� ix entrará na 
programação de dezembro. 
Roteiro de Paulo Cursino e 
direção de Roberto Santucci.

O elenco reúne ainda 
Danielle Winits, Elisa 
Pinheiro, Louise Cardoso, 
Levi Ferreira, Arianne 
Botelho, Miguel Rômulo, 
Rodrigo Fagundes, entre 
outros.

COMO SERÁ
Na véspera de Natal, 

Jorge, vivido por Hassum, 
sofre um acidente e perde 
os sentidos. Ele acorda um 
ano depois, sem qualquer 
memória do que aconteceu.

Pra complicar, esta 
situação passa a se repetir 
para sempre. A produção é da 
carioca Camisa Listrada.

RECONHECEU
Em um bate-papo quinta-

feira com o vencedor de “A 
Fazenda”, Lucas Viana, Felipe 
Prior voltou a falar sobre sua 
eliminação do “BBB”, que 
alcançou recorde de votação: 
“Não era para ganhar”. 
Reconheceu a força das 
torcidas de seus rivais.

NADA CERTO
Por enquanto não existe 

nada certo sobre os especiais 
de Neymar na programação 
deste ano do SBT. Mas, se 
forem viabilizados, a direção 
será de Vildomar Batista.

Crianças violinistas se 
apresentarão, em live, 
para idosos do Lar da Vo-

vozinha e Hotel Geriátrico Paço 
das Palmeitras. A transmissão 
online será às 10h, neste domin-
go (26), dia dos Avós, às 10h.

Os idosos do Lar da Vovozi-
nha e do Hotel Geriátrico Paço 
das Palmeiras irão receber uma 
homenagem assistindo uma live 
de crianças violinistas, entre 7 e 
12 anos de idade, da Academia 
de Belas Artes Jaime Lourenço. 
A live será em homenagem às 
vovós e vovôs, mas qualquer 
pessoa poderá assistir, através 
do instagram @recitalclassdm.

Os idosos são o principal 
grupo de risco da Covid-19, 
e este momento será uma 
forma de amenizar a tristeza 
e a solidão decorrentes do 
isolamento social. Para Dyana 
Medeiros, professora das sete 
crianças que irão se apre-
sentar, esse é o momento de 
inovar. Sem possibilidade de 
se encontrar semanalmente de 
forma presencial, mas em aulas 
virtuais, os alunos resolveram, 
com a professora, criar uma live 
para apresentar um recital de 
conclusão do semestre para as 
idosas do Lar da Vovozinha.

“A ideia do recital é de que 

as crianças tenham um propó-
sito ao tocar violino. Quero que 
o violino seja um instrumento 
que leve meus alunos a serem 
mais solidários, voluntários 
em ações que possam ajudar 
pessoas através da arte e não 
tocar por tocar. A tecnologia 
nos ajudou a nos aproximar e 
retribuir todo o amor e cuidado 

que os avós sentem pelos 
netos”, destacou.

Para as idosas do Lar da 
Vovozinha, o mais difícil é lidar 
com a saudade e o afastamento 
dos parentes. “A nossa rotina 
mudou totalmente nos últimos 
meses e cada idosa teve que 
encontrar dentro de si uma 
forma para suavizar e lidar com 

a situação. Esta apresentação 
será uma grande alegria para 
todos”, a� rmou Marineide Bor-
ges, assistente administrativa.

Com o objetivo de propor-
cionar cultura, entretenimento 
e lazer, o repertório do recital 
irá desde música erudita como 
Allegro Moderato (Rieding), 
Dance of the Sugar (Tchaiko-
visky), Sonata em Sol Maior 
(Mozard), a canções populares 
como Girls Like You (Maroon 
5), Dance Monkey (Tones 
and I), Dois Corações (Banda 
Melim) e Summer in the City 
(Now United).

“No início da suspensão 
das aulas eu � quei assustada. 
Como iria dar aulas de violino 
virtuais? Falei: ‘Vamos aprender 
juntos’. Fazer esta live foi de-
sa� ador. As crianças gravaram 
suas músicas cada uma em sua 
casa que foram editadas por 
mim. O resultado foi surpre-
endente. Ficou maravilhoso. 
Nosso objetivo será alcançado. 
Vamos distrair e divertir todos 
os idosos. Essa é a nossa forma 
de dizer que nos importamos, 
nos solidarizamos e compre-
endemos o que estão vivendo 
durante a quarentena”, explicou 
Dyana Medeiros.

DIA DOS AVÓS 
COM MÚSICA E AFETO CLÁSSICOS 

DO SAMBAHOMENAGEM | Idosos do Lar 
da Vovozinha e do Hotel 
Geriátrico Paço das Palmeiras 
irão receber uma homenagem 
assistindo uma live de 
crianças violinistas, entre 7 
e 12 anos de idade, de uma 
academia de artes de Natal

Neste sábado (25) 
o Sambinha Na 
Laje entra em 

cena novamente, man-
tendo o mesmo lineup e 
o clima de descontração, 
proporcionando aquele 
samba entre amigos para 
o conforto da sua casa. 
Em nova edição virtual, o 
festival vai contar, desta 
vez, com um repertório 
marcados por clássicos 
do estilo musical mais 
querido do país. 

A festa vai � car por 
conta das bandas Mesa 
Doze, Preto no Branco, 
Daquele Jeito, Som e Ba-
lanço, Além do Normal 
e o cantor Xingu. que 
comandarão sete horas 
de programação em dois 
palcos (enquanto uma 
banda se apresenta, o 
outro palco é preparado 
e higienizado para a 

banda seguinte). 
Os amantes do sam-

ba podem acompanhar 
todas as informações 
e novidades no per� l 
@sambinhanalaje no 
Instagram. O Sambinha 
da Laje tem o patrocínio 
da Prefeitura do Natal 
- através da lei Djalma 
Maranhão - e incentivo 
da Arena das Dunas e 
Unimed Natal.

MÚSICA

QRCode com o link 
do Instagram da live: 

QRCode com o link do 
Instagram da live: 
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JÚNIOR LINS

Andrezza Fernandes, 29, já 
atua como personal trainer 
há sete anos. Desde o 

início da pandemia, assim como 
diversos profissionais, Andrezza 
teve que se reinventar para 
manter suas atividades, mesmo 
sem poder ter o contato presen-
cial. O trabalho, que geralmente 
seria feito em uma academia ou 
em espaços apropriados para os 
exercícios, teve que migrar exclu-
sivamente para o ensino remoto.  

Esta forma de ensinar não 
é novidade para os educadores 
físicos, muitos já utilizavam, 
principalmente para atingir 
públicos de lugares mais distantes 
e ter maior alcance em platafor-
mas digitais para a divulgação do 
trabalho. 

 De acordo com a personal, 
uma orientação é necessária para 
que uma pessoa obtenha bons 
resultados. O empenho e o acesso 
à internet do aluno também são 
fatores essenciais para que as 
aulas tenham efetividade. 

“Não posso afirmar que 
seja efetiva, pois isso depende de 
uma série de fatores como, por 
exemplo: o nível de condiciona-

mento físico do aluno, os hábitos 
diários dele, o acesso à internet. O 
exercício com orientação sempre 
será melhor e trará um melhor 
benefício do que aquele realizado 
sem orientação”, contou. 

A educadora acredita que 
qualquer interesse da população 
em se exercitar, mesmo em casa, 
já é um ganho, pois as estatísticas 
de sedentarismo e obesidade 
são elevadas desde antes da 
quarentena. Conforme informado 
por Andrezza, o Rio Grande do 
Norte está entre os cinco estados 
do Brasil com o maior índice de 
inatividade física. 

Segundo a personal, o maior 
problema para as pessoas fazerem 
o exercício em casa é o mesmo do 
que antes da pandemia: o tempo. 
Encaixar exercícios na rotina são 
vistos como uma dificuldade por 
boa parte dos alunos, mas a edu-
cadora acredita que são situações 
que sempre podem ser resolvidas. 

“Não vejo perdas em reali-
zar atividades físicas em casa. 
Podemos até encontrar algumas 
dificuldades. Encontrar um ho-
rário específico para essa prática, 
um local adequado, pais que tem 
crianças em casa têm uma certa 
dificuldade de conciliar a atenção 

aos filhos à prática de atividades 
físicas, muitas pessoas estão 
trabalhando em casa e dependen-
do de como seja poderão até ter 
uma certa indisposição de fazer 
algo após o expediente pois o local 
que ela trabalha também é o local 
onde ela vive e realiza outras ativi-
dades. São situações que podem 
surgir, mas que também podem 
ser resolvidas”, explicou. 

 
USO DA MÁSCARA NO EXERCÍCIO 

Com a reabertura das 
academias sem ar-condicionado, 
muitas pessoas retornaram aos 
locais de treino, mas com o uso de 
máscaras. No tocante a utilização 
do Equipamento de Proteção 
Individual durante às atividades, 
Andrezza Fernandes esclarece 
que devem ser considerados 
alguns fatores para que o uso 
não possa se tornar prejudicial 
à saúde.  “Com relação à pratica 
de exercícios e atividades físicas 
deve-se considerar alguns pontos 
para que se possa treinar numa 
determinada faixa de segurança. 
Como, por exemplo, a intensidade 
do exercício, se é leve, moderado 
ou intenso e a duração do exercí-
cio”, relatou. 

Conforme explicado pela 

personal, o esforço exigido pelo 
exercício físico faz com que o 
corpo aumente a frequência 
respiratória e com a máscara, fica 
mais difícil de inspirar o oxigênio 
e expulsar o gás carbônico dos 
pulmões. Isto pode gerar um 
aumento na frequência cardíaca, 
sudorese aumentada e em alguns 
casos, até tontura. 

Andrezza recomenda o uso 
da máscara hospitalar ao invés da 
de tecido para estes tipos de ativi-
dades. Além disto, o acompanha-
mento e a orientação profissional 
também é ressaltada por ela, para 
que os exercícios sejam executa-
dos de forma correta, especial-
mente com esta condição. 

“Não podemos deixar de 
lado os cuidados para amenizar 
os riscos. Pode-se optar por usar 
uma máscara mais fina, como é o 
caso da máscara hospitalar, aque-
la branquinha fininha, realizar 
treinos leves, mas sempre de olho 
no tempo de duração e lembran-
do a da importância de se hidratar 
bem. Em casos de treinos mais 
intensos, é possível a realização 
com acompanhamento de profis-
sional, sem esquecer que qualquer 
prática de exercícios precisa desta 
orientação”, concluiu. 

BOA FORMA | Sejam 
treinos para garantir bom 
condicionamento físico 
na quarentena ou apenas 
movimentos para relaxar o 
corpo, educadores físicos 
encontraram nas redes 
sociais uma forma de 
contribuir para a saúde e o 
bem-estar dos potiguares

ATIVIDADE 
FÍSICA NAS REDES

O exercício físico com 
orientação sempre será 
melhor e trará um melhor 
benefício do que aquele 
realizado sem orientação”

“
ANDREZZA FERNANDES
PERSONAL TRAINER

A direção da Fórmula 1 con-
firmou nesta sexta-feira 
(24) que o GP do Brasil 

não será disputado neste ano. 
A decisão se deve ao temor dos 
casos de Covid-19 no País, que 
registra um dos maiores núme-
ros de infectados e de mortos no 
mundo. Será a primeira vez em 
quase 50 anos que não haverá 
prova no Brasil, que está presente 
de forma ininterrupta no calen-
dário desde 1973.

De acordo com a cúpula da 
categoria, a decisão “se deveu à 
natureza fluida da pandemia de 
covid-19, às restrições locais e 
à importância de manter as co-
munidades e nossos colegas em 
segurança”. A F-1 disse também 
que manteve longas discussões 
com todos os envolvidos de cada 
país. Também foram cancelados 
os GPs dos EUA, do Canadá e do 
México.

Em comunicado, o CEO da 
F-1, Chase Carey, disse estar an-
sioso para ver estas corridas no 
calendário de 2021. “Queremos 
reconhecer o esforço dos nossos 
incríveis parceiros das Américas 
e estamos ansiosos para estar de 
volta nestes países na próxima 
temporada, quando eles poderão 
novamente gerar emoção para 

milhões de fãs pelo mundo”, de-
clarou o principal dirigente da 
categoria.

O Brasil, contudo, ainda não 
tem contrato para receber uma 
etapa da temporada no próximo 
ano. O contrato da cidade de 
São Paulo se encerra neste ano. 
E, para o futuro, a capital paulis-
ta tem a concorrência do Rio de 
Janeiro, que alega estar perto de 
um acordo com os dirigentes da 
competição.

Portanto, há a possibilidade 
de São Paulo e o Autódromo de 
Interlagos não voltarem a receber 

uma corrida da F-1 tão cedo. O 
Rio diz negociar contrato de 10 
anos com a categoria.

Semanas atrás, o governador 
paulista, João Doria, havia garan-
tido que a prova seria realizada. 
“Para este ano, está confirmada 
a Fórmula 1 (no Brasil) e o autó-
dromo está preparado para rece-
ber a Fórmula 1, evidentemente 
dentro dos protocolos de saúde. 
Os organizadores sabem que em 
qualquer parte do mundo devem 
obedecer os protocolos de saúde 
da cidade”, disse. Semana passa-
da, o governador abriu eventos 

em Interlagos.
O prefeito de São Paulo, Bru-

no Covas (PSDB), revelou que 
determinou o cancelamento de 
uma licitação no valor de R$ 48 
milhões para reformas no autó-
dromo de Interlagos. Ele tomou 
a decisão depois da Fórmula 1 ter 
anunciado que o GP do Brasil não 
será realizado neste ano como 
prevenção ao novo coronavírus. 
“Já determinei o cancelamento 
da licitação que estava em anda-
mento no valor de R$ 48 milhões 
para a reforma da pista. Já deter-
minei o cancelamento porque 
não vamos gastar R$ 48 milhões 
com o risco de não ter Fórmula 
1 em São Paulo”, disse Covas na 
entrevista coletiva. O prefeito não 
mencionou mais detalhes sobre a 
licitação cancelada e lamentou o 
cancelamento.

Apesar de ter mencionado 
o “risco de ter não ter Fórmula 
1 em São Paulo”, Covas afirmou 
que a cidade continua em conta-
to com a categoria para conseguir 
realizar a prova no próximo ano. 
O contrato atual termina em 2020 
e para se manter no calendário, a 
capital paulista precisa de uma 
renovação. “Nós continuamos a 
conversa para a prorrogação do 
contrato”, encerrou.

Será a primeira vez em quase 50 anos que não haverá prova no Brasil da F-1

Fórmula 1 confirma exclusão do GP do 
Brasil do calendário oficial deste ano

PERDA

REUTERS O lateral-direito Rafinha 
apontou falhas da diretoria 
do Flamengo no episódio 

que culminou com a saída do téc-
nico Jorge Jesus. Segundo o expe-
riente defensor, o clube da Gávea 
não se preparou para substituir o 
treinador português, que foi para 
o Benfica.

“Nós temos que ser realistas: 
nessa parte o Flamengo falhou. 
Ninguém imaginava que ia acon-
tecer isso, ninguém pensava 
que ele ia sair, ainda mais tendo 
renovado um mês antes. Então 
nessa parte até o próprio clube já 
se pronunciou dizendo que falha-
ram. Não ter uma segunda opção 
caso ele rescindisse ou voltasse 
para o país dele, o Flamengo não 
se preparou para isso. Não dá pra 
culpar a diretoria, o Flamengo se 
preparou para renovar com ele, aí 
ele chegou e disse que tinha outro 
projeto”, disse Rafinha, durante 
entrevista ao canal ESPN.

O nome do espanhol Domè-
nec Torrent é um dos mais cota-
dos para substituir Jesus. Rafinha 
só tem elogios para o treinador 
com quem trabalhou no Bayern 
de Munique. “Foram três anos que 
trabalhamos juntos no Bayern, de-
pois ele foi para o City com o Pep. 
É aquela história, ele é da escola 
do Cruyff, né? É um cara que sabe 

tudo e mais um pouco de bola. No 
Bayern, os treinamentos quem da-
va era ele. É um cara que dispensa 
comentários.” Caso não seja feito 
um acerto com técnico estrangei-
ro, Rafinha não vê problemas em 
trabalhar com profissionais nacio-
nais, mas admite que qualquer um 
que venha a assumir a função terá 
problemas.  “Agora é o seguinte: 
esse é o problema. É complicado 
pegar um time na situação que a 
gente está porque tudo que acon-
tecer agora vai ficar na sombra do 
cara”, encerrou.

Lateral-direito Rafinha, do Flamengo

Rafinha diz que Flamengo 
falhou na saída Jorge Jesus

OPINIÃO

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO


