
NATAL, SÁBADO E DOMINGO, 18 E 19 DE JULHO DE 2020 | EDIÇÃO Nº 846 | ANO 4  | 7.500 EXEMPLARES | R$ 2,00 (EDIÇÃO DE CORTESIA) DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

www.agorarn.com.br

CORONAVÍRUS É
A CAUSA DE 20% 
DAS MORTES NO
RN DESDE MARÇO
PANDEMIA. 5 | Os cartórios 
do Rio Grande do Norte já 
registraram este ano, até 
esta sexta-feira (17), 8.788 
óbitos, segundo dados do 
Portal da Transparência 
da Associação dos 
Registradores de Pessoas 
Naturais (Arpen).

O número de mortes 
causadas por problemas 
respiratórios foi impactado 
pelo surgimento da 
Covid-19. A doença 
causada pelo novo 
coronavírus, segundo os 
cartórios, foi responsável 
por 1.032 mortes, o que 

corresponde a 11% do 
total de óbitos entre os 
potiguares.
Entre 29 de março – data 
da primeira morte causada 
pela Covid-19 no Estado 
– e o dia 17 de julho, 
segundo o Arpen, um total 
de 5.119 mortes foram 

registradas nos cartórios 
potiguares. A Covid-19 
representa 20% de todos 
os óbitos no período, com 
os 1.032 registros. É a 
principal causa de mortes 
em todo o Estado.
Número oficial, da Sesap, é 
ainda maior.

GOVERNO RETARDOU 
PICO DA PANDEMIA, 
AFIRMA DEPUTADO

ESTADO ANUNCIA 
RECUPERAÇÃO DE 
90% DAS RODOVIAS

SEM REFORMA, 
ESTADO SOFRERÁ 
DANOS, DIZ NEREU

GOVERNO DESISTE 
DE FRACIONAR 4ª 
E 5ª PARCELA DO 
AUXÍLIO DE R$ 600

MINISTÉRIO 
PÚBLICO DENUNCIA 
11 PESSOAS POR 
DESVIOS NA ALRN

ENTIDADE
MÉDICA PEDE
QUE CLOROQUINA 
NÃO SEJA USADA

BRASIL TEM 1.163 
NOVAS MORTES 
POR CORONAVÍRUS 
EM 24 HORAS

PEC DO FUNDEB 
GANHA NOVA VERSÃO 
NA CÂMARA 

TCU CONTA 6.157 
MILITARES EM CARGOS 
NO GOVERNO FEDERAL

POLICIAL CIVIL DO RN 
E DUVIVIER DISCUTEM 
PAPEL DAS POLÍTICAS

EMERGENCIAL. 4 | De acordo 
com o calendário publicado 
nesta sexta, os beneficiários 
continuarão recebendo os 
valores primeiro em contas 
digitais para só depois 
conseguirem sacar os recursos 
conforme cronograma

CROUPIER. 4 | Denúncia 
é resultado da Operação 
Croupier, deflagrada pelo 
Ministério Público do Rio 
Grande do Norte em junho do 
ano passado. Grupo é acusado 
de desviar recursos a partir da 
nomeação de cargos fantasmas

CORONAVÍRUS. 5 | Nota 
da Sociedade Brasileira 
de Infectologia contra o 
medicamento tem como 
base os resultados de dois 
estudos realizados no âmbito 
internacional

PANDEMIA. 5 | No Rio Grande 
do Norte, o número de casos 
confirmados da Covid-19 
chegou a 41.303, com 1.526 
mortes. Nas últimas 24 horas,  
(Sesap), foram 325 novos 
casos e 25 mortes.

ENTREVISTA. 3 | Francisco 
do PT faz uma análise do 
momento da pandemia
no Estado e no País

INFRAESTRUTURA. 2 | 
Parte dos recursos para a 
realização dos servidores é 
proveniente de multas

FOTOS: JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

FDS

NOTAS E INFORMES. 3 | 

CLÁUDIO HUMBERTO. 2 | 

DANIELA FREIRE. 4 | 

“AMOR SEM IGUAL” 
ADOTA PROTOCOLO 
CONTRA COVID-19

CANAL 1. 7 | 

DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

SEM REFORMA, 
ESTADO SOFRERÁ 
DANOS, DIZ NEREU

Com pandemia, “novo normal” 
é desafio para os empresários
CRISE ECONÔMICA. 6 | Para uma parte do setor produtivo, já está claro que o futuro será de controle 
rigoroso dos custos, com aumento de qualidade num ambiente de negócios ainda mais agressivo

MÚSICA BOA
EM PROL DA 
SOLIDARIEDADE
CULTURA. 7 | Marca de roupas realiza neste
fim de semana festival de música virtual
para arrecadar doações de cestas básicas
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JESUS
VAI VOLTAR
ESPORTES. 8 | Após conquistar cinco títulos pelo Flamengo, 
em temporada histórica, treinador Jorge Jesus anunciou nesta 
sexta-feira que vai voltar para Portugal, onde treinará o Benfica

OPINIÃO. 2 | Em artigo, 
presidente do Instituto de 
Previdência do RN defende 
votação de reforma até dia 31
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REFORMA COM IVA
O deputado Baleia Rossi 

(SP), presidente nacional do 
MDB, promete apresentar na 
próxima terça (21) a primeira 
parte do prometido projeto de 
reforma tributária, que prevê a 
criação do IVA, reunindo meia 
dúzia de impostos num só. Ele 
acha que será aprovada ainda 
este ano. Oremos. 

UM GRANDE BRASILEIRO
O falecimento do jornalista 

José Paulo de Andrade, vítima 
de Covid-19, provocou comoção 
inédita em São Paulo. Há 57 
anos na Rádio Bandeirantes, 
era amado pelos ouvintes que 
acordava diariamente em seu 
programa que começava às 5h30 
da manhã. Um grande brasileiro.

OPORTUNISMO RASTAQUERA
Lula, o ladrão, aproveitou a 

morte do jornalista José Paulo 
de Andrade para atacar o ex-juiz 
Sergio Moro e a força-tarefa da 
Lava Jato. Ele � nge esquecer 
que foram o TRF-4 e o STJ que o 
mandaram para o xilindró.

DINHEIRO NA VEIA
A Caixa já pagou mais de 

R$7,1 bilhões emergenciais 
a cerca de 3,8 milhões de 
trabalhadores brasileiros, no 
programa de preservação do 
emprego e renda durante o 
período da pandemia.

APROVEITADORES
A retomada parcial da 

economia causou aumento de 
3,3% na gasolina em 15 dias, 
segundo pesquisa ValeCard em 
20 mil estabelecimentos do País. 
O preço médio em julho é de 
R$4,27. Era R$4,14 em junho.

JAPONÊS CONDENADO
Newton Ishii, o “Japonês 

da Federal”, está entre os 24 
condenados em processo aberto 
há 17 anos contra quadrilha que 
atuava na Ponte da Amizade, 
fronteira com o Paraguai, 
facilitando contrabandistas. 
Perdeu a função pública e terá 
de pagar multa de R$200 mil, 
valores da época.

VALORES ANIMADORES
Recriada em 2013, 

a Superintendência de 
Desenvolvimento do Centro-
Oeste (Sudeco) vem apoiando 
o crescimento da região. Nesse 
período, distribuiu cerca de 
R$730 milhões. Mais de R$136 
milhões só em 2019.

GRANA GARANTIDA
Estará disponível nos 

próximos dias um sistema 
criado pela OAB do Pará para 
requerimento eletrônico de 
alvarás que facilitará a vida dos 
advogados que não receberam 
valores de reclamações 
trabalhistas.

A disparada nas infecções pelo coronavírus alardeada pelos 
profetas do caos não encontra respaldo nos números (o� ciais e 
o� ciosos). Pelo contrário, o auge da pandemia no Brasil foi 2 de julho 
quando a média móvel de sete dias foi de 38.315 por dia. Esse número 
caiu 4,7%, para 36.519, em 16 de julho, segundo o Worldometer. O 
foco no total de 2 milhões de casos também esconde que 1,3 milhão 
deles estão curados e, apesar do pânico, o número de casos ativos 
subiu só 0,9% em julho.

BOA NOTÍCIA
Os casos ativos foram de 

565,7 mil em 1º de julho para 
571 mil no dia 16, ou seja, as 
curas já ocorrem quase no 
mesmo ritmo das infecções.

MENOS LETAL
A letalidade do vírus 

também diminuiu e desde o 
início do mês a taxa de cura 

das pessoas que contraíram 
covid passou de 93,16% para 
94,68%

FOCO PRINCIPAL
A preocupação está em 

reduzir o número de óbitos, 
que estabilizou em um 
patamar alto. A média móvel 
de sete dias foi de 1.021 para 
1.081.

Levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU), 
determinado pelo plenário, revela que atualmente são 6.157 
militares, da ativa e da reserva, que estão ocupando cargos civis 

em diversos órgãos do governo. Desse total, 2.643 militares ocupam 
cargos comissionado, outros 1.969 têm contratos temporários de 
trabalho. Na área da Saúde, 1.249 militares compõem cargos civis no 
governo de Jair Bolsonaro. A lei prevê que militares passem à reserva 
e continuem trabalhando (em órgãos militares) como contratados. 
Estes não foram contados.Militares têm regime disciplinar distinto dos 
servidores civis. “E se aposentam bem mais cedo”, lembra um ministro 
do TCU. Em relação a 2016, houve um aumento de 3,2 mil militares 
na estrutura civil do governo federal. Mas dois terços têm contratos 
temporários. Militares que atuam como professores da rede pública 
federal é uma das únicas categorias que diminuiu entre 2016 e 2020.

“Zé Paulo tinha só 78,
 uma criança”“EX-MINISTRO DELFIM NETTO, 

93, EMOCIONADO COM A PERDA 
DO AMIGO JORNALISTA 
JOSÉ PAULO DE ANDRADE

PODER SEM PUDOR

O SEGREDO DO PODER
Empossado governador de 

Minas, nos anos 1940, Milton 
Campos marcou audiência 
com uma comissão de correli-
gionários de Curvelo, à frente o 
deputado Raimundo Sapateiro, o úni- c o 
trabalhador eleito pela UDN. Como Campos demorou a rece-
ber o grupo, Sapateiro acabou cochilando numa confortável 
poltrona da antessala. O próprio Milton Campos o despertou: 
“Então, Raimundo, já conhecia o palácio? Gostou?” O traba-
lhador deputado respondeu: “Gostei muito, governador. E só 
agora entendi por que os políticos brigam tanto pelo poder. É 
porque ele é muito macio...”

Nesse momento em que a 
votação da reforma previ-
denciária estadual retorna 

com força total às mídias, em ra-
zão da proximidade do prazo � nal 
para sua conclusão, � xado em 31 
de julho próximo, tenho visto que 
se faz necessário o esclarecimento 
de alguns pontos sobre o assunto. 

Um deles é justamente sobre 
esse prazo citado para o último 
dia deste mês. Nas redes sociais, 
é possível ver alta demanda de 
postagens que, sem indicar ne-
nhum respaldo em fonte legal e, 
portanto, sem nenhuma respon-
sabilidade nem compromisso 
com a verdade, a� rmam não ter 
validade esse prazo porque consta 
numa portaria e não em uma lei; 
e que o prazo verdadeiro seria de 
dois anos contados da publicação 
da Emenda Constitucional federal 
nº 103/2019, porque isso estaria 
previsto no § 6º do artigo 9º da re-
ferida emenda.

Outros defendem que a não 
conclusão da reforma nesse referi-
do prazo não acarretaria nenhum 
dano para o Estado. Também é 
disseminada a falsa ideia de que a 
proposta de reforma estadual se-
ria mais danosa para o servidor do 
que a reforma federal. A� rmações 
como estas até deixam a conota-
ção de que sequer seria necessário 
o Estado fazer sua reforma.

Preocupado com tanto des-
caso – ou, quem sabe?, até propo-
sitalmente as inverdades acima 
elencadas sejam divulgadas –,  
trago aqui para re� exão, por no-
tório respeito com a sociedade e 
sobretudo com os servidores pú-
blicos, um pouco do que aprendi 
nesses meus 38 anos de lida como 
servidor público na previdência do 
Estado do Rio Grande do Norte. 

Inicio lembrando que a pre-
vidência dos servidores do RN, 
gerida pelo Ipern, o Instituto de 
Previdência dos Servidores Esta-
duais, foi criada no ano de 1962 
quando o Estado contratava ple-
namente, o que garantia sempre 
um contingente de servidores ati-
vos bem maior do que inativos. Na 
época, o órgão que se chamava de 
IPE pagava apenas o benefício de 
pensão. A partir do ano de 1987, os 
recursos do velho IPE passaram a 
ser destinados também para pro-
gramas assistenciais como � nan-
ciamentos imobiliários, assistên-
cia de saúde através do seu centro 
clínico, o famoso crédito natalino, 
a farmácia popular, carteira de 
empréstimos, dentre outros. Estes 
programas consumiram a maior 
parte dos recursos previdenciá-
rios que deveriam permanecer em 
aplicações.

Somente no ano de 2006 veio a 
ser feita uma restruturação do sis-
tema, quando foi criado o Fundo 
Previdenciário, que chegou a ter 
uma reserva de recursos aplicada 

no mercado � nanceiro da ordem 
de um bilhão de reais. Este mon-
tante foi destruído pelas duas últi-
mas gestões estaduais no período 
de janeiro de 2011 a dezembro de 
2018, quando o Estado também 
deixou de contratar pessoal e o 
número de servidores inativos su-
perou o de ativos, levando a previ-
dência estadual a uma dívida que 
hoje ultrapassa os 140 milhões de 
reais por mês. Esta situação, inclu-
sive, é do conhecimento de toda a 
população do RN, posto que tem 
sido amplamente divulgada em 
todos os veículos de comunicação. 
Considerando, então, tais circuns-
tâncias, não há avaliação honesta 
que permita dizer ou deixar su-
bentendido não haver necessida-
de da reforma previdenciária.

Com relação ao prazo máxi-
mo de 31 de julho de 2020 para os 
Estados e Municípios concluírem 
suas reformas previdenciárias, 
evidentemente, os Municípios que 
tenham Regime Próprio, esclareço 
que esse prazo se encontra esta-
belecido no artigo 1º da Portaria 
nº 1.348/2019, de 03.12.2019, ex-
pedida pela Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do Minis-
tério da Economia. Esta Portaria 
tem força de lei, porque essa força 
lhe foi atribuída pela Lei Federal 
nº 9.717/98, denominada inclu-
sive de “lei-mãe das reformas”. E 
agora a norma tem status de Lei 
Complementar, que também lhe 
foi atribuída pela Emenda Cons-
titucional Federal nº 103/2019, 
merecendo aqui destacar que essa 
referida Lei Federal nº 9.717/98, 
estabelece que o controle, a � sca-
lização, a estruturação e os demais 
mecanismos de organização e fun-
cionamento dos Regimes Próprios 
de Previdência Social - RPPS, com-
pete à Secretaria de Previdência. 
Tal competência, enquanto não 
for editada norma ou expedida 
decisão Judicial em contrário, 
permanecerá com força de lei as 
Portarias e Instruções Normativas 
sobre essa matéria, não havendo 
assim nenhum respaldo para se 
a� rmar invalidade do prazo de 
31.07.2020, estabelecido na Porta-
ria nº 1.348/2019-SEPT/ME.

No tocante ao prazo de dois 
anos constante no § 6º do artigo 9º 
da Emenda Constitucional Fede-
ral nº 103/2019, este prazo existe, 
sim. Porém, não para a conclusão 
da reforma previdenciária nos Es-
tados e Municípios, e sim para que 
estes entes implantem a previdên-
cia complementar e para que re-
estruturem os seus sistemas com 
vistas à unicidade do Regime e da 
respectiva gestão previdenciária, 
pois no Estado do RN, por exem-
plo, as aposentadorias do pessoal 
dos Poderes Legislativo, Judiciário, 
Ministério Público e do Tribunal 
de Contas, ainda são processadas 
no âmbito de cada um desses Po-

deres e Órgãos, o que tira de certa 
forma a unicidade da gestão, ten-
do portanto, o Estado dois anos 
para que tudo passe a se processar 
exclusivamente no Órgão gestor 
Previdenciário, que é o IPERN.  

Quanto aos danos que pode-
rão advir caso não seja cumprido 
o prazo para a conclusão da refor-
ma, dois deles merecem destaque 
por serem mais devastadores, que 
são: a suspensão do Certi� cado 
de Regularidade Previdenciária 
– CRP do Estado e a aplicação 
automática das regras previden-
ciárias da Emenda Constitucional 
nº 103/2019 aos servidores esta-
duais, ambos com consequências 
drásticas.

Na hipótese da suspensão do 
CRP, isso ocorrerá porque o Esta-
do vai precisar de tempo para se 
enquadrar às novas normas ( fede-
rais) que passarão a vigorar em fa-
ce da perda de e� cácia das normas 
estaduais sobre previdência, nota-
damente quanto às questões � -

O Governo do Rio Grande do 
Norte anunciou nesta sex-
ta-feira (17) que vai investir 

R$ 17 milhões para fazer serviços 
de manutenção em 90% da malha 
viária do Rio Grande do Norte.

De acordo com a governadora 
Fátima Bezerra, o investimento irá 
priorizar os principais eixos ro-
doviários que ligam o Rio Grande 
do Norte aos outros estados, bem 
como os que interligam os municí-
pios. A previsão é que as atividades 
iniciem em agosto.

“Estamos anunciando um 
grande investimento destinado à 
conservação e manutenção das 
nossas estradas. Infelizmente, a 
malha rodoviária que herdamos 
apresenta muita precariedade. 
Nossa preocupação e dever é me-

lhorar a infraestrutura da malha 
viária tornando segura para as 
pessoas e também para o trans-
porte que é sinônimo de desenvol-
vimento econômico para o nosso 
estado, por onde escoam nossas 
produções. O ato que estamos ce-
lebrando é muito importante pois 
signi� ca o olhar de um governo 
para a cidadania e o avanço”, des-
tacou Fátima Bezerra.

Os recursos para a realização 
dos servidores são provenientes 
de multas de trânsito arrecadadas 
pelo Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-RN), no valor de 
R$ 12 milhões, mais R$ 3 milhões 
de recursos próprios do Estado e 
R$ 2 milhões da Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econô-
mico (Cide).  

Estado vai investir R$ 17 milhões 
para recuperar 90% das rodovias

INFRAESTRUTURA

nanceiras e de atuária e, enquanto 
desenquadrado estiver o Estado, 
suspenso estará o CRP, tendo isso 
como consequência o impedido 
de celebrar convênios, de contrair 
empréstimos com aval da União 
e de receber outras transferências 
voluntárias, tudo conforme previs-
to expressamente no inciso XIII do 
artigo 167 da Constituição Federal.

No que tange à aplicação au-
tomática e imediata das regras 
previdenciárias da Emenda Cons-
titucional federal nº 103/2019 aos 
servidores estaduais, caso não 
seja concluída a reforma no prazo 
de até 31.07.2020, basta veri� car 
mesmo que super� cialmente o 
artigo 24 inciso XII e seu § 4º da 
Constituição Federal, que trata 
da competência legislativa con-
corrente (suplementar) da União 
e dos Estados, para se concluir, 
sem maiores esforços, que nas 
matérias elencadas no referido 
dispositivo, inclusive previdência, 
a prevalência é da Lei Federal, 
mencionando de forma expres-
sa o citado § 4º, que já existindo 
norma estadual e sobrevindo Lei 
Federal que estabeleça algo em 
contrário, a norma estadual � ca 
com sua e� cácia suspensa naquilo 
em que contrariar a superveniente 
Lei Federal. Esse entendimento de 
aplicabilidade imediata da norma 
federal, já consta inclusive da No-
ta Técnica nº 12.212/2019, da já 
mencionada Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho do Mi-
nistério da Economia, especi� ca-
mente no seu item 86.

Não seria demais lembrar, 
� nalmente, que com a aplica-
ção das regras estabelecidas na 
Emenda Constitucional Federal nº 
103/2019, perdidas estarão todas 
as reduções de impacto negativo 
constantes na proposta da refor-
ma estadual em relação à refor-
ma federal, merecendo destacar 
que tais avanços decorreram de 
profunda negociação com as re-
presentações de grande parte das 
categorias de servidores. Negocia-
ções estas que ocorreram somente 
no Estado do Rio Grande do Norte, 
e que resultaram, por exemplo, na 
redução da idade mínima para 
aposentadoria das mulheres, com 
maior ênfase para as servidoras 
professoras; que exerçam ativida-
des insalubres ou de risco e agen-
tes de segurança (policiais civis, 
agentes socioeducativos e policiais 
penais); a fórmula de cálculos de 
aposentadorias e pensões; regras 
de transição incluindo pedágio e 
pontuação; regras de concessão de 
pensão; abono de permanência e 
alíquota progressiva que só vai até 
16%, conquistas estas que, falando 
sério e com honestidade, não tem 
como ser dito que a proposta de 
reforma do Estado do RN seria 
mais danosa do que a reforma fe-
deral.

Governadora Fátima e vice-governador Antenor Roberto durante lançamento do programa

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

“Com a aplicação das 
regras estabelecidas na 
Emenda Constitucional 
Federal nº 103/2019, 
perdidas estarão todas 
as reduções de impacto 
negativo constantes na 
proposta da reforma 
estadual em relação 
à reforma federal, 
merecendo destacar que 
tais avanços decorreram 
de profunda negociação 
com as representações 
de grande parte das 
categorias de servidores. 
Negociações estas que 
ocorreram somente no 
Estado do Rio Grande do 
Norte, e que resultaram, 
por exemplo, na redução 
da idade mínima para 
aposentadoria das 
mulheres, com maior 
ênfase para as servidoras 
professoras”



O Rio Grande do Norte 
é o segundo estado 
do País com a maior 

redução na média diária 
de mortes por Covid-19 na 
última semana. Dados do 
consórcio de veículos de im-
prensa sobre a pandemia do 
novo coronavírus no Brasil 
apontam que, nos últimos 
sete dias, a média diária de 
mortes desceu 45% no Es-
tado, em relação aos quinze 
dias anteriores. Apenas Ro-
raima teve resultado melhor, 
com redução de 75% na mé-
dia de óbitos.

Na avaliação do deputa-
do estadual Francisco do PT, 
a redução no ritmo de mortes 
reflete o esforço do governo 
estadual em estimular me-
didas eficazes de prevenção 
ao novo coronavírus, como 
o distanciamento social, a 
restrição de circulação das 
pessoas, o uso de máscaras 
em ambientes públicos e o 
reforço da higiene pessoal.

Segundo ele, as críticas 
feitas à gestão estadual resul-
tam da insistência da gover-
nadora Fátima Bezerra em 
defender o isolamento social, 
o que, segundo ele, “mexeu 
com interesses econômicos”. 
“Mas a governadora e sua 
equipe foram firmes na defe-
sa da vida das pessoas e con-
seguiram retardar a chegada 
do pico da pandemia”, diz ele.

Nesta entrevista ao Ago-
ra RN, Francisco do PT faz 
uma análise do momento 
da pandemia no Estado e no 
País e comenta aspectos co-
mo a retomada das ativida-
des econômicas e a volta às 
aulas com segurança, além 
da votação, na Assembleia 
Legislativa, da Reforma da 
Previdência. Confira:

AGORA RN – Qual a sua 
análise em relação ao atual 
momento da pandemia do 
novo coronavírus no País?

FRANCISCO DO PT – O 
que vemos é um desalinho 
entre a posição e a condu-
ção do Governo Federal e as 
posições dos estados e mu-
nicípios. Cada ente federado 
tem passado uma orientação 
diferente à população, geran-
do uma verdadeira confusão 
nas informações. As decisões 
deveriam ser integradas e ba-
seada nas evidências científi-
cas. Toda essa relação confli-
tuosa com o Governo Federal 
desencadeou uma sensação 
de descrença da população 
em relação aos pareceres 
das autoridades científicas, 
gerando uma pressão gigan-
tesca para que estados e mu-
nicípios flexibilizassem ou 
não aderissem ao isolamento 
social.

AGORA – Como o senhor 
avalia a situação no Rio Gran-
de do Norte?

FRANCISCO DO PT – 
No RN, o Governo do Estado 
bancou o isolamento social e 
enfrentou grande resistência 
de algumas gestões munici-
pais. Os decretos do governo 
foram respaldados em evi-
dências científicas, que in-
dicavam a intensificação do 
isolamento social com prin-
cipal medida de prevenção 
da pandemia. O resultado 
foi uma baixa adesão ao iso-
lamento social e um grande 
aumento da contaminação e 
do número de óbitos.

AGORA – É o momento de 
retomar as atividades econô-
micas?

FRANCISCO DO PT – O 

VACINAS
O diretor do Instituto Butantã, Dimas Covas, afirmou na noite 

desta sexta-feira (17) que as vacinas da Covid-19 produzidas pelo la-
boratório chinês Sinovac Biotech devem chegar ao Brasil neste fim 
de semana. Os imunizantes serão usados na fase 3 de um estudo que 
avalia, entre outros aspectos, a segurança e eficácia do produto em 
pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Os testes, que devem co-
meçar na próxima segunda-feira, serão realizados nos Estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul mais o 
Distrito Federal.

A nova versão da 
Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) do 

Fundeb determina o aumento 
gradual da complementação 
da União ao fundo, que 
é usado para financiamento da educação básica. No texto 
apresentado nesta sexta-feira (17) pela relatora, deputada Dorinha 
Seabra (DEM-TO), o aporte do governo federal sobe dos atuais 
10% para 20% em seis anos. A proposta entrará na pauta da 
Câmara na próxima segunda-feira (20).

Levando em consideração os efeitos da pandemia do novo 
coronavírus, a relatora suavizou os repasses nos primeiros dois 
anos. Na proposta anterior, o governo já começaria aportando 
15% no primeiro ano de vigência das novas regras e 16% no 
segundo. Agora, a complementação teria início em 12,5% e 
somente no segundo ano atingiria 15%.

Além dos recursos da União, o Fundeb é constituído por 
verba dos Estados, municípios e do Distrito Federal. Pela regra 
atual, 90% do dinheiro é proveniente de impostos estaduais e 
municipais. Neste ano de 2020, o aporte da União é de R$ 15,8 
bilhões. 

Apesar de mais tímida do que as versões anteriores, a 
proposta ainda é uma derrota para a equipe de Jair Bolsonaro.  A 
complementação da União no fundo é a parte mais controversa 
da proposta e a tentativa do Executivo era que o aporte fosse de, 
no máximo, 15%.  Por outro lado, o tema é considerado prioritário 
para os parlamentares, que devem analisar a PEC na próxima 
semana. 

A urgência do tema se deve ao prazo, já que o atual modelo  
perde a validade no fim deste ano e, se não for renovado, será 
extinto. Isso colocaria em risco o funcionamento de milhares de 
escolas, já que o Fundeb responde por mais de 60% das verbas 
destinadas aos ensinos fundamental e médio. Outra mudança 
significativa é que a proposta que tramita no Congresso tornará o 
fundo permanente.

redacao@agorarn.com.br      

NOVO FUNDEB

TETO DE GASTOS I
No comando do Tesouro 

Nacional em substituição a 
Mansueto Almeida, o novo 
secretário Bruno Funchal 
alerta que é preciso começar 
a discutir como fortalecer 
o teto de gastos. Em sua 
primeira entrevista desde 
que assumiu o cargo, Funchal 
disse que a manutenção do 
teto é importante para gerar 
empregos. “Aumentar despesa 
gera um resultado socialmente 
ruim, destrói empregos”, afirma.

TETO DE GASTOS II
Na avaliação de Funchal, 

o Brasil tem uma janela de 
dois anos para fazer o ajuste 
nas contas públicas, pois o 
crescimento do PIB será maior 
que o gasto com juros, o que 
contribui para manter a dívida 
sob controle.

RESSARCIMENTO
A Justiça Federal 

determinou a transferência 
de R$ 75,4 milhões, obtidos 
em acordos de colaboração 
premiada, repatriação de 
valores e renúncias voluntárias 
no âmbito da Operação 
Lava Jato, de volta aos cofres 

de instituições lesadas por 
esquemas de corrupção. O 
dinheiro, que estava depositado 
em uma em conta judicial, será 
distribuído entre a Petrobrás 
(R$ 35,3 milhões), a Caixa 
Econômica Federal (28,4 
milhões) e a Petros (R$ 11,7 
milhões).

 RECUPERAÇÃO JUDICIAL I
O Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) aprovou 
nesta sexta-feira (17) duas 
resoluções que têm por 
objetivo melhorar o ambiente 
da recuperação judicial 
de empresas no Brasil. As 
discussões sobre o tema 
ganharam corpo com a crise 
provocada pela pandemia, que 
deve levar a uma onda recorde 
de pedidos de recuperação e 
falência no País.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL II
Com receio de que a 

Justiça não dê conta dessa 
nova demanda, o CNJ aprovou 
uma recomendação para 
que os tribunais brasileiros 
implementem Centros 
Judiciários de Solução 
de Conflitos e Cidadania 
Empresariais.

RÁPIDAS

>> 18 de julho é Dia 
Internacional de Nelson Mandela, 
Dia de São Francisco Solano e Dia 
do Trovador.

>> Nesta data, em 1841 – há 
179 anos – Dom Pedro II se tornva 
imperador do Brasil com apenas 
15 anos, movimento conhecido 
como Golpe da Maioridade.

>> A Secretaria de Agricultura 
do RN realiza no sábado, às 11h, 
bate-papo sobre detergente à base 
de LCCT no combate do Aedes 
Aegypti. Será no Instagram Blog 
da Cajcultura

>> Hoje, às 13h, no YouTube 
da Ribeira Boêmia, tem Samba 
Solidário em Casa. O evento tem 
apoio do Sebrae RN.

 >> O Instagram do 
Departamento de Educação 
Física organiza hoje, às 14h, 
debate com a temática “Efeitos da 

Covid-19 na saúde cardiovascular 
de jovens”.

>> Domingo, 19 de julho, é 
Dia da Caridade, Dia Nacional do 
Futebol e Dia de São Símaco.

>> O YouTube da Federação 
Cultural e Junina do RN 
(FECJURN) transmite neste 
domingo, às 17h, live “Flor do 
Sertão”. Com regional Raízes da 
Flor e convidados.

>> Terminam no domingo 
as inscrições para o Programa 
de Pós-Graduação em Geografia 
do Centro de Ensino Superior do 
Seridó (Ceres).

>> O prazo para a submissão 
de trabalhos completos e artigos 
resumidos no Workshop de 
Informática Escola 2020 se 
encerra neste domingo. O WIE é 
promovido pela CEIE, com apoio 
da UFRN.

Notas&Informes

Ninguém gosta de ser 
fiscalizado, seja o governo A 
ou B. Mas fiscalização não 
pode ser confundida com 
posição política”“

LUCAS ROCHA FURTADO,
SUBPROCURADOR-GERAL 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
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COM ISOLAMENTO, GOVERNO 
FÁTIMA RETARDOU PICO DA 
PANDEMIA, DIZ DEPUTADO

Governo do Estado tem ten-
tado estudar e fazer planeja-
mentos muito criteriosos das 
possibilidades de flexibiliza-
ção, adotando etapas para a 
reabertura que perpassam 
por metas a serem cumpri-
das, para que se tenha a ga-
rantia da segurança sanitária 
da população. Uma parte da 
população que depende do 
comércio para o seu sustento, 
principalmente os pequenos 
comerciantes, se encontram 
em uma situação muito di-
fícil. O governo tem tentado 
conseguir garantir o equilí-
brio entre a segurança sanitá-
ria, aumento da capacidade 
de resposta da rede de saúde 
e a segurança econômica da 
população do estado.

AGORA – Em Natal, a pre-
feitura tem adotado passos 
mais ousados nessa flexibili-
zação.

FRANCISCO DO PT – O 
prefeito Álvaro Dias, infe-
lizmente, tem se negado a 
estabelecer o diálogo e uma 
parceria efetiva com o Go-
verno do Estado. Foi um dos 
municípios que não aderiram 
ao Pacto pela Vida. Como se 
não bastasse, tem adotado 
medidas sem comprovação 
científica para criar uma 
sensação na população de 
normalidade, com o intuito 
de estimular a flexibilização 
do isolamento. 

AGORA – Críticos acusam 
a governadora Fátima Bezerra 
de “omissão” no enfrentamen-
to da Covid-19. O senhor acha 
que o isolamento adotado por 
ela foi o que resultou nessa 
sensação?

FRANCISCO DO PT – 
Foram criadas algumas nar-
rativas contrárias ao governo 
como oposição ao fato de a 
governadora ter adotado a 
intensificação do isolamen-
to social como medida pa-
ra garantir a contenção da 
contaminação acelerada do 
vírus. Essa medida mexeu 
com interesses econômicos 
e, consequentemente, não é 
um enfrentamento fácil a ser 
feito. Mas a governadora e 
sua equipe foram firmes na 
defesa da vida das pessoas e 
conseguiram retardar a che-
gada do pico da pandemia. 
Isso pode ser observado pelos 
últimos dados que demons-
tram que o RN está entre os 6 
estados que obtiveram redu-
ção do número de óbitos nos 
últimos dias.

AGORA – Em Natal, o pre-
feito Álvaro Dias determinou 
a distribuição de hidroxiclo-
roquina e ivermectina como 
“prevenção” – dois medica-
mentos sem eficácia compro-
vada contra o coronavírus. 
Como o senhor avalia essa 
medida?

FRANCISCO DO PT – 
Não só é uma medida popu-
lista. Para além disso, gera a 
falsa sensação de normali-
dade na população, desesti-

ENTREVISTA | Deputado de primeiro mandato, 
Francisco do PT faz uma análise do momento da 
pandemia no Estado e no País e comenta aspectos 
como a retomada das atividades econômicas e a 
volta às aulas com segurança, além da votação, na 
Assembleia Legislativa, da Reforma da Previdência

“

“

O que o Governo do 
Estado podia fazer, e 
fez, foi abrir diálogo com 
as representações dos 
trabalhadores e destinar 
a sua equipe técnica 
para construir a melhor 
proposta. A tramitação (da 
Reforma da Previdência) 
na Assembleia aconteceu 
dentro dos prazos 
regimentares e a versão 
que veio do governo 
sofreu alterações. O 
povo do Rio Grande do 
Norte pode sofrer com as 
penalidades às quais o 
Governo do Estado será 
submetido caso a reforma 
não for aprovada no prazo 
estipulado (31 de julho)”

O prefeito Álvaro Dias, 
infelizmente, tem se 
negado a estabelecer 
o diálogo e uma 
parceria efetiva com 
o Governo do Estado. 
Foi um dos municípios 
que não aderiram ao 
Pacto pela Vida. Como 
se não bastasse, tem 
adotado medidas 
sem comprovação 
científica para criar uma 
sensação na população 
de normalidade, com 
o intuito de estimular 
a flexibilização do 
isolamento”

JOÃO GILBERTO / ALRN

mulando o cumprimento das 
medidas que são realmente 
eficazes para a prevenção da 
contaminação do vírus.

AGORA – A Assembleia 
Legislativa deve votar nos 
próximos dias a Reforma da 
Previdência Estadual. A dis-
cussão deverá ser remota por-
que o prazo limite para apro-
var a proposta encerra em 31 
de julho. Mas, o governo não 
poderia ter negociado uma 
extensão do prazo junto ao 
Governo Federal para permi-
tir que a votação acontecesse 
na presença dos servidores 

públicos?
FRANCISCO DO PT – 

Este prazo foi determinado 
desde que foi aprovada a Re-
forma da Previdência federal. 
O que o Governo do Estado 
podia fazer, e fez, foi abrir di-
álogo com as representações 
dos trabalhadores e destinar 
a sua equipe técnica para 
construir a melhor proposta. 
Isso aconteceu. A tramitação 
na Assembleia aconteceu 
dentro dos prazos regimen-
tares e a versão que veio do 
governo sofreu alterações. O 
povo do Rio Grande do Norte 
pode sofrer com as penali-
dades às quais o Governo do 
Estado será submetido caso a 
reforma não for aprovada no 
prazo estipulado.

AGORA – Como professor, 
o senhor acredita que há se-
gurança para o retorno às au-
las no dia 14 de agosto, como 
prevê o governo estadual?

FRANCISCO DO PT – 
Na última terça-feira, parti-
cipei de um evento da Secre-
taria de Educação do Estado 
cuja temática estava centra-
da no contexto de pandemia. 
Ao saudar os mais de 4 mil 
profissionais da educação, 
internautas, a governadora 
Fátima Bezerra reafirmou 
que o retorno das atividades 
presenciais somente se fará 
com a devida segurança sa-
nitária. Temos nos colocado 
ao dispor de contribuir com 
os encaminhamentos que 
possam mitigar os impactos 
em uma reorganização do 
calendário escolar. Assim é 
que discutimos, por exemplo, 
a possibilidade de ciclos, em 
função da independência en-
tre ano letivo e ano civil.

AGORA – O senhor tem 
acompanhado, desde o início 
do mandato, as discussões so-
bre a chegada ao RN das águas 
da transposição do Rio São 
Francisco. Com um potiguar à 
frente do Ministério do Desen-
volvimento Regional (Rogério 
Marinho), o senhor acredita 
que finalmente a obra será fi-
nalizada e o RN, beneficiado?

FRANCISCO DO PT 
– Acompanho e luto pelo 
projeto de transposição do 
Rio São Francisco porque ele 
é fundamental para nossa 
segurança hídrica e porque 
já está muito perto, ali na 
Paraíba. A responsabilidade 
do ministro Rogério Marinho 
é imensa porque o restante 
para ser feito corresponde 
apenas a aproximadamente 
5% do total da obra. Ele está 
no ministério que executa 
este projeto. Enquanto presi-
dente da Frente Parlamentar 
das Águas, o que posso dizer 
é que, para além de acreditar 
ou não acreditar, a nossa atu-
ação será de reivindicar per-
manentemente pela plena 
conclusão da transposição. 
A água do São Francisco be-
neficiará pelo menos metade 
da população do Rio Grande 
do Norte.

FRANCISCO DO PT
DEPUTADO ESTADUAL
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EM DESTAQUE
Pré-candidato a vereador de 

Natal pelo PT, o policial civil e 
professor Pedro Paulo, conhecido 
como Pedro Chê, fez uma 
transmissão ao vivo esta semana 
pelos canais do Movimento 
Policiais Antifascismo RN com 
ninguém menos que o ator, 
humorista, roteirista e escritor 
Gregório Duvivier.

AS DIFERENTES “POLÍCIAS”
O tema da live entre o policial 

natalense e Duvivier foi “polícia”. 
Basicamente, eles conversaram 
sobre as diferenças de uma polícia 
em um estado democrático e 
uma polícia autoritária, e sobre 
a necessidade de o Brasil ter 
uma polícia mais saudável e 
e� ciente. Também entrou na 
pauta da conversa a necessidade 
de desmilitarização da polícia e a 
guerra às drogas.

LINHA IDEOLÓGICA
Pedro está dentro do grupo 

de pré-candidatos pelo PT nas 
próximas eleições que seguem a 
tendência da deputada federal 
Natália Bonavides.

ACESSO
Atento ao momento de 

pandemia pelo novo coronavírus 
no RN e às consequentes 
limitações impostas em função 
do vírus, o deputado estadual 
Vivaldo Costa quer que o 
Governo do Estado distribua 
computadores portáteis, com 
acesso gratuito à internet, aos 
professores da rede pública de 
ensino do RN. A distribuição seria 
temporária, enquanto durar o 
estado de calamidade.

SAÍDA DA CRISE
Para evitar a quebradeira e 

o fechamento de portas com a 
crise da Covid-19, a recuperação 
judicial é o caminho para muitas 
empresas. Esse foi o caminho da 
Latam, por exemplo. Aqui no RN, 
o consórcio C5, formado por cinco 
escritórios de advocacia de Natal, 
criou serviços com a � nalidade de 
dar suporte nesse campo.

NOTA MIL
A Interjato Soluções doou 

esta semana dois tablets ao 
Hospital Giselda Trigueiro. Os 
dispositivos foram entregues 
con� gurados e prontos para 
uso, com acesso à internet. E 
serão utilizados pelos pacientes 
hospitalizados por causa do 
coronavírus, para que eles 
possam contatar familiares 
através de videoconferência. 
A iniciativa visa impactar 
positivamente essas pessoas no 
período do tratamento e aliviar 
a separação da família por 
causa do isolamento.

EXEMPLO
A escola de corrida Go 

Runners reiniciou os treinos 
com novos procedimentos, 
em consonância com o que 
estabelecem as normas de 
prevenção à Covid-19. Dentre 
os cuidados tomados, estão 
a exigência de utilização de 
máscara da chegada a saída 
dos corredores, a checagem 
de temperatura na chegada 
de todos e o respeito ao 
distanciamento em todo o 
treino.

CAFÉ NO NOVO NORMAL
Com a reabertura gradual 

da economia, os clientes 
voltaram a desfrutar dos 
serviços de cafeteria da 
P&C Natal. Nesta semana, a 
pani� cadora voltou a receber 
os clientes em seus bu� ets 
em Petrópolis e Ponta Negra. 
Tudo dentro das normas de 
segurança estabelecidas pelas 
autoridades de Saúde.

IMÓVEIS
Ex-mulher do presidente 

Jair Bolsonaro, Ana Cristina 
Siqueira Valle adquiriu 14 
imóveis enquanto esteve 
casada com ele, entre 1997 e 
2008. Dentre eles, cinco foram 
comprados com dinheiro 
vivo, segundo reportagem da 
revista Época. Ana Cristina é 
investigada por suspeita de 
ter sido cargo fantasma.

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> A decisão da Prefeitura de São 

Paulo de desistir de organizar o réveillon 
na Avenida Paulista deverá dar o tom 
do que ocorrerá em outros estados 
brasileiros nas festas de fim de ano. O 
prefeito Bruno Covas avisou: não há 
condições de segurança para evento com 
1 milhão de pessoas.

>> Uma chuva de estrelas entrando 
na atmosfera a mais de 210 mil 
quilômetros por hora, as Perseidas, 

(17) que vai proibir sites e aplicativos 
que usem sua tecnologia de anúncios 
publicitários de veicularem propagandas 
com “conteúdo perigoso”, que contrarie 
consenso científico durante a pandemia 
de coronavírus.

>> Atualmente, o Google permite 
apenas que alguns anunciantes 
publiquem propagandas sobre a 
pandemia, incluindo organizações 
governamentais e agentes de saúde.

poderão ser vistas em regiões com pouca 
luz artificial, de madrugada, entre 17 de 
julho e 24 de agosto.

>> O contágio de Covid-19 dobrou 
em 27 dias, e o Brasil chegou a 2 milhões 
de casos da doença. O País tem média 
móvel de 1.081 mortes por Covid-19 nos 
últimos sete dias.

>> Após 4 meses de pandemia, 
o Google anunciou nesta sexta-feira 

Deputada estadual Isolda 
Dantas com sorriso aberto 
para festejar a vida na
passagem de seu aniversá-
rio, na última quarta-feira, 
dia 15 de julho

Vereador Dickson Jr 
visitando nesta sexta-feira 
o secretário municipal 
de Serviços Urbanos 
(Semsur), Irapoã Nóbrega. 
O parlamentar foi saber 
como está o andamento de 
obras solicitadas por ele ao 
Executivo

O Governo Federal desistiu 
de fracionar o pagamento 
das duas parcelas adicio-

nais do auxílio emergencial nos 
meses de agosto e setembro. Os 
mais de 65 milhões de bene� -
ciários do programa de renda 
criado durante a pandemia de 
Covid-19 receberão mais dois 
pagamentos integrais de R$ 600 
conforme calendário divulgado 
nesta sexta-feira (17) pelo Minis-
tério da Cidadania.

No anúncio da prorrogação 
do auxílio por dois meses – para 
além das três parcelas pagas en-
tre maio e julho –, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, che-
gou a cogitar o fracionamento 
dos pagamentos em até quatro 
partes, para criar uma impressão 
de duração maior da medida. Na 
ocasião, o presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), defendeu a continui-
dade dos pagamentos integrais 
de R$ 600 em agosto e setembro.

De acordo com o calendário 
publicado nesta sexta, os bene-
� ciários continuarão recebendo 
os valores primeiro em contas 
digitais para só depois consegui-
rem sacar os recursos conforme 
um cronograma estabelecido 
pela Caixa Econômica Federal 
– evitando aglomerações nas 
agências.  A maioria dos bene� -
ciários só conseguirá sacar o di-
nheiro de setembro em outubro, 
mas poderá fazer pagamentos e 
transferências antes disso por 
meio da conta digital.

Quem já recebeu as três pri-
meiras parcelas terá o quarto pa-
gamento emergencial de R$ 600 
depositado entre os dias 22 de ju-
lho (para os nascidos em janeiro) 
e 26 de agosto (para os nascidos 
em dezembro). O calendário de 
saques começa em 25 de julho e 
vai até 17 de setembro.

Governo Federal desiste 
de fracionar 4ª e 5ª parcela

AUXÍLIO EMERGENCIAL

EDUARDO MAIA /  ALRN

EDU ANDRADE / MINISTÉRIO DA ECONOMIA

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) 
denunciou o ex-governador 

Robinson Faria e outras 10 pessoas 
por peculato. O crime teria sido 
cometido entre os anos de 2008 e 
2010, época em que o ex-governa-
dor era deputado estadual e presi-
dente da Assembleia Legislativa. 
Em valores corrigidos, segundo o 
MPRN, as fraudes chegaram a R$ 
3,7 milhões. Dois dos réus também 
foram denunciados por lavagem 
de dinheiro.

A denúncia é resultado da Ope-
ração Croupier, de� agrada pelo 
MPRN em junho do ano passado. 
A ação foi um desdobramento da 
Operação Dama de Espadas, que 
também apurou fraudes na As-
sembleia Legislativa.

De acordo com as investiga-
ções do MPRN, o ex-secretário ad-
ministrativo da Assembleia Rodri-
go Marinho Nogueira Fernandes 
usou parte do dinheiro desviado 
para pagar os salários de empre-
gados e insumos do haras turístico 
Capiba, de propriedade dele, na 
Grande Natal. Ele também é réu 
no processo da Operação Dama de 
Espadas, de� agrada em agosto de 
2015 pelo MPRN, sendo considera-
do integrante do núcleo principal 
da organização criminosa investi-
gada naquela época.

Diz o MPRN que Rodrigo Mari-
nho contava com o apoio de Fran-
cisco Cardoso de Oliveira Neto, que 
era responsável por arregimentar 
servidores fantasmas para serem 
inseridos na folha de pagamento 
da Assembleia Legislativa. Ainda 
segundo o que foi apurado pelo 
MPRN, o esquema fraudulento 
se dava mediante a inserção de 
servidores fantasmas na folha de 
pagamento da Assembleia Legisla-

tiva para desviar dinheiro público. 
Esses servidores, que efetivamente 
não trabalhavam, tinham, em sua 
maioria, um grau de instrução bai-
xo. Eles devolviam praticamente 
todo o salário recebido para Fran-
cisco Cardoso, que repassava os 
montantes para Rodrigo Marinho.

A denúncia foi recebida pela 
6ª vara Criminal de Natal. Além de 
Robinson Faria, Rodrigo Marinho 
e Francisco Cardoso, são réus na 
ação: Karina Cordeiro do Nasci-
mento Cardoso, Maria Helena 
Cordeiro do Nascimento, Gilmara 
Dantas do Nascimento, Maria 
Cristina dos Santos, Luciene Ra-
malho da Silva Pereira, Lucimara 
Ramalho da Silva, Sebastião Alves 
de Oliveira e Maria Juzilene de Oli-
veira Sousa.

OPERAÇÃO CROUPIER
A partir de documentos en-

contrados na casa de Rodrigo Ma-
rinho quando foram cumpridos os 
mandados de busca e apreensão 
da Operação Dama de Espadas, 

o MPRN passou a investigar os 
desvios praticados pelo “grupo 
de Pirangi do Norte”, distrito de 
Parnamirim, uma vez que várias 
pessoas identi� cadas nos docu-
mentos residiam em uma mesma 
localidade – algumas, na mesma 
casa. O ex-secretário administrati-
vo era tido como o “� nanceiro” da 
ALRN e da organização criminosa, 
integrando o topo da estrutura 
organizacional do Legislativo Po-
tiguar. Era ele quem controlava e 
emitia os cheques para pagamento 
de servidores da Casa Legislativa e 
fornecedores.

Rodrigo Marinho, de acordo 
com o que foi apurado pelo MPRN, 
possuía um grupo de pessoas por 
ele arregimentadas para o esque-
ma criminoso, inserido na folha de 
pagamento da Assembleia Legisla-
tiva. Além disso, Rodrigo Marinho 
também arrecadava do esquema 
criminoso operado pela ex-procu-
radora Geral da Assembleia, Rita 
das Mercês, de quem era sócio no 
escritório R&R Advocacia.

MP denuncia 11 pessoas
por desvios na Assembleia
JUSTIÇA | Denúncia é resultado da Operação Croupier, deflagrada pelo MPRN em junho do ano 
passado. Grupo é acusado de desviar recursos a partir da nomeação de cargos fantasmas

Ex-governador é investigado por atos da época em que era presidente da ALRN

Ministro da Economia, Paulo Guedes

O vice-presidente Hamil-
ton Mourão defendeu nesta 
sexta-feira (17) a criação de 
um imposto sobre transações 
� nanceiras como uma forma 
de compensar a desoneração 
da folha de pagamentos e pa-
ra custear o Renda Brasil, pro-
grama social do governo Jair 
Bolsonaro que vai substituir o 
Bolsa Família.

“O ministro Paulo Guedes 
coloca como um substituto da 
desoneração da folha. Ao de-
sonerar a folha, haveria uma 
oportunidade muito maior da 
criação de empregos formais. 
Eu ainda vejo mais além: um 
imposto dessa natureza pode 
ser também utilizado para 
reforçar o programa de renda 
mínima, o Renda Brasil, que 
vem sendo montado pelo go-
verno”, a� rmou, em entrevista 
à Rádio Gaúcha.

Para Mourão, é preciso 
“arranjar um jeito” de tributar 
as transações � nanceiras. “Eu 
acho que tem que � car mui-
to claro e não simplesmente 
criar um imposto por criar um 
imposto”, disse o vice-presi-
dente da República.

Hamilton Mourão, no 
entanto, ressaltou que é o 
Congresso Nacional que irá 
resolver essa questão. “Se o 
Congresso aceitar, signi� ca 
que a sociedade brasileira 
aceita. Se não aceitar, paciên-
cia”, a� rmou o vice.

Na quinta-feira, o minis-
tro Paulo Guedes (Economia 
anunciou que enviará ao Con-
gresso a primeira parte da sua 
proposta de reforma tributária 
na terça-feira (21), mas sem o 
imposto sobre pagamentos.

TRIBUTAÇÃO

MOURÃO DEFENDE 
IMPOSTO PARA 
CUSTEAR PROJETO 
“RENDA BRASIL”

DESTAQUE

R$ 600
QUEM JÁ RECEBEU AS TRÊS 
PRIMEIRAS PARCELAS TERÁ 

O QUARTO PAGAMENTO 
EMERGENCIAL DO AUXÍLIO 

DEPOSITADO ENTRE OS 
DIAS 22 DE JULHO (PARA OS 
NASCIDOS EM JANEIRO) E 
26 DE AGOSTO (PARA OS 

NASCIDOS EM DEZEMBRO)

O quinto pagamento de R$ 
600 começará a ser depositado 
em 28 de agosto, em um calen-
dário que vai até 30 de setembro. 
Os saques da última parcela do 
auxílio emergencial vão de 19 de 
setembro a 29 de outubro.

Os bene� ciários que só con-
seguiram acessar o auxílio emer-
gencial mais tarde terão direito 
às mesmas cinco parcelas, em 
um calendário estendido que vai 
até meados de dezembro.
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O Brasil encostou nesta sex-
ta-feira (17) na marca de 
78 mil mortes provocadas 

pelo novo coronavírus.
O Ministério da Saúde confir-

mou 1.163 novas mortes, elevando 
o total de óbitos para 77.851.

Com relação aos casos confir-
mados da infecção, de acordo com 
o Governo Federal, foram acres-
centados novos 34.177 diagnósti-
cos da Covid-19, elevando o total 
de casos para 2.046.328.

O Ministério da Saúde aponta 
que as regiões Sudeste e Nordeste 
concentram a maior parte das 
mortes do País. Até hoje, os esta-
dos do Sudeste somaram 35.374 
óbitos (45,4% do total) e os do 

Nordeste, 24.902 (32%). O Norte 
contabiliza 10.911 mortes (14%); o 
Centro-Oeste, 3.560 (4,5%), e o Sul, 
3.104 (4%).

DADOS LOCAIS
No Rio Grande do Norte, o nú-

mero de casos confirmados da Co-
vid-19 chegou a 41.303, com 1.526 
mortes. Nas últimas 24 horas, de 
acordo com a Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap), foram 
325 novos casos e 25 mortes.

O mais recente boletim epi-
demiológico aponta, ainda, que 
existem 214 óbitos em investiga-
ção. Há também 577 pacientes in-
ternados, sendo que 230 estão em 
tratamento intensivo.

Brasil está se aproximando de 80 mil mortes por Covid-19, diz Ministério da Saúde

Ministério da Saúde 
confirma 1.163 mortes

EM 24 HORAS

MICHAEL DANTAS / AFP

A Sociedade Brasileira de 
Infectologia (SBI) divul-
gou nesta sexta-feira (17) 

uma nota afirmando que o uso de 
hidroxicloroquina deve ser aban-
donado em qualquer fase do tra-
tamento de Covid-19. A SBI pede 
ainda que o Ministério da Saúde 
reavalia suas orientações de tra-
tamento da doença. Atualmente, 
a pasta orienta o uso da droga 
desde o estágio inicial da doença.

A nota da SBI tem como base 
os resultados de dois estudos re-

alizados no âmbito internacional. 
Um deles, realizado em 40 estados 
americanos e três províncias do 
Canadá, constatou que o uso da 
cloroquina nos estágios iniciais 
da doença não teve resultado al-
gum. O estudo comparou pacien-
tes que tomaram o remédio com 
um grupo que não tomou e cons-
tatou que, no grupo que utilizou, 
não houve melhora do quadro 
clínico dos pacientes.

Outro estudo, conduzido na 
Espanha, tentou medir se o clo-

roquina tinha a capacidade de 
reduzir a carga viral dos pacien-
tes infectados. De acordo com os 
pesquisadores, o medicamento 
não foi capaz de reduzir essa taxa.

“É urgente e necessário que 
os agentes públicos, incluindo 
municípios, estados e Ministério 
da Saúde reavaliem suas orienta-
ções de tratamento, não gastando 
dinheiro público em tratamentos 
que são comprovadamente inefi-
cazes e que podem causar efeitos 
colaterais”, diz a nota.

Nota da Sociedade Brasileira de Infectologia tem como base os resultados de dois estudos realizados no âmbito internacional

Entidade médica pede que 
hidroxicloroquina não seja usada

PARA TRATAR COVID-19

LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Os cartórios do Rio Grande 
do Norte já registraram es-
te ano, até esta sexta-feira 

(17), 8.788 óbitos, segundo dados 
do Portal da Transparência da 
Associação dos Registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen).

O número de mortes causa-
das por problemas respiratórios 
foi impactado pelo surgimento 
da Covid-19. A doença causada 
pelo novo coronavírus, segundo 
os cartórios, foi responsável por 
1.032 mortes, o que corresponde 
a 11% do total de óbitos entre os 
potiguares.

O número é inferior ao registro 
oficial de mortes por Covid-19 fei-
to pelo Ministério da Saúde e pela 
Secretaria Estadual de Saúde Pú-
blica (Sesap), que contabilizaram 
até esta sexta 1.526 provocadas 
pelo novo coronavírus no Estado.

Essa diferença é explicada por 
duas razões, segundo os cartórios. 
A primeira é que o sistema é abas-
tecido com informações enviadas 
pelos próprios cartórios. Alguns 
podem levar dias para informar o 
óbito ao sistema nacional. Além 
disso, as mortes causadas pela 
Covid-19 podem levar muito tem-
po para serem confirmadas pelo 
governo estadual. Com isso, é pos-
sível que certidões de óbito sejam 
expedidas incompletas.

De acordo com a Sesap, além 
dos óbitos confirmados, o Rio 
Grande do Norte tem 261 mortes 
em investigação para Covid-19.

Segundo a Secretaria Estadual 
de Saúde, a diferença encontrada 
no momento justifica-se pelo fato 
de que os óbitos podem levar até 
60 dias para entrar nos cartórios 
ou sistema de mortalidade. Além 
disso, quando não há comprova-
ção da Covid-19 antes do óbito, 
a causa apontada é de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG), 
até que seja definido o agente etio-
lógico responsável pela mortalida-
de. “Ressalta-se que, quando ocor-
re a identificação, posteriormente 
é gerada a alteração da informa-
ção que consta na declaração de 
óbito”, explicou a Sesap, em nota.

Entre 29 de março – data da 
primeira morte causada pela Co-
vid-19 no Estado – e o dia 17 de 
julho, segundo o Arpen, um total 

de 5.119 mortes foram registra-
das nos cartórios potiguares. A 
Covid-19 representa 20% de todos 
os óbitos no período, com os 1.032 
registros. É a principal causa de 
mortes em todo o Estado.

Os dados dos cartórios po-
tiguares mostram que o mês de 
junho, até o momento, foi o que 
contabilizou a maior parte dos re-
gistros de mortes por Covid-19. Ao 
todo, foram 644 mortes notifica-
das pelas unidades cartorárias. No 
mês de maio, foram 213 registros. 
Nas duas primeiras semanas de 
julho, o número foi de 126 mortes. 
Há ainda os 49 óbitos registrados 
entre os dias 29 de março e 30 de 
abril.

No entanto, de acordo com o 
ranking cartorial, a doença cau-
sada pelo novo coronavírus fica 
atrás do termo “demais óbitos”. 
Isso acontece porque no sistema 
do portal transparência da Arpen 
são cadastradas as declarações de 
óbito, mas não há especificação 
de todas as causas de morte. Com 

isso, parte dos registros está lista-
da sem detalhamento. No período 
entre 29 de março e 17 de julho, os 
“demais óbitos” somaram 1.573 
registros.

Os dados do portal da trans-
parência dos cartórios mostram 
tendência de queda na média 
móvel de registros de óbitos 
por Covid-19 no Rio Grande do 
Norte. Desde o dia 8 de julho, no 
Estado, a curva de mortes está 
recuando, saindo de 38 registros 
diários para os 22 registros do 
último dia 15 de julho.

A redução ocorre ao mes-
mo tempo em que entra em 
vigor o processo de reabertura 
das atividades da economia. 
As ações de flexibilização 
do isolamento social, com a 
reabertura do comércio e ser-

viços, foi iniciado na primeira 
semana de julho.

O recuo no número de 
mortes por Covid-19 também 
é observado a partir dos nú-
meros gerais, ao se comparar 
as duas primeiras semanas de 
julho com o mesmo período 
do mês anterior. Entre os 1º e 
15 de julho, os cartórios regis-
tram 126 mortes por Covid-19. 
No mesmo período de junho, o 
número foi 65% maior, com o 
total de 360 mortes.

AUMENTO DE MORTES
Os dados da Arpen mos-

tram que houve um aumento 
de 51,8% nos registros de óbi-
tos por doenças respiratórias 
— pneumonia, síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG), 
insuficiência respiratória e 
Covid-19 —  no período de 29 
de março a 17 de julho de 2020 
em relação ao mesmo período 
de 2019.

Em 2020, os problemas 

respiratórios foram responsá-
veis por 2.355 óbitos, contra os 
1.551 de 2019, de acordo com 
os dados dos cartórios. A dife-
rença foi causada por conta da 
Covid-19, com os 1.032 regis-
tros deste ano.

Além disso, a crise sani-
tária provocada pelo novo 
coronavírus evidenciou o 
problema da desigualdade 
social. Os registros de óbi-
tos feitos pelos cartórios 
mostram que o registro de 
mortes por problemas res-
piratórios entre a população 
que se declara preta ou par-
da cresceu mais do que a da 
população autodeclarada 
branca durante a pandemia.

Entre março e julho, a 
população preta ou parda viu 
crescer 71% os óbitos por esse 
tipo de doença em compara-
ção com o mesmo período de 
2019. Já entre os autodeclara-
dos brancos, o aumento foi de 
39%.

Coronavírus foi a causa de 20% das 
mortes registradas no RN desde março
DADOS | Entre 29 de março – data da primeira morte causada pela Covid-19 no Rio Grande do Norte – e o dia 17 de julho, segundo a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais , um total 
de 5.119 mortes foram registradas nos cartórios potiguares. Doença do novo coronavírus representa 20% de todos os óbitos, com os 1.032 registros. Foi a principal causa de mortes no Estado

Funcionária da Prefeitura do Natal aplica teste sorológico em idosa durante ação de testagem em massa para a Covid-19, em formato drive-thru, nas imediações da Arena das Dunas

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A Polícia Civil do Rio 
Grande do Norte registrou 
76 notificações de desa-
parecimentos de pessoas 
na Região Metropolitana 
de Natal entre os meses de 
janeiro e maio de 2020. Des-
tas notificações, 46 pessoas 
foram encontradas e 30 se-
guem desaparecidas. Para 
ter uma melhor eficiência 
para realizar a investigação 
destes casos, a Polícia Civil 
abriu uma unidade especí-
fica na região: o Núcleo de 
Investigação sobre Pessoas 
Desaparecidas (NIPD).

Segundo a delegada-
-geral de Polícia Civil, Ana 
Cláudia Saraiva, a unidade 
vem para reforçar os prin-
cípios fundamentais asse-
gurados na Constituição 
Federal, em especial a dig-
nidade da pessoa humana, 
no que se refere ao direito 
da localização de pessoas 
desaparecidas.

“São grandes as expec-
tativas que, diante desta 
mudança, seja possível uma 
melhor estrutura e condi-
ções de trabalho para todos 
os nossos policiais civis e 
um retorno ainda mais sa-
tisfatório à sociedade”, des-
tacou a delegada-geral.

INVESTIGAÇÃO

NA GRANDE NATAL, 
30 PESSOAS ESTÃO 
DESAPARECIDAS, 
DIZ POLÍCIA CIVIL

MÉDIA MÓVEL 
DA COVID-19 EM 
QUEDA NO RN

MORTES POR PROBLEMAS 
RESPIRATÓRIOS:

2019 1.551*
2020 2.355*

*(REGISTROS ENTRE 
29 DE MARÇO E 17 DE JULHO)

REGISTROS DE ÓBITOS 
CARTÓRIOS EM 2020:

8.788
REGISTROS 

ÓBITOS POR COVID-19:

MARÇO  6
ABRIL 43
MAIO   213
JUNHO  644
JULHO*  126

ATÉ O DIA 17 DE JULHO

FONTE: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA 
ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE 

PESSOAS NATURAIS (ARPEN)
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Voltar para o escritório ou 
ficar em casa? Comprar na 
loja ou buscar mais produ-

tos pela internet? Andar de carro 
ou adotar de vez os aplicativos? 

Programar compras ou se valer de 
oportunidades em leilões virtuais? 
Alugar ao invés de empatar capital 
ou, ao contrário, aproveitar a que-
da dos juros para comprar?

O Agora RN foi buscar respostas 
ou, pelo menos, saber o que pensam 
alguns empresários e observadores 
do setor de serviços de Natal sobre 
o momento de pandemia do novo 

coronavírus. Afinal, em meio a uma 
crise econômica sem precedentes, a 
economia virou a palavra de ordem 
tanto entre os donos de negócios 
como entre os trabalhadores, que 

não suportarão mais os gastos roti-
neiros do dia a dia.    

De um lado, nesse tabuleiro 
de ganha e perde, está o empre-
endedor, que pensará mais agora 

nos custos de aluguel, água, luz, 
manutenção do ponto e tributos; e, 
de outro, o trabalhador, que terá de 
reduzir despesas com transporte, 
gasolina, refeição e tempo.

Silvio Bezerra, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do RN

O que se chama de ‘novo 
normal’ pode ensejar 
uma certa tendência ao 
minimalismo no consumo 
e no comportamento 
social. Uma casa 
minimalista tem menos 
objetos e menos coisas 
para limpar e desinfetar. 
Um comportamento 
social minimalista pode 
implicar consumir 
de estabelecimentos 
menores, consumir 
mais localmente, evitar 
aglomerações. Uma 
empresa minimalista 
reduz locações e 
construções para abrigar 
sua área administrativa e 
vê na solução do home 
office uma alternativa 
viável, barata e 
produtiva”

“

FERNANDO AMARAL
PROFESSOR DE FINANÇAS

Com pandemia, “novo normal” é 
desafio para os empresários do RN

EXPERIÊNCIAS QUE ENSINAM

CRISE ECONÔMICA | Para uma parte do setor produtivo, já está claro que o futuro será de controle rigoroso dos custos, com aumento de qualidade num ambiente de negócios
extremamente agressivo. Levantamento do IBGE mostra que, apenas no mês de junho, 522 mil empresas fecharam as portas por causa dos efeitos da pandemia do novo coronavírus

PANORAMA 
SOMBRIO

O certo é que a pandemia 
do novo coronavírus já pro-
vocou o fechamento de 522,7 
mil empresas de um total de 
1,3 milhão que encerraram 
suas atividades temporária 
ou definitivamente, na pri-
meira quinzena de junho. Os 
dados são os primeiros resul-
tados da “Pesquisa Pulso Em-
presa: Impacto da Covid-19 
nas Empresas” e fazem parte 
das Estatísticas Experimen-
tais do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE).

O número de empresas 
fechadas pela Covid-19 re-
presenta 39,4% do total. A 
maioria, 518,4 mil (99,2%), 
era de pequeno porte, que 
são as de até 49 empregados. 
4,1 mil (0,8%) eram de porte 
intermediário, as de 50 a 499 
empregados; e 110 (0%) de 
grande porte, que têm mais 
de 500 empregados. O setor 
de Serviços foi o mais atingi-
do. Foram 258,5 mil (49,5%), 
seguido do Comércio com 
192,0 mil (36,7%), 38,4 mil 
(7,4%), da Construção e 33,7 
mil (6,4%) da Indústria.

Para o professor Fernan-
do Amaral, da cadeira de 
Finanças da UFRN e perito 
financeiro pelo Estado do Rio 
Grande do Norte, a pandemia 
da Covid-19 trouxe à tona a 
necessidade de as empresas 
anteciparem movimentos.

“O que se chama de ‘novo 
normal’ pode ensejar uma 
certa tendência ao minima-
lismo no consumo e no com-
portamento social. Uma casa 
minimalista tem menos obje-
tos e menos coisas para lim-
par e desinfetar. Um compor-
tamento social minimalista 
pode implicar consumir de 
estabelecimentos menores, 
consumir mais localmente, 
evitar aglomerações. Uma 
empresa minimalista reduz 
locações e construções para 
abrigar sua área administra-
tiva e vê na solução do home 
office uma alternativa viável, 
barata e produtiva”, afirma.

No ano passado, quando nem 
se sonhava como a pandemia da 
Covid-19, o engenheiro Silvio Be-
zerra, presidente do Sindicato da 
Construção Civil no RN (Sindus-
con), foi ver de perto em São Pau-
lo, em um galpão de metalúrgica 
desativado há cinco anos no bair-
ro Vila Leopoldina, um projeto 
apto a abrigar mil profissionais de 
inovação de cerca de cem grandes 
empresas e startups.

Conhecido como State, o 
empreendimento instalado no 
terreno da Votorantim foi lançado 
oficialmente no fim do ano passa-
do, num primeiro momento, para 
ocupar 7 mil m², com perspectivas 
de chegar a 20 mil m².

“Uma coisa colossal do tama-
nho de dois campos de futebol”, 
lembra Silvio Bezerra, há anos um 
defensor de soluções profissionais 
e habitacionais como “coworking” 
e o “coliving”, uma tendência já 
consolidada em vários países.

Anos atrás, quando o iPad era 
uma grande novidade da Apple, 
inovação depois largamente ex-
plorada pelo sistema Android, 
Silvio, que voltava de Paris na 
época, distribuiu uns 15 desses 
equipamentos para seus gerentes 
e corretores principais e mandou 
fazer um software que permitisse 
monitorar à distância a evolução 
de cada negócio que seu pessoal ia 
fechando.

“Naquele momento, percebi 
as vantagens da operação à dis-
tância e em tempo real”, lembra.

Quando a pandemia final-
mente estourou no Brasil, em mar-
ço último, ele não teve qualquer 
dúvida: despachou todo mundo 
para casa, mantendo a produtivi-
dade igual à da pré-pandemia.

“O que interessa aqui é o que 
o profissional vai entregar, e não 
quantas horas ele gastará para is-
so”, resume.

Mas, a respeito desse assun-
to, o que pensa outro empresário 
do setor imobiliário que, 10 anos 
atrás, chegou a ter 600 corretores 
ao se associar a ousada oferta pú-
blica de ações, junto a 16 imobiliá-
rias brasileiras?

Hoje, com 100 corretores, 
depois de recomprar de volta em-

presa da família, Ricardo Abreu 
não tem dúvida: nada será como 
antes. “Agora, que os negócios 
começaram a receber autorização 
para reabrir gradualmente, mui-
tos espaços aqui na sede já não 
existem mais na preparação para 
o novo normal”, admite.

Por exemplo, a sala de trei-
namento passou a abrir espaço 
para o mobiliário dos escritórios 
desativados, depois que muitos 
profissionais passaram a fazer o 
trabalho de casa.  Uma base de 
café, onde clientes e colaborado-
res podem se servir, deu lugar ao 
atendimento de recepcionistas 
encarregadas, entre outras coisas, 
desse serviço.

“Estamos nos preparando pa-
ra um atendimento mais informal 
focado no resultado e não na apa-
rência”, decreta o empresário, co-
nhecido por introduzir inovações 
importantes também no mercado 
de administração imobiliária.

Para Abreu, caberá a cada 
player do setor de serviços decidir 
se vai aderir a esses novos tempos 
de pós pandemia ou se continuará 
atendendo nos padrões de anti-
gamente. “Vai depender de cada 
negócio e da abordagem que o 
empresário quiser manter”, acres-
centa.

Mas ele adverte para uma 
brutal eficiência da concorrência 
a partir da queda vertiginosa na 
queda da taxa de juros, o que obri-
gará empresas e agentes financei-
ros a acrescentarem sempre uma 
vantagem ao oferecerem seus 
produtos.

“A agressividade nos negócios 
é um subproduto da crise e a efi-
ciência das empresas a partir de 
agora passará por uma profunda 
reavaliação de governança”, prevê.

Para o empresário Caio Fer-
nandes, há décadas no segmento 
de compra e venda de imóveis, 
com a pandemia do coronavírus, 
muitas empresas precisarão rever 
seus conceitos.

“Se as pessoas conseguirão 
aceitar essa nova realidade, se 
conseguirão trabalhar em casa, 
mantendo o trabalho e a convi-
vência em família, vai depender 
de cada caso. O que eu posso di-

zer que as empresas precisarão 
racionalizar tremendamente seus 
custos, pois a pandemia já está 
exigindo esse esforço”, sinaliza.

Mas Caio Fernandes também 
é otimista. Segundo ele, os resul-
tados das vendas de imóveis de 
sua prateleira no mês passado já 
superam ao do mesmo período do 
ano passado.  

E a explicação, segundo ele, é 
simples: quem tem dinheiro está 
indo às compras, já que os resul-
tados do mercado financeiro têm 
deixado a desejar, pelo menos pa-
ra a grande maioria de potenciais 
investidores, que é conservadora e 
avessa a riscos, sobretudo agora.

“Com a taxa de juros tem-
porariamente em queda inédita, 
que a não sabe quanto tempo vai 
durar, a possibilidade de se fazer 
um excelente negócio é imensa e 
as pessoas que podem estão apro-
veitando”, afirma.

Um   levantamento realizado 
pelo banco Credit Suisse em julho 
aponta outros fatores que refor-
çam o otimismo desse mercado. 
Entre as razões estão as vendas re-
gistradas de imóveis residenciais, 
que ficaram em torno de impres-
sionantes 60% do seu nível histó-
rico na última crise, entre os anos 
de 2015 e 2017. Esse cenário gerou 
o que os especialistas chamam da 
clássica demanda reprimida, o 
que explica os bons resultados do 
setor numa época em que isto não 
deveria estar acontecendo.

Outro motivo, como dizem 
Caio Fernandes e Ricardo Abreu, 
é que os imóveis estão relativa-
mente baratos, uma vez que a 
alta de preço não acompanhou a 
inflação.

De fato, segundo ainda os cál-
culos do Cred Suisse, revelados es-
ta semana pelo jornal O Estado de 
S.Paulo, esse fato resultou numa 
desvalorização média de 25% nos 
últimos cinco anos das moradias 
nas capitais do País.

Ao mesmo tempo, o aluguel 
de imóveis voltou a ser um inves-
timento atrativo em muitas capi-
tais, transformando-se num rendi-
mento de 5% ao ano, muito maior 
do que os 2,25% da taxa básica de 
juros, a Selic.

RETRATO DA
CRISE ECONÔMICA:

522,7 MIL
NÚMERO DE EMPRESAS 

FECHADAS POR CAUSA DA 
PANDEMIA, EM JUNHO

99,2%
ERAM EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE, COM
ATÉ 49 EMPREGADOS

0,8%
ERAM EMPRESAS DE 

PORTE INTERMEDIÁRIO, 
COM ATÉ 499 EMPREGADOS

258,5 MIL
NÚMERO DE EMPRESAS 
DO SETOR DE SERVIÇOS 

AFETADAS PELO 
FECHAMENTO EM JUNHO

192 MIL
NÚMERO DE EMPRESAS 

DO SETOR DE COMÉRCIO 
AFETADAS PELO 

FECHAMENTO EM JUNHO

Empresário Ricardo Abreu, expoente do segmento imobiliário no RN Imobiliária de Caio Fernandes é uma das mais prestigiadas do Estado



|  7SÁBADO E DOMINGO, 18 E 19  DE JULHO DE 2020 |Cultura

NÃO É FÁCIL
Vida de autor(a) de 

novela também tem os seus 
problemas ou surpresas 
pelo caminho. Cristianne 
Fridman, além de refazer 
40 capítulos de “Amor 
Sem Igual”, por causa 
dos protocolos, ainda 
teve um trabalho extra, 
porque duas atrizes do 
elenco � caram grávidas 
durante a “quarentena”.  No 
caso, Yohama Eshima, a 
Tatiana, e Sthefany Brito, a 
Donatella.

TRUQUE
É bem provável que 

as gravações envolvendo 
contato físico, em nossas 
novelas e séries, possam 
sofrer modi� cações na pós-
produção. Isso já está em 
discussão.

Outra coisa: cenas de 
� ashback nunca estarão 
tão presentes como 
agora, principalmente 
as românticas, as mais 
quentes.

EXPECTATIVA
O ano � scal do Grupo 

Disney termina, como se 
sabe, em setembro. E não 
está tão longe assim. Isso já 
provoca uma preocupação 
nos seus canais de esporte, 
ESPN e Fox Sports, em 
relação a medidas que 
possam ser anunciadas.

LAÇOS DE FAMÍLIA
É desejo da Band, 

cabeça de rede, desenvolver 
iniciativas que possam 
estreitar cada vez mais os 
laços com suas emissoras 
próprias e a� liadas. Isso 
deverá acontecer em seus 
diversos programas.

CUIDADOS
Neste domingo, vários 

funcionários do SBT em 
São Paulo irão comparecer 
à emissora para fazer 

BATE-REBATE

>>Há uma preocupação 
enorme na Teledramaturgia 
do SBT sobre o futuro das 
novelas...

>>Por causa da pandemia 
e a necessidade de reprises, 
atores contratados para 
a nova “Poliana” e outros 
profissionais temem que a 
novela não aconteça...

>>Consultado sobre 
o assunto, o SBT informa 
que os planos em relação à 
próxima novela não sofreram 
mudanças. 

>>Dony De Nuccio não 
fechou participação no “Bake 
Off Celebridades”...

>>Aliás, o objetivo 
dele, ainda, é um programa 
próprio, no SBT ou em outro 
lugar.   

>>Walcyr Carrasco 
tem sido insistentemente 
cobrado, durante as “lives”, a 
falar sobre “Verdades Secretas 
2”...

>>Pede desculpas e muda 
de assunto.

>>Por causa do momento 
atual, a Ancine começa a 
analisar a possibilidade de 
filmes nacionais estrearem 
primeiro nas plataformas 
de streaming e depois no 
cinema...

>>O assunto foi colocado 
pelas produtoras e está na 
pauta da entidade...

>>Há o entendimento 
que, em função de agora, 
é preciso encarar a 
“distribuição digital” de 
frente. 

“Amor Sem Igual” adota 
protocolo contra Covid-19

A televisão no geral, a exemplo de outras empresas, tem 
trabalhado para se adaptar ao “novo normal” por causa 
da pandemia do novo coronavírus.  Portanto, enquanto 

os órgãos de saúde não encontram uma resposta e� caz contra 
a doença, que continua matando milhares de pessoas todos os 
dias, a melhor alternativa ainda é a prevenção.

Em se tratando de nossas novelas, que mobilizam dezenas 
de pro� ssionais na frente e por trás das câmeras e se preparam 
para retomar gravações, os protocolos de segurança já foram 
de� nidos e explicados em videoconferências on-line.

A autora de “Amor Sem Igual” Cristianne Fridman, por 
exemplo, já adaptou os 40 capítulos restantes da novela de  
acordo com o protocolo de segurança contra o coronavírus.

Dentre outas medidas, o drama protagonizado por Day 
Mesquita e Rafael Sardão voltará ao ar sem contato físico. 
Não haverá mais cenas de beijos, abraços, lutas... A escritora 
também reduziu e retirou � gurantes. Alimentos em cena, só 
mínimo necessário. Essas regras, vale ressaltar, também serão 
adotadas em “Gênesis”, da mesma Record, e em novelas da 
concorrência. “Amor Sem Igual”, salvo qualquer mudança, volta 
a ser gravada em 10 de agosto.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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testes de Covid-19. Mais 
precisamente aqueles 
escalados para trabalhar 
amanhã nas gravações do 
programa “Bake O� ”.   

DOSE DUPLA
Já a equipe do 

“Esquadrão da Moda” terá 
uma agenda movimentada 
a partir de amanhã. Serão 
gravados dois programas. 
Um deles teve os  trabalhos 
suspensos devido à suspeita 
de Covid-19 envolvendo 
uma participante. 

Como a contraprova 
deu negativo, ela retomará 
às gravações.  

FENÔMENOS DA PANDEMIA
Em função de tantas 

reprises de novelas, por 
causa do momento atual, o 
ator português Paulo Rocha 
não pode reclamar da vida. 
Está com personagens em 
“Novo Mundo”, “Totalmente 
Demais” e “Fina Estampa”. 
Isso se não tiver mais algum 
outro por aí. 

ESTÁ PRONTO
Devidamente adaptado 

ao “novo normal”, com 
regras de distanciamento e 
tudo mais, foi � nalizado o 
roteiro de “Betinho”, a série 
biográ� ca sobre a história 
do sociólogo Herbert de 
Souza(1935-1997), que 
dedicou sua vida à luta 
pela liberdade e contra as 
injustiças sociais. Trata-se 
de uma produção exclusiva 
para a Globoplay, ainda sem 
datas de gravações.

GRAVAÇÕES
Mesmo sem ainda 

anunciar o� cialmente 
a substituta de Glenda 
Kozlowski na apresentação, 
as gravações do “Uma Vida, 
Um Sonho” serão retomadas. 
Nesse primeiro momento, 
registros com familiares dos 
jovens jogadores.

SE LIGA! FESTIVAL | Marca de roupas 
realiza neste fim de semana 
festival de música virtual para 
arrecadar doações de alimentos

Por causa da pandemia de 
Covid-19, vários setores 
econômicos foram afetados 

economicamente. O setor de even-
tos foi um dos primeiros a parar e 
certamente será um dos últimos a 
retornar. Pensando nisso, a marca 
independente de roupas “Muitas 
Coisas” (BSB), em parceria com a 
Rapport Produções, realiza neste 
sábado (18) e domingo (19) o Fes-
tival Se Liga!, com o objetivo de co-
nectar pessoas em uma boa causa 
por meio da música. 

Toda a renda arrecadada du-
rante os dois dias de festival será 
destinada à compra de cestas bá-
sicas, que serão doadas. Entre as 
atrações, estão bandas com forte 
expressão no cenário musical 
brasileiro: Plutão Já Foi Planeta, 
Scalene, Francisco El Hombre e 
Scatolove.

As apresentações acontece-
rão nos canais de cada banda no 
YouTube, com cerca de 1h30 de 
duração. E as pessoas que opta-
rem pela doação espontânea pré-
-festival poderão ser bene� ciadas 
com um tempo a mais e exclusivo 
nas lives. Assim, será possível in-
teragir com os artistas em uma 
experiência única e intimista. 
“A ideia é demonstrar gratidão 
às pessoas que se mobilizaram 
antes mesmo do evento a ajudar 
com doações”, explicou o organi-
zador Pedro Martins.

A arrecadação das cestas 
acontecerá por meio do QR Code 
exibido durante as apresentações, 
além das doações espontâne-
as pré-festival. Segundo Pedro 
Martins, todo o projeto foi im-
pulsionado pelo desejo de ajudar 
ao próximo. “Somos uma marca 
independente, pequena e perifé-
rica. Temos também uma ligação 
muito forte com a música, e em 
tempos de pandemia e isolamen-
to social, as pessoas deste cenário 
que estão nos bastidores precisam 
muito disso”, a� rmou.

A partir do QR Code, acesse o canal da 
“Plutão”, que abre o festival neste sábado

CONHEÇA AS ATRAÇÕES 

Plutão Já Foi Planeta - Sábado, às 15h

Plutão Já Foi Planeta é uma banda de indie pop 
formada em Natal no ano de 2013. De lá pra cá, 
foram dois discos lançados. Além disso, o grupo 
teve momentos importantes como a participação 
no programa SuperStar, da rede Globo, 
terminando como vice-campeã. A banda também 
participou de grandes festivais como Rock In Rio 
e Lollapalooza.

Francisco El Hombre - Sábado, às 16h30

Francisco El Hombre é uma banda formada 
em 2013 muito conhecida pelo trabalho feito na 
América Latina, além da indicação ao Grammy 
Latino (2017) por melhor canção em língua 
portuguesa “Triste, Louca ou Má”, que hoje 
coleciona 21M de visualizações no YouTube. O 
grupo também já se apresentou em grandes 
Festivais como Rock In Rio e Lollapalooza.

Scalene - Domingo, às 16h30

Scalene é uma banda de stoner rock formada 
em Brasília no ano de 2009. Com uma vasta 
leva de materiais lançados a banda possui 
destaque no cenário nacional não só pelas 
grandes participações em Festivais com Rock 
In Rio e Lollapalooza, mas também por prêmios 
importantes com Grammy Latino de melhor 
álbum de rock em língua portuguesa (2015) com 
o disco Éter.

Scatalove - Domingo, às 15h

Scatolove é uma das maiores apostas do cenário 
indie pop brasileiro. Formada por Isa Salles 
(Programa The Voice Brasil 2017) e Léo Ramos 
(Super Combo), a banda vem conquistando 
grande números como o clipe de “Princesa” 
que já bate a marca de 3M de visualizações, ou 
“Calabouço” com 1M de visualizações, além de 
participações importantes em Festivais como o 
COMA (Convenção de Música e Artes).

SOLIDARIEDADE | Grupo Scalene é uma das atrações



A World Surf League (WSL) 
anunciou nesta sexta-fei-
ra (17) o cancelamento 

do circuito mundial de surfe de 
2020. Em virtude da pandemia 
do novo coronavírus e com as 
inúmeras restrições sanitárias de 
deslocamento, a entidade, que já 
havia adiado o início da tempo-
rada por quatro meses, resolveu 
cancelar todos os eventos, tanto 
do Championship Tour (CT, a 
elite, quanto do Qualifying Series 
(QS), a divisão de acesso.

No mesmo comunicado, a 
WSL anunciou o calendário de 
2021, com o circuito iniciando já 
no fim deste ano, no Havaí - na 
ilha de Maui para as mulheres, 
em Oahu para os homens. A eta-
pa brasileira, em Saquarema, es-
tá marcada para 20 a 29 de maio.

A temporada de 2021 mar-
cará uma mudança no formato 
de disputas da WSL. O Cham-
pionship Tour, circuito de elite, 
passará a começar no Havaí, on-
de era tradicionalmente encerra-
do. A primeira etapa do feminino 
será no fim de novembro, na ilha 
de Maui, enquanto os homens 
entram em ação em dezembro, 
em Pipeline, na ilha de Oahu. 
Estes serão os únicos eventos em 
que os integrantes competirão 
“separados”. As outras nove eta-
pas serão disputadas simultane-
amente por homens e mulheres. 

Esta será a primeira vez na histó-
ria do circuito com um número 
igual de eventos (10) no feminino 
e masculino. A tradicional etapa 
francesa, realizada em Hossegor, 
saiu do calendário.

As etapas da elite serão 
concentradas até o começo do 
segundo semestre, com o déci-
mo evento marcado para o Taiti 
entre o fim de agosto e início 
de setembro. Depois dele será 
disputado, pela primeira vez, o 
“WSL Finals”, uma finalíssima 
realizada em um único dia reu-
nindo os cinco primeiros nos 
rankings masculino e feminino. 
O local desta decisão ainda não 
foi anunciado.
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ADEUS AO MISTER |  Jesus assinará contrato nos próximos dias, quando viaja a Portugal,
e o Benfica terá que pagar uma multa ao Flamengo, entre 500 mil euros e 1 milhão de euros

O estádio municipal Paulo 
Machado de Carvalho, o 
Pacaembu, na Zona Oeste 

de São Paulo, não vai mais receber 
jogos de futebol até sua reabertu-
ra, que deve acontecer em 2023. 
Uma das razões é a deterioração 
do gramado causada pela instala-
ção de um hospital de campanha 
construído pela Prefeitura de São 
Paulo para o atendimento de pa-
cientes com a Covid-19.

Como a recuperação do gra-
mado demoraria entre três a qua-
tro meses, a concessionária Alle-
gra Pacaembu, administradora da 
arena, decidiu antecipar o início 
das obras de reforma previstas no 
contrato de concessão à iniciativa 
privada. Com isso, o estádio não 
vai abrigar partidas de futebol na 
retomada do calendário nacional. 
O Campeonato Paulista começa 
no dia 22 de julho e o Campeona-
to Brasileiro, no dia 8 de agosto. O 
estádio não está vinculado direta-
mente a nenhum clube para reali-
zação de jogos.

O contrato firmado com o hos-
pital Albert Einstein para a admi-
nistração do hospital foi firmado 
em abril com duração de 120 dias, 
o que permitiria o funcionamento 
do hospital até o final de julho. A 
evolução positiva da epidemia na 
cidade permitiu, segundo o poder 
municipal, que o hospital fosse 

fechado mais cedo, no dia 26 de 
junho. Com isso, o cronograma do 
consórcio foi refeito.  

“Não vamos mais receber 
jogos de futebol antes do início 
das obras. Felizmente, o encerra-
mento do hospital ocorreu em 90 
dias. Com isso, nós reorganizamos 
nossas atividades com a antecipa-
ção das obras. Também pesou o 
tempo para recuperar o gramado”, 
afirma Eduardo Barella, líder do 
consórcio. “O processo de replan-
tio demoraria três a quatro meses, 
o que coincidiria com o início das 
obras”, completa.

O consórcio trabalha agora na 
obtenção de alvarás e liberações 
da prefeitura para o início das 

obras. A reformulação deve come-
çar entre outubro e novembro de 
2020, com duração prevista de 24 
a 28 meses.

O complexo esportivo, com-
posto por uma piscina olímpica, 
duas quadras de tênis e ginásio 
poliesportivo, além do estádio de 
futebol, passará por uma reformu-
lação completa. A praça Charles 
Muller e o Museu do Futebol fica-
ram fora da concessão.

Uma das principais alterações 
previstas é a demolição do tobogã, 
arquibancada inaugurada no iní-
cio da década de 1970. No seu lugar 
deverá ser erguido um prédio de 
cinco andares, com 44 mil metros 
quadrados de área construída.

Tradicional estádio paulistano abrigou hospital de campanha para tratar Covid-19

Filipe Toledo durante manobra em 2019

Estádio do Pacaembu só vai
voltar a receber jogos em 2023

SÃO PAULO

SÉRGIO ANDRADE / GOVERNO DE SÃO PAULO

FERNANDO FRAZÃO / AGÊNCIA BRASIL

Circuito mundial de surfe
é cancelado por pandemia

RESTRIÇÕES SANITÁRIAS

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

JESUS 
VAI
VOLTAR

O técnico Jorge Jesus co-
municou oficialmente ao 
Flamengo que vai deixar o 

clube para assumir o Benfica, de 
Portugal. O contato oficial e pre-
sencial foi com o vice de futebol 
Marcos Braz, por volta das 16h 
desta sexta-feira (17).

Braz recebeu o treinador em 
sua casa, e ambos falaram de for-
ma reservada e a sós. Em seguida, 
Braz fez contato com os demais 
membros do Flamengo para avi-
sar do comunicado oficial. E o clu-
be se manifestou em nota.

Jesus assinará contrato nos 
próximos dias, quando viaja a Por-
tugal, e o Benfica terá que pagar 
uma multa ao Flamengo, entre 500 
mil euros e 1 milhão de euros. O 
contrato de rescisão será redigido 
pela advogada Ana Paula Berlin-
ger. Será um retorno de Jesus ao 
Benfica, já que ele dirigiu o clube 
entre 2009 e 2015.

Em pouco mais de um ano 
à frente do Flamengo, Jesus con-
quistou o Campeonato Brasileiro, 
a Copa Libertadores, a Recopa Sul-
-Americana, a Supercopa do Brasil 

e o Estadual do Rio de Janeiro. Os 
cinco títulos superam o número 
de derrotas (4) dele no comando 
rubro-negro.

O português chegou ao clube 
no início de junho de 2019, após a 
demissão de Abel Braga. Em pou-
co tempo, conseguiu convencer 
os atletas de suas ideias de jogo e 
levou o Flamengo à conquista de 
títulos importantes.

No Campeonato Brasileiro, o 
time engatou uma sequênca de 
vitórias que culminou na melhor 
campanha dos pontos corridos 
desde 2005, quando o Nacional 
passou a ter 20 times. Com 28 vitó-
rias, seis empates e apenas quatro 
derrotas, o Flamengo somou 90 
pontos e encerrou o jejum de dez 
anos sem títulos no Nacional.

O clube também registrou 
outros recordes: melhor saldo de 
gols da era dos pontos corridos 
(49), maior número de vitórias 
(28), maior invencibilidade (25 
partidas), melhor aproveitamento 
em um único turno do campeona-
to (48 pontos no segundo turno), 
além de terminar com o artilheiro 

(Gabigol, que marcou 25) e o líder 
de assistências (Arrascaeta, com 
14 passes para gol).

A campanha do título na-
cional acompanhou a trajetória 
flamenguista rumo ao título da 
Libertadores. Em busca dos dois 
títulos, Jorge Jesus quase não pou-
pou jogadores e encarou com for-
ça máxima as retas finais dos dois 
torneios.

Na Copa Libertadores, o Fla-
mengo deu fim a um jejum muito 
mais incômodo que o do Brasilei-
ro. O primeiro e único título rubro-
-negro na competição continental 
até então havia sido em 1981.

A final, disputada em Lima, foi 
especial não só pela conquista do tí-
tulo, mas pela forma como foi cons-
truída a vitória sobre o River Plate 
(ARG), que era o atual campeão.

O Flamengo perdia por 1 a 0 
para os argentinos até os 42 mi-
nutos do segundo tempo, quando 
Gabigol, em um intervalo de três 
minutos, aproveitou espaços na 
defesa do River para marcar duas 
vezes e definir a Libertadores.

A conquista da América 

aconteceu em um sábado, 23 de 
novembro de 2019. Aproximada-
mente 24 horas depois, e mesmo 
sem entrar em campo, o Flamengo 
contou com o tropeço do Palmei-
ras no Brasileiro, contra o Grêmio, 
e garantiu o título nacional. A co-
memoração dupla ocorreu pelas 
ruas do Rio de Janeiro.

No Mundial de Clubes, os ca-
riocas superaram na semifinal o 
Al-Hilal (ARS), ex-clube de Jorge 
Jesus na Arábia Saudita, e pude-
ram reencontrar na decisão o Li-
verpool (ING), rival da conquista 
flamenguista em 1981. Os coman-
dados de Jürgen Klopp, porém, 
não deixaram passar a oportuni-
dade de faturar mais uma taça e 
venceram o Flamengo por 1 a 0, 
na prorrogação, gol do brasileiro 
Roberto Firmino.

Às vésperas da final contra os 
ingleses, Jesus afirmou que só tro-
caria o Flamengo por cinco clubes 
no mundo. Um deles era o Real 
Madrid, mas os outros quatro ele 
não revelou. O convite de gigantes 
do futebol europeu, aguardado pe-
lo português, não chegou.

Em 2020, antes da interrupção 
da temporada em razão da pan-
demia do novo coronavírus, Jorge 
Jesus ainda conseguiu comandar a 

equipe nos títulos da Recopa Sul-
-Americana, sobre o Independien-
te del Valle (EQU), da Supercopa 
do Brasil, diante do Athletico.

Na controversa volta do futebol 
carioca, ainda deu tempo de ele co-
memorar o título estadual sobre o 
Fluminense, na última quarta (15).

A saída para o Benfica já era 
especulada havia semanas, e o si-
lêncio do treinador sobre o tema 
causava desconforto nos bastido-
res da agremiação.

Em junho deste ano, após 
intensas negociações, Jesus havia 
renovado com o clube carioca e 
ampliado seu vínculo por uma 
temporada, até junho de 2021.

Porém, o interese do Benfica, 
que prometeu ao treinador a mon-
tagem de uma equipe para fazer 
boa campanha na próxima Cham-
pions League, seduziu o técnico, 
que retornará ao time pelo qual 
conquistou três vezes o Campeo-
nato Português.

A ida a Portugal, além de uma 
volta para casa, poderá colocar 
Jesus em mais evidência com 
relação aos principais clubes eu-
ropeus, de quem o português es-
perava um convite, que não veio, 
após o estrondoso sucesso com o 
Flamengo.

NÚMEROS DE JORGE JESUS 
NO FLAMENGO

57
JOGOS

43
VITÓRIAS

10
EMPATES

4
DERROTAS

129
GOLS MARCADOS

AJUDA

A Câmara dos Deputados 
aprovou ações emergencias 
para o setor esportivo durante 
a pandemia do novo corona-
vírus. Entre as medidas, estão 
o pagamento de auxílio para 
atletas, a renegociação de dí-
vidas de entidades e aberturas 
de linhas de crédito, gerando 
um impacto previsto de R$ 1,6 
bilhões. Os benefícios valem 
enquanto as medidas de isola-
mento social estiverem vigen-
tes. O texto segue para o Senado 
e, depois, para a sanção ou veto 
do presidente Jair Bolsonaro.

Pela redação aprovada, 
profissionais do esporte terão 
direito a três parcelas de au-
xílio emergencial de R$ 600. 
O benefício também é válido 
para técnicos, preparadores 
e professores de educação fí-
sica, árbitros, promotores de 
competições, profissionais de 
saúde e massagistas.

Pare receber o auxílio, os 
interessados devem compro-
var atuação na área esportiva 
nos dois anos anteriores à lei, 
não ter emprego formal e ter 
renda per capita de até meio 
salário mínimo ou renda fa-
miliar mensal de até três salá-
rios mínimos.

CÂMARA FEDERAL 
APROVA PACOTE DE 
SOCORRO PARA O 
SETOR ESPORTIVO


