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RESTAURANTES JÁ 
ESTÃO LIBERADOS 
PARA FUNCIONAR
CRISE. 10 | Associação do 
setor confirmou a abertura de 
restaurantes, lanchonetes e food 
parks de até 300 m² a partir desta 

terça-feira (7) na capital e na 
quarta-feira (8) em todo Estado. 
Bares podem reabrir, desde que 
não sirvam bebida alcoólica.

Esta é a segunda etapa da primeira 
fase de reabertura das atividades 
econômicas no Estado. Setor deve 
seguir regras.

ABERTURA DE NOVAS 
EMPRESAS NO ESTADO
CAI 25% NA PANDEMIA

MINISTÉRIO PÚBLICO 
PEDE ESCLARECIMENTOS 
SOBRE REABERTURA

ENTREVISTA. 10 | Presidente da Junta 
Comercial, Carlos Augusto Maia, 
comenta impactos da pandemia 
sobre a atividade econômica

ADVOGADO POTIGUAR 
DEFENDE “PENAS 
RIGOROSAS”
CONTRA FAKE NEWS

RN CONFIRMA 48 MORTES 
E MAIS DE 700 CASOS 
DE CORONAVÍRUS EM 24 
HORAS, APONTA SESAP

CENTRO DE COMBATE AO 
CORONAVÍRUS COMEÇA 
A FUNCIONAR NESTA 
TERÇA EM NATAL

VACINA CHINESA 
COMEÇARÁ A SER 
TESTADA EM HUMANOS 
EM 20 DE JULHO

ENTREVISTA. 4 | Advogado Felipe 
Cortez comenta discussão, no 
Congresso Nacional, de proposta que 
endurece regras para combater a 
disseminação de notícias falsas

PANDEMIA. 8 | Com isso, Rio Grande do 
Norte agora tem quase 35 mil casos 
de Covid-19, com 1.248 óbitos. Além 
disso, mais de 84% dos leitos estão 
ocupados com pacientes

SAÚDE. 7 | Deverão procurar a 
unidade, instalada no Ginásio
Nélio Dias, na Zona Norte da
cidade, os pacientes que
estejam com suspeita ou início
dos sintomas que são gripe,
tosse, coriza, e dor na garganta. 
Objetivo é desafogar as
unidades de pronto atendimento
e iniciar tratamento precoce
contra a Covid-19

ESPERANÇA. 5 | Procedimento será 
realizado em 9 mil voluntários que 
trabalham na saúde. Dependendo do 
resultado, vacina poderá ser aplicada 
em meados do ano que vem

COBRANÇA. 7 | Órgãos de 
fiscalização e controle do Rio 
Grande do Norte são contrários à 
flexibilização do isolamento social

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

BOLSONARO TEM FEBRE E 
AGORA ESPERA RESULTADO
DE TESTE PARA CORONAVÍRUS
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BOLSONARO TEM FEBRE E 
AGORA ESPERA RESULTADO
DE TESTE PARA CORONAVÍRUS
SAÚDE. 6 | Resultado deve ficar pronto 
hoje. Presidente apresentou
febre de 38 ºC e cancelou 
compromissos

PERDAS PARA O AGRO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ENTREVISTA. 8 | Responsável por 40% das receitas do RN, 
o agronegócio é a grande esperança de recuperação 
no pós-Covid-19, afirma o presidente da Federação da 
Agricultura do Rio Grande do Norte, José Vieira

CONGRESSISTAS COGITAM 
VOLTA DE “SHOWMÍCIOS”

DEPUTADOS COBRAM 
REABERTURA DE IGREJAS

JAIR BOLSONARO
TOMA CLOROQUINA

IRIS CHEGA HÁ 14 ANOS
À FRENTE DAS NOVELAS

NOTAS E INFORMES. 2 | DANIELA FREIRE. 14 | 
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INCÊNDIO
A Polícia Federal encerrou a investigação sobre o incêndio que destruiu 

boa parte do acervo do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de 
Janeiro, em setembro de 2018. Após quase dois anos de investigação, a perícia 
técnica-criminal da PF con� rmou que fogo começou no auditório Roquette 
Pinto, localizado no térreo, provavelmente causado por curto-circuito em um 
dos aparelhos de ar condicionado. O laudo pericial descartou a hipótese de 
incendiarismo ou ação criminosa.

O isolamento social não é um 
� m em si mesmo e não deveria 
ser objeto de diatribes ou críticas 
coléricas por parte daqueles que 
enxergam a quarentena como 
um mal a ser combatido.

Nenhuma economia 
sobrevive em eterno isolamento, 
mas também não prescinde de 
vidas humanas que imprimem 
às pessoas o desejo de produzir e 
prosperar.

Sabe-se que a economia 
brasileira não se recompõe 
rapidamente das quedas, 
diferentemente da norte-
americana, por exemplo, 
que já começa a obter certa 
recuperação da queda 
vertiginosa dos empregos sofrida 
com o coronavírus.

No Brasil, a cada 
� exibilização malsucedida 
das atividades seguir-se-ão 
um período mais longo de 
fechamento dos negócios, 
realimentando o debate inútil 
sobre as quarentenas, se é que 
podemos chamar o nosso esboço 
de isolamento social assim.

Na China e em boa parte dos 
países europeus a economia só 
agora começa a ser reaberta, com 
timidez e cautela, deixando atrás 
de si uma pilha de mortos.

Nos EUA e no Brasil, 
respectivamente campeão e vice 
no número de casos e mortes, a 
cizânia em torno da necessidade 
de isolamento também indispôs 
os presidentes de ambas as 
nações a um confronto insano 
com seus governadores.

E a resposta, tanto lá quanto 
aqui, assemelha-se à recidiva de 
uma doença, só que nesse caso 
sofrerá o paciente mais pobre e 
debilitado, não sendo necessário 
nem dizer quem é.

Portanto, a forma de 
encararmos o isolamento 
aqui adquiriu um tom de 
recriminação tão grande aos 
defensores das quarentenas 
que acabou desvirtuando 
todo o propósito da existência 
do isolamento social: fechar 
rápido tudo por mais tempo, 
preservando apenas as atividades 
essenciais à sobrevivência, para 
sair mais rápido desse pesadelo.

Ao invés disso, preferimos 
fazer política partidária e 
proselitismo político.

A história provará, mais do 
que a inutilidade, a loucura de 
tudo isso.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, senadores governistas tentam 
alterar trechos da minirreforma eleitoral. A ideia é retomar dispositivos que 
ficaram de fora da lei.

Uma das propostas feitas no Senado trata da apresentação de artistas 
durante eventos eleitorais, os showmícios. Outra quer retomar a propaganda 
partidária no rádio e na TV. As mudanças valeriam para a eleição de 2022.

As iniciativas são vistas por alguns congressistas como uma tentativa 
do governo Jair Bolsonaro de contemplar demandas do Centrão —bloco 
formado por legendas como PP, PL e Republicanos.

Juntas, essas siglas representam a maioria da Câmara e têm oferecido 
apoio a Bolsonaro em troca de cargos. No Senado, as propostas aceleraram 
na esteira das negociações feitas na Câmara.

De autoria do líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes 
(MDB-TO), o projeto que autoriza que o candidato possa usar até 20% 
dos recursos do fundo eleitoral para a contratação de artistas já causa 
divergências.

O fundo neste ano receberá R$ 2 bilhões. Terão direito aos recursos 32 
dos 33 partidos registrados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Apesar de alegar que a realização de showmícios, de forma irrestrita, 
poderia comprometer a concorrência entre partidos e candidatos, Gomes 
considera como equivocada a vedação deste tipo de evento na campanha 
eleitoral.

Para ele, a retomada dos shows durante comícios poderia representar 
um aumento do engajamento popular nas eleições. Os showmícios estão 
proibidos pela legislação eleitoral desde 2006.
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SHOWMÍCIOS 
DE VOLTA?

A SOMA 
DOS ERROSCORTE DE SALÁRIO E JORNADA

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou a medida provisória 
936, que autoriza as empresas a 
negociarem com seus empregados 
acordos de suspensão temporária 
do contrato de trabalho e redução 
de salário, durante a pandemia. A 
medida está em vigor desde 1º de 
abril, mas o texto só foi aprovado pelo 
Congresso em junho.

SUBSTITUTO DE FÁBIO
A bancada do PSD na Câmara 

escolheu o deputado Expedito 
Netto (RO) para ocupar o cargo 
de 3° Secretário da Mesa Diretora. 
Agora, o plenário da Casa precisa 
referendar a indicação. A vaga 
pertence ao partido e está em aberto 
desde a saída de Fábio Faria (PSD-
RN), que foi nomeado ministro das 
Comunicações do governo Bolsonaro.

REELEIÇÃO I
O presidente do Senado, Davi 

Alcolumbre (DEM-AP), inaugura 
em julho a reta � nal de seu mandato 
no comando da Casa dedicado 
a solucionar uma complexa 
matemática na tentativa de se 
reeleger ao posto.

REELEIÇÃO II
Além de conseguir o voto 

dos colegas, ele precisa transpor 
um trecho da Constituição que 
tem sido seguido à risca pelo 
Congresso: a proibição de reeleição 
para presidências do Senado e da 
Câmara. Desgastado nos últimos 
meses, Alcolumbre tenta reorganizar 
uma “base eleitoral” se � ando na 
proximidade ao governo e em 
ligações com o Supremo Tribunal 
Federal.

BOA RELAÇÃO
O vice-presidente Hamilton 

Mourão disse nesta segunda-feira (6) 
que o Executivo tem uma boa relação 
com o Supremo Tribunal Federal 
(STF). Segundo ele, o presidente 
Jair Bolsonaro tem assessores que 
fazem “ponte” com o Judiciário. O 
vice-presidente participou de live 
promovida pelo banco Credit Suisse.

RÁPIDAS
>> Hoje, 7 de julho, é Dia 

Mundial do Chocolate.
>> Nesta data, em 1957 - há 63 

anos - Pelé, aos 16 anos, fazia sua 
estreia com a Seleção Brasileira. 
O Brasil perdeu por 2 a 1 para 
Argentina, mas Pelé marcou o seu 
primeiro gol.

>> A Unidade móvel de Saúde 
para exames de mamografia está 

>> O Sistema CNA/Senar 
organiza debate com a temática 
“Febre Aftosa: informação é a 
melhor defesa”. Será nesta terça, 
às 16h30, no YouTube Agro Forte 
Brasil Forte.

>> Continua hoje a semana 
do Meu Negócio no Digital. A 
inscrição é gratuito no site do 
Sebrae RN.

estacionada no Alecrim, na Av 
Coronel Estevam, 101. Os exames 
serão feitos entre 7h30 até 15h, até 
esta sexta (10).

>> O Governo do RN promove 
oficinas de audiovisual. Nesta 
terça, o tema é “Produção”, com 
transmissão no YouTube do 
Pantim, às 15h.

>> A Associação Brasileira 
das Mulheres de Carreira Jurídica 
(ABMCJ-RN), realiza hoje, às 16h, 
live no seu Instagram sobre a 
carreira de delegada.

>> Em 2007, há 13 anos, a 
estátua do Cristo Redentor do 
Rio de Janeiro é eleita uma das 7 
Maravilhas do Mundo Moderno.

Notas&Informes
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mesmo com um prazo maior 
neste ano, seis em cada dez diretórios 
de partidos políticos do País não 
informaram como usaram o dinheiro 
público que receberam em 2019. O 
limite para entregar as prestações de 
contas, inicialmente previsto para 
abril, acabou na terça-feira passada, 
dia 30.

PRESTAÇÃO DE CONTAS II
Dados do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) mostram que das mais 
de 100 mil unidades das legendas nos 
Estados e nos municípios, 59.634 não 
enviaram qualquer dado ou o � zeram 
apenas parcialmente.

NOVO FUNDEB I
O presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
a� rmou em entrevista à GloboNews 
que vai levar à votação no plenário, 
na próxima semana, a proposta 
que institui um novo Fundo de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb) no Brasil.

NOVO FUNDEB II
Hoje, o governo aporta no 

Fundeb 10% do valor depositado por 
Estados e municípios. Até antes da 
pandemia, a proposta em discussão 
na Câmara pretendia elevar o índice 
para 15% a partir de 2021 e aumentá-
lo de forma escalonada, até 2026, a 
20%.

REFORMA TRIBUTÁRIA
O ministro da Economia, Paulo 

Guedes, a� rmou que o Brasil deve 
aprovar uma Reforma Tributária 
ainda em 2020. Em entrevista à 
CNN Brasil, ele deu detalhes de 
uma eventual proposta. Disse 
que é necessário, por exemplo, a 
tributação de dividendos. “Queremos 
que a empresa acumule capital 
e que, quando esse capital seja 
transformado em dividendos para 
uma pessoa, essa pessoa pague mais”, 
a� rmou. “Às vezes um assalariado 
paga um Imposto de Renda alto 
e alguém que já é milionário ou 
bilionário não paga nada sobre os 
dividendos.”

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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O que ele fará quando acabar essa 
proteção? Vai comprar uma arma ou 
ligar no 190 se atentarem contra ele e 
sua família”“

DEPUTADA FEDERAL CARLA ZAMBELLI (PSL-SP),
SOBRE ESQUEMA DE SEGURANÇA
DO EX-MINISTRO SÉRGIO MORO (JUSTIÇA)
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N a avaliação do publicitá-
rio Odemar Neto, “comu-
nicar é tão importante 

quanto ter o produto na prateleira”.
Esse é o recado que ele dá aos 

empresários no momento em que 
o mercado publicitário local está 
abalado por causa da pandemia do 
novo coronavírus. “Quando você 
abre um negócio, isso tem que vir 
associado ao planejamento de in-
vestimento”, diz ele.

Diretor da Execom Agência e 
atual presidente do Sindicato das 
Agências de Propaganda do RN 
(Sinapro), Odemar fala sobre os im-
pactos da pandemia no mercado e 
sobre como superar esse momento. 
Confira:

AGORA RN - O próprio Sina-
pro estima que só 14 agências, de 
aproximadamente 100 em todo o 
Estado, estejam filiadas ao sindica-
to. Quais são as boas razões para as 
agências buscarem a entidade?

ODEMAR NETO - O Sinapro 
reúne a seleção das melhores agên-
cias do Estado, as agências mais 
completas em estrutura para auxi-
liar diretamente os clientes em su-
as necessidades, sejam elas de cria-
ção, produção, estratégia de mídia 
on/off e planejamento estratégico, 
além de todo um atendimento com 
profissionais que passam a integrar 
o marketing direto do cliente. As 
agências que não possuem esta 
estrutura e nem possuem o CENP 
(certificado nacional) não têm co-
mo se filiar pela exigência da Fena-

COMUNICAÇÃO CONTINUA SENDO A 
ALMA DO NEGÓCIO, DIZ PUBLICITÁRIO
ENTREVISTA | Publicitário Odemar Neto, diretor da Execom 
Agência e presidente do Sindicato das Agências de 
Propaganda do RN fala sobre os impactos da pandemia
de Covid-19 sobre o segmento publicitário potiguar

CEDIDA

MARCELLO CASAL JÚNIOR / AGÊNCIA BRASIL

pro, mas estamos de portas abertas 
para as agências que queiram se 
enquadrar e se filiar ao Sinapro-RN. 
Ser membro do Sinapro é uma ga-
rantia que denota confiança para o 
mercado.

AGORA - O senhor considera 
que o mercado publicitário no RN 
está suficientemente estruturado 
para responder às necessidades 
dos clientes à altura?

ON - O mercado da propagan-
da do RN é bastante criativo. Já vem 
mostrando isso há muito tempo, 
com premiações nacionais e regio-
nais anualmente. Vários profissio-
nais das agências locais estão se 
destacando nas maiores agências 
do Brasil, fruto da experiência em 
agências locais talentosas, estrutu-

radas e antenadas com o mercado 
nacional, que é considerado um dos 
mais criativos do mundo. Dois dos 
nossos profissionais da Execom 
foram contratados como criativos 
em grandes agência nacionais, um 
na agência África em São Paulo, e o 
outro está no exterior, na comuni-
cação pública.

AGORA - Sabe-se que muitos 
potenciais clientes de serviços na 
área de propaganda ainda não 
entendem a importância das agên-
cias em seus negócios. O que o se-
nhor diria para essas empresas?

ON - Comunicar é tão im-
portante quanto ter o produto na 
prateleira. Quando você abre um 
negócio, isso tem que vir associado 
ao planejamento de investimento. 

A comunicação integrada conti-
nua sendo a alma do negócio. A 
presença on e off para seu negó-
cio expandir é essencial. Analisar 
campanhas, postagens e como sua 
marca se apresenta é tão importan-
te quanto acertar no preço, ter um 
produto de qualidade, possuir um 
bom ponto comercial ou um bom 
e-commerce.

AGORA - Houve mudanças 
substanciais no mercado publicitá-
rio potiguar a partir dos anos 1990. 
O senhor poderia nos resumir esse 
processo do ponto de vista da ex-
pansão da atividade de propagan-
da no Estado?

ON - A globalização já vinha 
mudando a maneira de se vender 
e, consequentemente, de como se 

comunicar. Com a evolução tecno-
lógica, foi acelerado esse processo e 
o planejamento estratégico passou 
a ter uma importância equivalen-
te ao da criatividade. As agências 
passaram a não ser apenas de 
“propaganda”, tiradores de pedidos 
de mídia. Agora são agências que 
participam do marketing direto 
das empresas. A consultoria pas-
sou a ter papel fundamental para o 
cliente, e eles cobram bastante essa 
participação mais ativa e integrada.

AGORA - Como o senhor avalia 
que o mercado publicitário poti-
guar sairá dessa crise sanitária de 
proporções épicas?

ON - Sairemos fortalecidos. A 
comunicação é primordial para 
que o produto consiga aparecer 
bem. Todos os veículos têm sua im-
portância, e a agência é fundamen-
tal para planejar onde sua marca 
tem que estar para obter resultado 
e crescimento. Com a retomada da 
economia e volta do consumo em 
grande escala, teremos muito tra-
balho estratégico pela frente.

Analisar campanhas, 
postagens e como sua 
marca se apresenta é tão 
importante quanto acertar 
no preço, ter um produto de 
qualidade, possuir um bom 
ponto comercial ou um bom 
e-commerce”

“
ODEMAR NETO
PUBLICITÁRIO

Higienização das mãos com álcool em gel dificulta transmissão do novo coronavírus

Projeto de lei obriga empresas de 
ônibus a ofertarem álcool em gel

CÂMARA DE NATAL

A Comissão de Legislação, Justi-
ça e Redação Final da Câmara 
Municipal de Natal aprovou 

nesta segunda-feira (6) um projeto de 
lei de autoria da vereadora Júlia Arruda 
(PCdoB) que obriga a disponibilização 
de álcool em gel 70% no interior dos 
veículos que prestam serviço no trans-
porte coletivo da capital potiguar (ôni-
bus, alternativos, táxis e aplicativos). 
Segundo a proposta, as despesas com a 
aquisição do produto serão de respon-
sabilidade dos proprietários dos veícu-

los ou das pessoas físicas ou empresas 
que exploram o serviço.

Conforme o vereador Luiz Almir 
(PSDB), relator da proposição, diante 
do aumento do número de casos da 
Covid-19 na cidade, é necessário lem-
brar que atitudes consideradas sim-
ples, como a utilização do álcool em 
gel nas mãos, ao entrar no transporte 
público, podem evitar que a doença se 
espalhe, poupando muitas vidas.  

Os parlamentares aprovaram 
também um texto encaminhado pe-

lo vereador Chagas Catarino (PDT) 
sobre a obrigatoriedade de afixação 
de cartazes informativos com orien-
tações básicas sobre prevenção e con-
trole do novo coronavírus nos estabe-
lecimentos comerciais considerados 
essenciais.

O objetivo da proposta, aprovada 
pela comissão, é lembrar à população 
a todo momento sobre a importância 
de evitar aglomerações, além do uso 
da máscara e da higienização fre-
quente das mãos.
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BOLSONARO FAZ O QUE 
PREGAVA: TOMA CLOROQUINA

GOVERNO PREVÊ CRISE DE 
2020 MENOR QUE O ESPERADO 

redacaoch@gmail.com
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PROCESSO ABSURDO
O Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) julgará 
nesta terça (7) um processo 
absurdo contra o procurador 
Deltan Dallagnol: ele é acusado 
de usar uma ferramenta chamada 
Power Point para demonstrar, 
didaticamente, as ladroagens de 
Lula e seus cúmplices. 

TODO CUIDADO É POUCO
O CNMP, aliás, transmitirá 

nesta terça, em “live”, o julgamento 
de 44 processos envolvendo seus 
membros na pauta. Como será 
pelo YouTube, é bom não ter trilha 
sonora: o Ecad não perdoa.

MAIORIA É ‘PLANTAÇÃO’
Há quem de fato é levado 

em conta pelo presidente Jair 
Bolsonaro para escolha do futuro 
ministro da Educação. Mas há 
vários espertalhões que “plantam” 
entre jornalistas que foram 
“sondados” só para se valorizarem. 

SAÚDE VAI BEM
A notícia de que o deputado 

Guilherme Mussi (PP-SP) é 
antipatizado na vizinhança 
pelas festas que promove, até 

na pandemia, causou espécie 
na Câmara, habituada às suas 
frequentes licenças médicas. 

PROCESSA, GAÚCHO
Artistas metidos a besta, 

na Europa, falam mal do Brasil 
por esporte. Em “Instinto”, � lme 
holandês ruinzinho da diretora 
Halina Reijjn, o vilão é um 
estuprador que gosta de futebol. 
Mas sua camisa não leva nome de 
um craque holandês, ou haveria 
processo, e sim de Ronaldinho 
Gaúcho.

PANDEMIA É ISSO
O deputado Alexandre Frota 

(PSL-SP), ex-ator, apresentou 
proposta para permitir 
“showmícios” nas eleições de 
2020, pela internet; apresentação 
artísticas de cantores etc., pagas 
por candidatos.

IMÓVEIS RESISTENTES AO VÍRUS
O Índice FipeZap, que 

acompanha o preço médio de 
venda de imóveis residenciais 
em 50 cidades, apresentou alta 
em junho em São Paulo, Brasília, 
Manaus, Maceió etc. No ano, já 
acumula alta de 1,11%.

O Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo 
Sachsida, admitiu ontem di� culdades das previsões econômicas diante 
da pandemia do novo coronavírus e dos “custos de várias cidades, vários 
estados, parados”. No entanto, ele aposta que a crise brasileira em 2020 
será menor do que previam analistas catastró� cos, que apontam até para 
-9% e que a redução da economia será de 4,7% a 6,5% este ano.

TODAS AS CONDIÇÕES
Sachsida de� ne o impacto 

do covid-19 como uma “quebra 
estrutural na economia”, mas 
garante que o país tem condições 
de se recuperar.

REFORMAR PARA SOBREVIVER
Para o secretário do 

governo Bolsonaro, os 

próximos anos serão marcados 
na História, como “os anos das 
reformas”

O NORTE
“O importante é sabermos 

o Norte”, explicou Sachsida à 
Rádio Bandeirantes, e atribui 
ao presidente Bolsonaro essa 
responsabilidade.

Diante dos primeiros sinais de que poderia ter contraído coronavírus, 
nesta segunda-feira (6), o presidente Jair Bolsonaro passou a tomar 
imediatamente o remédio cloroquina, como sempre defendeu. Ele 

iniciou a medicação antes de o primeiro exame apresentar resultado 
positivo. Os médicos da Presidência da República resolveram levar 
Bolsonaro ao Hospital das Forças Armadas (HFA) tão logo verificaram 
os sintomas. O serviço médico do Planalto aferiu a temperatura do 
Bolsonaro e, constatados 38 graus, ele foi levado ao HFA. Como nos 
exames anteriores, Bolsonaro utilizou nome fictício como identificação, 
muito embora dados como RG fossem verdadeiros.  De volta ao Alvorada, 
o presidente disse a apoiadores que estava bem e que a “chapa” 
do pulmão deu normal: oxigenação de 96%. Apesar do estado geral 
satisfatório do presidente, ele precisa se cuidar: aos 65 anos, como idoso, 
faz parte do grupo de risco.

Apesar da pressão de bolso-
naristas contra o projeto 
de lei das fake news, a Câ-

mara vai colocar a proposta em 
discussão nesta semana. “Vamos 
começar a discutir esta semana”, 
a� rmou no último � m de semana 
o presidente da Casa, deputado 
Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Alvo de polêmica e críticas do 
presidente Jair Bolsonaro, o projeto 
foi aprovado pelo Senado no último 
dia 30 e propõe um marco inédito 
na regulamentação do uso das re-
des sociais, criando a chamada Lei 
Brasileira de Liberdade, Responsa-
bilidade e Transparência na Inter-
net. O chefe do Planalto, que faz uso 
frequente das redes sociais para fa-
zer política e falar a seus apoiadores, 
prometeu vetar a medida.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
o advogado Felipe Cortez, espe-
cialista em legislação eleitoral, co-
menta a tramitação do projeto e 
outros assuntos relativos à eleição 
de 2020. Con� ra:

AGORA RN - Como o senhor 
avalia a decisão do Congresso de 
adiar as eleições para novembro? 
Foi uma decisão acertada, em sua 
opinião?

FELIPE CORTEZ - Sim, foi 
acertada. O País precisa de um 
conforto maior nos leitos de UTI 
para suportar essa pandemia. 
Ouviu-se a ciência e encontrou-
-se uma solução segura. O que 
não poderia haver, em hipótese 
alguma, seria a prorrogação de 
mandatos.

AGORA - Que protocolos o se-
nhor defende que sejam adotados 
para que a eleição transcorra em 
segurança, além do adiamento?

FC - Imagino que as pessoas 
não estarão receptivas a aglome-
rações e nem a receber candida-
tos em suas casas. Na minha ótica, 
a eleição deverá ter um viés mais 
voltado para o contato digital e 
online com o eleitor.

AGORA - O Congresso decidiu 
modi� car o calendário eleitoral 
apenas com relação aos prazos 
que ainda não venceram. Não se-
ria o caso de reabrir alguns pra-
zos, já que se ganhou cerca de 45 
dias até a data do pleito?

FC - Não. A emenda constitu-
cional que prorrogou a eleição só 
tratou da mudança desses prazos 
com relação à desincompatibili-
zação. Os demais prazos são con-
tados da data da nova eleição, e 
essa foi uma medida correta.

AGORA - Além das alterações 
de datas trazidas pela PEC 18, que 

ADVOGADO DEFENDE “PENAS 
RIGOROSAS” CONTRA FAKE NEWS
ENTREVISTA | Felipe Cortez comenta discussão, no 
Congresso Nacional, de proposta que endurece regras 
para combater a disseminação de notícias falsas na web

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

outras mudanças signi� cativas a 
eleição de 2020 terá, na sua ava-
liação?

FC - A forma de fazer campa-
nha. Como eu a� rmei acima, ela 
será muito diferente e distante 
dos grandes eventos que causam 
aglomerado de pessoas.

AGORA - A campanha deste 
ano terá de ser reinventada, por-
que, mesmo no segundo semestre, 
as aglomerações devem continuar 
proibidas. Qual será o principal 
desa� o dos candidatos na campa-
nha deste ano?

FC - Ter um bom pro� ssonal 
de marketing político e digital ao 
seu lado. Não vejo outra saída que 
não essa.

AGORA - O isolamento social 
tem impacto na legitimidade das 
eleições?

FC - Em parte. Eu penso que o 
eleitor saberá escolher os melho-
res nomes com a propaganda que 
será realizada digitalmente.

AGORA - Como o senhor ana-
lisa os projetos em discussão para 
barrar a disseminação de notícias 
falsas na internet, sobretudo em 
um ano eleitoral?

FC - São fundamentais para 
a normalidade do pleito. Devem 
trazer penas rigorosas e efetivas 
para inibir esse tipo de comporta-
mento ilegal.

AGORA - Acredita que o � m 
das coligações na eleição propor-
cional vai enfraquecer ou fortale-
cer partidos? Por quê?

FC - Acredito que fortalece os 
partidos, porque diminui a pulve-
rização de candidatos eleitos por 
vários partidos.

“Imagino que as pessoas 
não estarão receptivas a 
aglomerações e nem a 
receber candidatos em suas 
casas. Na minha ótica, a 
eleição deverá ter um viés 
mais voltado para o contato 
digital e online com o eleitor”

“
FELIPE CORTEZ

ADVOGADO ELEITORAL

(Os projetos de combate 
a fake news) São 
fundamentais para a 
normalidade do pleito. 
Devem trazer penas 
rigorosas e efetivas 
para inibir esse tipo de 
comportamento ilegal”
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CORONAVÍRUS | Procedimento será realizado em 9 mil voluntários que trabalham na saúde. Dependendo
do resultado, vacina poderá ser aplicada em meados do ano que vem, afirma Governo de São Paulo

O governador de São Paulo, João 
Doria, anunciou nesta segun-
da-feira (6) que o Instituto 

Butantã começará a fazer testes em 
humanos da vacina chinesa Coro-
navac, contra o novo coronavírus, a 
partir de 20 de julho. O início da tes-
tagem foi liberado na sexta-feira (3) 
pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

A vacina foi criada pelo laborató-
rio chinês Sinovac Biotech e é vista 
pelo diretor do Butantã, Dimas Covas, 
como “uma das mais promissoras” 
entre as testadas no mundo. Segundo 
ele, se os resultados forem positivos, 
o objetivo é começar a vacinação em 
“meados” de 2021.

“Se a vacinação se mostrar e� cien-
te, nós vamos ter a disponibilidade da 
vacina imediatamente. Sessenta mi-
lhões de doses estão reservadas para 
o Brasil, o que será su� ciente para 
cobrir as necessidades já previstas. O 
Ministério da Saúde estabelecerá os 
critérios nacionais de aplicação da 
vacina”, apontou.

O imunizante é produzido a 
partir de cepas inativadas do novo 
coronavírus. No Brasil, será testado 
por 12 centros de pesquisa dos es-
tados de São Paulo, Rio Grande do 
Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
Paraná, além do Distrito Federal. 
Para veri� car a e� ciência, parte dos 
voluntários receberá um placebo. 
Ele será testado exclusivamente em 
9 mil voluntários que trabalham na 
área de saúde, os quais poderão se 

inscrever a partir de 13 de julho por 
um aplicativo.

“Tanto a fase 1 quanto a fase 2 
foram realizadas com voluntários chi-
neses. Agora, toda essa documenta-
ção gerada na China foi encaminhada 
para o Brasil, para a Anvisa. Esses da-
dos estão disponíveis na Anvisa, estão 
registrados e mostram esses dados 
que eu apresentei. Após 14 dias, 90% 
das pessoas desenvolveram proteção”, 
a� rmou Covas.

“Serão incluídos pro� ssionais de 
saúde trabalhando no atendimento a 
pacientes de Covid-19, porque esses 
pro� ssionais são os que estão mais 
expostos. É necessário ter mais de 18 
anos, sem estar infectado ou ter tido 
infectado pelo novo coronavírus”, jus-
ti� cou.

O custo da testagem é estimado 

em R$ 85 milhões e prevê a trans-
ferência de tecnologia para que a 
vacina chinesa possa ser produzida 
no Brasil. “A partir de setembro deste 
ano, estarão disponível doses em um 
volume muito grande, em torno de 
100 milhões de doses. Essa fábrica da 
Sinovac terá capacidade de produzir, 
até o � nal do ano, 300 a 500 milhões 
de doses”, disse Covas.

“Espero que, antes de outubro, a 
gente termine a inclusão dos 9 mil 
voluntários. Com isso, poderemos 
ter uma análise preliminar dos re-
sultados ainda neste ano, o que leva-
rá ao uso da vacina já em meados do 
ano que vem”, completou. Além das 
doses que serão fornecidas pela em-
presa chinesa, o Butantã está adap-
tando uma fábrica para a produção 
da vacina.

Vacina é uma das mais “promissoras” do mundo, diz Dimas Covas, diretor do Instituto Butantã

Vacina chinesa começará a ser 
testada em humanos em 20 de julho

O Ministério Público Federal 
(MPF) ingressou na Justiça 
com uma ação de improbida-

de administrativa contra o ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele 
é acusado de desestruturação dolosa 
dos sistemas de proteção ao meio 
ambiente.

Na ação, 12 procuradores da 
República pedem o afastamento do 
ministro do cargo em caráter liminar 
(urgente) e a condenação dele nas 
penas previstas pela lei de improbi-
dade administrativa, como perda da 
função pública, suspensão dos direi-
tos políticos, pagamento de multa e 
proibição de contratar com o poder 
público e de receber benefícios e in-
centivos � scais ou creditícios.

Segundo avalia o MPF, Ricardo 
Salles promoveu a desestruturação de 
políticas ambientais e o esvaziamen-
to de preceitos legais para favorecer 

interesses que não têm qualquer re-
lação com a � nalidade da pasta que 
ocupa.

O processo de desestruturação do 
sistema de proteção ambiental bra-
sileiro teria sido realizado por atos, 
omissões e discursos, em conduta 
dolosa – intencional – com o objetivo 
de fragilizar a atuação estatal na pro-
teção ao meio ambiente.

“É possível identi� car, nas medi-
das adotadas, o alinhamento a um 
conjunto de atos que atendem, sem 
qualquer justi� cativa, a uma lógica 
totalmente contrária ao dever esta-
tal de implementação dos direitos 
ambientais, o que se faz bastante ex-
plícito, por exemplo, na exoneração 
de servidores logo após uma � scali-
zação ambiental bem sucedida em 
um dos pontos críticos do desma-
tamento na Amazônia Legal”, diz a 
ação judicial.

O ex-ministro Sérgio Moro (Jus-
tiça e Segurança Pública) fez 
uma “crítica construtiva” ao 

PT, partido que pode enfrentar nas 
eleições de 2022 caso decida ser can-
didato a presidente da República.

“É muito difícil avançar se não 
olhar para trás e corrigir seus erros. 
O presidente também tem esse lado 
que erra ao negar a pandemia. Não 
que não tenha feito coisas positivas. 
O PT tem esse lado que acha que 
não aconteceu o Mensalão, que não 
houve crimes na Petrobras, que a 
culpa disso é minha... Uma forma de 
recuperar a con� ança é reconhecer 
o que fez de errado no passado”, 
declarou, durante entrevista à Glo-
boNews.

“Entrei no governo e, quando 
percebei que não tinha condições 
de cumprir a agenda que defendo, 
não ia � car lá de enfeite. Tenho que 
ser � el aos meus princípios. Pode ter 

coisas que até me arrependo. Se o 
PT quiser ser competitivo, tem que 
reconhecer os erros do passado”, 
completou o ex-ministro.

O assunto surgiu quando o ex-
-ministro foi questionado se preten-
dia se candidatar em 2022. Inicial-
mente, ele falou que o foco deve ser 
o combate à pandemia, mas deixou 
em aberto sua possível candidatura.

Ministro do governo Bolsonaro é acusado de desestruturar sistema de proteção ao meio ambiente

Ex-ministro Sérgio Moro (Justiça)

MPF pede afastamento
de Salles por improbidade

“PT tem que reconhecer 
erros do passado”, diz Moro

MEIO AMBIENTE

OPINIÃO
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A União precisaria desembolsar 
R$ 729,3 bilhões caso tivesse de 
pagar hoje todos os benefícios 

futuros dos militares inativos das For-
ças Armadas e seus pensionistas.

O custo, chamado de déficit atu-
arial, foi calculado após mais de três 
anos de pressão da equipe econômica e 
do Tribunal de Contas da União (TCU) 
para que os militares abrissem os da-
dos de seu sistema de proteção social.

Alegando que a reserva e a reforma 
não constituíam benefício previdenci-
ário, as Forças Armadas se recusavam 
a calcular o custo futuro desses paga-
mentos, o que vinha sendo exigido pela 
corte de contas diante do valor signifi-
cativo envolvido.

A informação consta no Relatório 
Contábil do Tesouro Nacional referen-
te a 2019. Conforme práticas contábeis, 
esses valores precisam ser provisiona-
dos no balanço da União para se ter 
uma fotografia da situação e saber se 
os gastos previstos hoje significam 
uma fatura deixada para gerações fu-
turas, o que poderia requerer ajustes e 
reformas. Sem esse cálculo, não havia 
como dimensionar o quanto o governo 
teria de gastar para bancar essas apo-
sentadorias.

Somente os benefícios a serem pa-
gos a militares da reserva ou reforma 
devem custar R$ 467,5 bilhões, em va-
lores de hoje. As pensões já concedidas 
ou a conceder, por sua vez, geraram 
provisão de R$ 261,8 bilhões.

Antes do fim do cabo de guerra 
em torno da abertura dos dados, o Mi-
nistério da Defesa registrava apenas o 
passivo atuarial referente às pensões já 
concedidas, o que resultava num custo 
futuro de R$ 139,9 bilhões (cerca de 

20% do total real). Não havia cálculo do 
custo fiscal dos benefícios a militares 
da reserva e da reforma.

No caso dos servidores públicos 
civis, a provisão previdenciária caiu de 
R$ 1,2 trilhão, em 2018, para R$ 1,064 

trilhão, no ano passado, na esteira da 
aprovação da reforma da Previdência, 
que aumentou as exigências para a 
obtenção dos benefícios (reduzindo 
gastos futuros).

Os militares já são hoje o grupo 
com o maior “déficit por beneficiário”. 
No ano passado, a União precisou ban-
car, com recursos dos contribuintes, 
R$ 121,2 mil para cada aposentado ou 
pensionista das Forças Armadas. O va-
lor é quase o dobro do que o governo 
precisa cobrir por pessoa no regime 
dos servidores e mais de 17 vezes o 
tamanho do déficit per capita no INSS, 
que engloba trabalhadores da iniciati-
va privada.

No regime próprio dos servidores 
federais, o déficit individual é calculado 
em R$ 71,6 mil, enquanto no INSS esse 
valor é bem menor, de R$ 6,9 mil.

O rombo individual dos militares 
é maior porque não havia receita de 
contribuição previdenciária nem do 
militar nem da União para bancar o 
sistema, ao contrário dos servidores 
e dos trabalhadores da iniciativa pri-
vada. No fim de 2019, o Congresso 
Nacional aprovou lei alterando a regra 
e instituindo uma alíquota geral para 
militares ativos e inativos.

Aposentadoria dos militares tem
o maior déficit per capita da União
FINANÇAS | Em 2019, a União bancou R$ 121,2 mil para cada beneficiário das Forças Armadas, mais de 17 vezes a média por pessoa no INSS. Alegando que a reserva
e a reforma não constituíam benefício previdenciário, as Forças Armadas se recusavam a calcular o custo futuro desses pagamentos, mas dados agora se tornaram públicos

Valor pago anualmente a militares é quase o dobro do que o governo precisa cobrir por pessoa no regime dos servidores

O presidente Jair Bolsonaro foi 
submetido a um novo exame de 
Covid-19 nesta segunda-feira (6), 

após apresentar sintomas da doença, 
que é provocada pelo novo coronavírus. 
O próprio presidente confirmou que há 
suspeita de ele estar com a doença.

O resultado deve ficar pronto nesta 
terça-feira (7), ao mieo-dia. Bolsonaro 
apresentou febre de 38 ºC e cancelou 
compromissos por causa da suspeita. 
Ele foi atendido no Hospital das For-
ças Armadas (HFA), em Brasília, onde, 
além de fazer o teste de Covid-19, fez 
exames de pulmão.

“Eu vim do hospital, fiz uma chapa 
do pulmão, tá limpo pulmão. Vou fazer 
exame do Covid agora pouco, mas está 
tudo bem”, disse Bolsonaro, ao chegar 
ao Palácio do Alvorada. As suas decla-
rações foram transmitidas por um ca-
nal bolsonarista no YouTube.

Desde o início da crise mundial 
do coronavírus, o presidente Jair Bol-
sonaro tem dado declarações nas 
quais busca minimizar os impactos 
da pandemia e, ao mesmo, trata co-
mo exageradas algumas medidas que 

estão sendo tomadas no exterior e por 
governadores de estado no país.

Nos protestos de 15 de março, por 
exemplo, Bolsonaro desrespeitou re-
comendações do Ministério da Saúde 
e cumprimentou apoiadores. “Se eu 
resolvi apertar a mão do povo, descul-
pe aqui, eu não convoquei o povo para 
ir às ruas, isso é um direito meu. Afinal 

de contas, eu vim do povo. Eu venho 
do povo brasileiro.” Depois, em pro-
nunciamento em cadeia de rádio e TV, 
falou em “gripezinha ou resfriadinho”.

O presidente da República pode 
ser considerado como integrante do 
grupo de pessoas que apresentam ris-
co maior de desenvolver forma grave 
da doença, por já ter 65 anos. 

Presidente Jair Bolsonaro apresentou febre de 38 ºC nesta segunda-feira, segundo ele próprio

Bolsonaro apresenta sintomas
de coronavírus e faz novo exame

SAÚDE
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O prefeito de Manaus, Arthur 
Virgílio Neto, de 74 anos, foi 
transferido nesta segunda-

-feira (6) para o hospital Sírio-Li-
banês, em São Paulo, após seis dias 
internado com Covid-19.

Em nota à imprensa, a prefeitura 
informou que o tucano “passa bem e 
que, por decisão própria, foi transfe-
rido para o hospital Sírio Libanês, em 
São Paulo, onde fará check-up e ter-
minará o tratamento da Covid-19”.

Segundo boletim médico di-
vulgado nesta segunda (6) pelo 
hospital Adventista, onde Virgílio 
Neto estava internado, o político 
apresenta “melhora global do qua-
dro clínico, mantendo boa satura-
ção em ar ambiente”.

“Recebi todos os cuidados ne-
cessários no hospital Adventista e 
já tenho PCR reduzido para 30%, o 
que, segundo os médicos, é muito 
bom. Preciso fazer outros exames, 
como da cirurgia para retirada da 
próstata que fiz há alguns anos, en-
tão decidi ir a São Paulo, onde tenho 
todo meu histórico médico”, disse o 
prefeito, via assessoria de imprensa. Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto

Prefeito de Manaus (AM) é 
transferido para São Paulo 

CORONAVÍRUS
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Os três ramos do Ministério Pú-
blico no Rio Grande do Norte – 
Federal, Estadual e do Trabalho 

– enviaram nesta segunda-feira (06) 
ofício ao Governo do Estado e à Prefei-
tura do Natal pedindo esclarecimentos 
sobre o processo de reabertura das 
atividades econômicas no território 
potiguar. Os órgão de controle são con-
trários à flexibilização do isolamento 
social, pois entendem que a situação 
epidemiológica da Covid-19 ainda não 
permite qualquer de ação de retomada 
da economia.

Em coletiva de imprensa nesta 
segunda-feira, por meio de videocon-
ferência, os representantes dos órgãos 
de controle reforçaram as críticas aos 
decretos da Prefeitura do Natal e do 
Governo do Estado que permitiram, 
desde o dia 1º de julho, a reabertura 
das atividades de estabelecimentos co-
merciais e de serviço. Segundo dados 
da Secretaria Estadual de Saúde Públi-
ca (Sesap), o Rio Grande do Norte tem 
atualmente 34.983 casos confirmados 
de Covid-19.

“[Estado e Prefeitura] Não têm nú-
meros que respaldem a reabertura das 
atividades econômicas. São decisões 
políticas tomadas em razão de aspec-
tos econômicos e sociais. São muitas 
mortes. Não é momento de comemo-
rar a abertura e o comércio. É momen-
to de fiscalizar; é preciso responsabili-
dade e empatia”, disse procuradora da 
República Cibele Benevides Guedes, 

atual chefe da Procuradoria da Repú-
blica no Rio Grande do Norte.

Ainda de acordo com ela, o Comitê 
Cientifico Estadual para Covid-19 – or-
ganismo responsável de consultoria do 
Governo do Estado para ações relacio-
nadas com a doença – não “respaldou 
a reabertura da economia”. Com isso, 
reforçou Cibele Benevides, os três ór-
gãos seguem acompanhando o desen-
rolar da flexibilização do isolamento 
social, mas não descartam ingressar 

com ação judicial solicitando o recru-
descimento das regras sanitárias e de 
bloqueios – como o lockdown.

A procuradora-chefe do MPF avalia 
que o Governo do Estado e a Prefeitura 
do Natal não cumpriram a recomenda-
ção feita pelos três órgãos de controle 
do dia 22 de junho. O Ministério Públi-
co do Rio Grande do Norte (MPRN), 
o Ministério Público Federal no Rio 
Grande do Norte (MPF) e o Ministério 
Público do Trabalho no Rio Grande do 

Norte (MPT) avaliaram, à época, que a 
retomada das atividades econômicas 
não essenciais deveria ocorrer apenas 
com a redução da fila de espera por 
leitos hospitalares no Estado. 

Segundo os órgãos de controle, a 
reabertura da economia está ligada à 
redução para menos de 70% da taxa 
de ocupação dos leitos de UTI. Em 22 
de junho, este índice era de 97 % dos 
leitos regulados pelo Estado. Nesta 
segunda-feira, a taxa era de 80,16% de 

ocupação, ainda bem acima das preco-
nizadas na recomendação.

“O comitê não respaldou a abertu-
ra da economia. Os representantes dis-
seram que os números ainda são pre-
ocupantes”, pontuou Cibele Benevides. 
Em razão da discordância interna 
dentro do grupo, o médico epidemio-
logista Ion Andrade e o físico José Dias 
anunciaram, no último domingo (5), 
que não fazem mais parte do coletivo 
de especialistas. 

Segundo o procurador-chefe do 
Ministério Público do Trabalho no Rio 
Grande do Norte, Xisto Tiago de Me-
deiros Neto, a Prefeitura do Natal e o 
Governo do Estado terão de adotar me-
didas de segurança biossanitárias para 
a retomada da economia. Além disso, 
os entes públicos terão de garantir pro-
tocolo de testagem em massa para as 
atividades produtivas que já voltaram, 
bem como para as unidades incluídas 
nas próximas fases de reabertura da 
economia. Os decretos de abertura não 
trazem especificações sobre o protoco-
lo de testagem para os trabalhadores 
retomaram as atividades diárias.

“Queremos buscar respostas sobre 
estas falhas na abertura. O trabalhador 
não está assegurado. É preciso um pro-
tocolo de testagem e um programa de 
vigilância epidemiológica que garanta 
a identificação de casos suspeitos ou 
confirmados da doença e que permita, 
com isso, um maior segurança para to-
do o setor”, disse. 

Ministérios Públicos no RN pedem 
esclarecimentos sobre reabertura
ISOLAMENTO | Órgãos de fiscalização e controle do Rio Grande do Norte são contrários à flexibilização do isolamento social, pois entendem que a situação epidemiológica da Covid-19 
ainda não permite qualquer de ação de retomada da economia; representantes ministeriais não descartam ação judicial para obrigar Estado e prefeitura do Natal a adotarem lockdown

Representantes ministeriais criticaram a reabertura das atividades econômicas no Rio Grande do Norte iniciada na semana passada 

O Centro de atendimento para 
enfrentamento da Covid-19 
abre nesta terça-feira(07) no 

Ginásio Dias, Zona Norte de Natal. A 
unidade vai funcionar de segunda a 
quinta, das 8h às 16h e nas sextas das 
8h às 12h. Deverão procurar o Centro 
os pacientes que estejam com sus-
peita ou início dos sintomas que são 
gripe, tosse, coriza, e dor na garganta.

A estrutura montada pela 
Prefeitura do Natal e Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) conta 
com profissionais de saúde que 
prestarão todo atendimento e es-
clarecimentos aos pacientes. Para 
atendimento é necessário ser resi-
dente de Natal, levar o cartão SUS, 
CPF e comprovante de residência. 
Ao chegar as pessoas passarão por 
uma triagem dos profissionais da 
SMS e em seguida receberão aten-
dimento médico. Centro funciona no Ginásio Nélio Dias

Natal terá nova unidade para 
enfrentamento da Covid-19 

PROFILAXIA

O presidente da Associação Brasi-
leira de Bares e Restaurantes no 
Rio Grande do Norte (Abrasel 

RN) confirmou a abertura de restau-
rantes, lanchonetes e food parks de até 
300 m² a partir desta terça-feira (7) em 
Natal, e na quarta-feira (8) em todo Es-
tado. A medida não contempla bares, 
que permanecem fechados.

A ação respeita os critérios deter-
minado pelo Decreto do Governo Esta-
dual, como a aferição de temperatura, 
uso de álcool em gel e limitação de 
quatro pessoas por mesa, com espaça-
mento de dois metros entre cada uma 
delas, e de no mínimo um metro de 
distância entre os clientes.

O presidente da Abrasel Artur 
Fontes detalha que retorno dos aten-
dimentos presenciais permitirão que 
os bares e restaurantes recuperam 
os prejuízos do isolamento - que não 

foi detalhado. Ele explica que para 
retomar a confiança dos clientes, os 
estabelecimentos seguirão protocolos 

solicitados pelas entidades sanitárias, 
inclusive em relação à proibição do 
consumo de bebidas alcoólicas. 

Serão abertos estabelecimentos do setor de alimentação com até 300 metros quadrados 

Restaurantes, lanchonetes e food 
trucks reabrem a partir desta terça

RETOMADA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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O setor do agronegócio no Rio 
Grande do Norte não ficou 
imune às perdas decorrente 

da pandemia. Apesar de ter manti-
do a estrutura ao longo do período, 
os produtores agrícolas potiguares 
esperam gradual diminuição das 
exportaçõespara o restante do ano. 
No entanto, segundo o presidente 
da Federação da Agricultura do Rio 
Grande do Norte (Faern), José Viei-
ra, o setor aguarda recuperação 
para o último trimestre 

Agora -  Como a atividade rural 
do RN sairá desta pandemia?

José Vieira - A atividade rural 
do RN não ficou imune aos efeitos 
da pandemia. Tomando como re-
ferência as exportações agrícolas 
que representam o componente 
mais importante da nossa eco-
nomia, pois respondem por mais 
de 40% da receita total do RN em 
exportações, se espera uma queda 
de pelo menos 10%. Os dados do 
primeiro trimestre indicam uma 
queda expressiva, que em muito se 
deve ao efeito da queda do PIB dos 
nossos principais parceiros comer-
ciais, mas acreditamos que haverá 
alguma recuperação.

Agora – Há outros impactos à 
vista?

JV - Além desse impacto da 
redução da atividade econômica, 
que não impacta só as exporta-
ções, que afeta de maneira impor-
tante todos os mercados, também 
se pode esperar uma postura mais 
cautelosa dos consumidores, que 
reduzirão seus gastos, inclusive dos 
alimentos, afetando as receitas da 
atividade agropecuária.

Agora - Uma das bases impor-
tantes do trabalho da Federação 
da Agricultura está apoiada sobre 
a assistência técnica ao homem do 
campo. Em que medida essa ativi-
dade foi prejudicada pela pande-
mia?

JV - A assistência técnica pres-
tada pelo Senar do RN (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural) 
valoriza muito a atividade pre-
sencial, as visitas técnicas às pro-
priedades, de maneira frequente e 
continuada, como demandam os 
produtores. Com o distanciamento 
social esse tipo de atividade ficou 
prejudicada, mas não poderíamos 
correr riscos de levar o Covid-19 
para o homem do campo, que em 
face das condições em que vive já 
tem uma rotina de isolamento.

AGRONEGÓCIO ESPERA QUEDA
DE RECEITAS EM 2020, DIZ FAERN
ENTREVISTA | Responsável por 40% das receitas 
do RN, o agronegócio é a grande esperança de 
recuperação econômica no pós-Covid 19, afirma o 
presidente da Federação da Agricultura do RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

REUTERS

 Agora – Qual foi a alternativa 
de trabalho então?

JV - Fizemos um esforço para 
suprir os atendimentos deman-
dados, utilizando outros meca-
nismos, como as chamadas por 
WhatsApp e outras formas capa-
zes de atender às necessidades 
mais prementes dos agricultores. 
Além disso, todo o Sistema S deu 
sua contribuição para a economia 
neste período de pandemia, redu-
zindo suas receitas em 50%, con-
forme estabelecido em MP aprova-
da pelo Congresso Nacional, o que 
reduziu nossas disponibilidades 
de recursos para as atividades de 
assistência técnica no período, li-
mitando nossa atuação nessa área.

Agora -  O senhor teme que os 
planos de exportação de melão pa-
ra China, resultado de quase nove 
anos de trabalho, fiquem inviabili-
zados por conta do Covid 19.

JV - Como já mencionei, as ex-
portações foram impactadas pela 
pandemia. A OMC (Organização 
Mundial do Comércio) divulgou 
estimativas de que a redução do 
comércio internacional poderia 
ser de no mínimo 10% e chegar a 
mais de 30%.  O comércio do Brasil 
com várias regiões do planeta caiu. 
No entanto, os níveis do comércio 
internacional do agronegócio bra-
sileiro com a Ásia cresceram, inclu-
sive com a China. Em abril as ex-
portações de soja e seus derivados, 
além da carne (bovina e suína), por 
exemplo, bateram recordes. Dessa 
forma, não acredito que as expor-
tações de melão serão inviabiliza-
das. Pelo contrário, as informações 

que disponho dão conta de que os 
contratos celebrados serão manti-
dos e inclusive, a Agrícola Famosa, 
por exemplo, se prepara para man-
ter suas exportações para a China.

Agora - O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural, o Senar, bra-
ço educacional da Federação que 
o senhor representa, tem tido seus 
projetos no RN prejudicados em 
que grau pela pandemia?

JV - Apesar de há algum tempo 
termos retomado nossas ativida-
des, ainda que nos novos moldes 
estabelecidos pelo Decreto Esta-
dual e pelas normas estabelecidas 
pelo Sistema, houve impacto. Te-
mos uma atuação muito forte em 
termos de capacitação e formação 
de pessoal no campo, além da as-
sistência técnica gerencial. Essas 
atividades com o homem do cam-
po são sempre melhor realizadas 

de forma presencial, o que é prati-
camente impossível neste momen-
to. Mesmo assim, temos tentando 
nos superar e contribuir para que 
possamos retomar as atividades o 
mais rápido possível. Neste senti-
do, atuamos junto aos segmentos 
da Fruticultura e Carcinicultura 
na elaboração dos Protocolos de 
Retomada das Atividades, os quais 
foram submetidos às autoridades 
sanitárias do estado. Produzimos 
cartilhas de orientações e estamos 
distribuindo máscaras e álcool pa-
ra o setor. Estamos engajados nas 
atividades de prevenção e de ações 
para minimizar os impactos do 
covid-19 e atuando firmemente na 
construção de soluções.

Agora - Quais orientações a 
Confederação Nacional da Agri-
cultura tem passado a suas Federa-
ções no Nordeste?

JV - A CNA expediu orienta-
ções gerais de grande interesse 
para os produtores rurais e para 
alguns setores específicos, como 
os frigoríficos, sobre os procedi-
mentos relacionados à pandemia. 
Também trabalhou no desenvolvi-
mento de ferramentas como uma 
plataforma de e-commerce, ligan-
do os produtores rurais aos com-
pradores. Nós tratamos de fazer 
uma leitura dessas contribuições 
à luz das nossas maiores necessi-
dades, dando apoio concreto aos 
diferentes setores com a fruticultu-
ra e a carcinicultura, por exemplo, 
orientando a retomada das ativi-
dades. Também temos participado 
ativamente em fóruns colegiados 
do Estado, contribuindo firme-
mente para que a retomada das 
atividades econômicas ocorra de 
forma segura e responsável. 

Agora - Em poucas palavras, o 
que o senhor diria aos produtores 
rurais do estado neste momento 
tão delicado?

JV - O agronegócio tem a gran-
de virtude de se manter firme, 
mesmo em meio às dificuldades, 
com as que são impostas pela pan-
demia. O mais importante é que 
os produtores rurais sigam ativos, 
aproveitando as oportunidades 
que todas as crises apresentam 
para inovar, aumentar a eficiência 
do seu negócio, enfim melhorar o 
desempenho das suas atividades. 
Neste momento é possível apren-
der coisas novas, como incorpo-
rar uma série de ferramentas da 
tecnologia da informação na ro-
tina de nossas atividades diárias. 
Incorporando inovações será pos-
sível melhorar os procedimentos 
gerenciais dos nossos negócios e, 
é isso que devemos fazer. Minha 
mensagem é de esperança para to-
dos os produtores rurais do nosso 
estado, de que conseguiremos nos 
recuperar dessa pandemia.

O agronegócio tem a 
grande virtude de se manter 
firme, mesmo em meio às 
dificuldades, com as que são 
impostas pela pandemia. 
O mais importante é que 
os produtores rurais sigam 
ativos”

“
JOSÉ VIEIRA
PRESIDENTE DA FAERN

PROTEÇÃO

Os dados atualizados nesta 
segunda-feira (6) pela Secretaria 
Estadual de Saúde Pública (Sesap) 
sobre a pandemia do coronavírus 
no Rio Grande do Norte mostram 
que o estado contabilizou 1.248 
óbitos em decorrência da infec-
ção. Outros 173 estão em investi-
gação.

Segundo a Sesap, são 34.984 
casos confirmados da doença, 
47.654 casos suspeitos e 54.914 
descartados. A taxa de isolamen-
to social no RN está em 50,4%. A 
fila de regulação tem 20 pacientes 
à espera de leitos críticos e 25 pes-
soas que aguardam leitos clínicos. 
Desse total absoluto, 24 esperam 
transporte sanitário. 

A taxa geral de ocupação dos 
leitos destinados a tratar a Co-
vid-19 no Rio Grande do Norte es-
tá em 84,3%. O índice aponta para 
uma queda no número de ocupa-
ções. São 200 leitos ocupados, de 
um total de 237.

Já o Brasil registrou nas úl-
timas 24 horas 620 mortes em 
decorrência do novo coronavírus, 
informou nesta segunda-feira, o 
Ministério da Saúde. O total de 
óbitos é de 65.487.

No entanto, de acordo com o 
balanço divulgado pelo consórcio 
de veículos de imprensa nesta se-
gunda-feira, o Brasil registrou 656 
mortes e 21.486 infectados pelo 
novo coronavírusultrapassando 
o total de 65 mil óbitos pela do-
ença. 

Ao todo, 65.556 vidas fo-
ram perdidas para a covid-19 e 
1.626.071 contaminados pela do-
ença desde o início da pandemia, 
segundo dados do levantamento 
realizado pelo Estadão, G1, O Glo-
bo, Extra, Folha e UOL junto às se-
cretarias estaduais de Saúde.

Desde que as regras de isola-
mento e distanciamento sociais 
foram flexibilizadas em meio à 
pandemia, pelo menos 12 capitais 
brasileiras viram seus índices de 
infecções aumentarem. Em São 
Paulo, a reabertura da economia 
com o Plano SP também fez o re-
gistro de mortes acelerar e atingir 
o maior número de vítimas fatais 
na última quinzena de junho.

RN CONTABILIZA 1.248 
ÓBITOS POR COVID-19; 
BRASIL TEM MAIS DE 
64 MIL MORTES
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ABERTURA | Secretaria Estadual de Saúde pretende abrir cinco novos leitos de unidade de terapia intensiva 
no Hospital João Machado, em Natal, outros cinco no município de Macaíba e mais dez em Parnamirim

O Governo do Rio Grande do Nor-
te anunciou que pretende abrir 
20 novos leitos de unidade de 

terapia intensiva (UTI) nos próximos 
dias. Serão cinco leitos no Hospital 
João Machado, em Natal, cinco no 
município de Macaíba e outros dez em 
Parnamirim.

Com os novos leitos no João Ma-
chado, a unidade terá 25 leitos desti-
nados aos pacientes de Covid-19. A 
expectativa da Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap) é assinar um 
termo de cooperação com Parnamirim 
para destinar 10 leitos que auxiliem no 
enfrentamento da Covid-19 no municí-
pio. Assim, o Estado abrirá 20 leitos de 
UTI em uma semana.

Atualmente, a taxa ocupação nos 
leitos críticos de Covid-19 no RN está 
em 89,5%, segundo o o Regula RN. Dos 
257 leitos, são 206 ocupados e 24 blo-
queados. O isolamento social no Esta-
do está em 50%.

A ocupação dos leitos de UTI é 
uma preocupação dos especialistas 
em Saúde. Com a autorização para 
retomada das atividades econômicas 
no RN desde o último dia 1º, um do-
cumento publicado pelos cientistas do 
Comitê Científico do Consórcio Nor-
deste, na última sexta-feira (3), criticou 
o relaxamento do isolamento social. 
Os cientistas temem maior pressão no 
atendimendo hospitalar.

“O afrouxamento só pode ser 
cientificamente justificado por um Rt 
sensivelmente abaixo de 1, com curvas 
de casos e óbitos apresentando quedas 
consistentes e de grande monta por 
mais de 14 dias, e com uma taxa de 

ocupação de leitos ao redor de 70%”, 
reforça o comitê científico.

Sobre o tema, a Sesap pontua que 
não é possível dar previsão de quando 
chegaremos a 70%, mas o Governo 
continua a incentivar o isolamento so-
cial e as práticas de higiene.

SERVIÇO DE TRANSPORTE 
SANITÁRIO

O Governo Estadual concluiu o 
chamamento público emergencial para 
contratação de empresa para prestação 
de serviço de transporte sanitário em 
ambulâncias. A vencedora foi a empresa 
Serv. Saúde Eirelli que inicia a prestação 
dos serviços nesta segunda-feira (6).

O contrato emergencial terá du-
ração de seis meses e se fez neces-
sário diante do aumento expressivo 
da demanda, causada pelos efeitos e 
impactos da pandemia da Covid-19, 

do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU 192 RN) que passou 
a atuar acima de sua capacidade. O 
valor mensal estimado da contratação 
é de R$ 1.424.016,00.0.  “A empresa con-
tratada reforçará a atuação do SAMU 
e contribuirá para fortalecer as ações 
de enfrentamento à pandemia”, disse 
o secretário de Saúde, Cipriano Maia.

A contratação inclui até seis am-
bulâncias, equipe de profissionais, 
materiais de proteção individual e 
equipamentos para oferecer suporte 
avançado de vida (SAV) e garantir a 
transferência dos usuários com sinto-
mas graves da infecção humana causa-
da pela Covid-19, sendo a remuneração 
mediante efetivo uso do transporte de 
pacientes. Caso necessário, o contrato 
poderá ser prorrogado por sucessivos 
períodos, enquanto durar a emergên-
cia em saúde no Rio Grande do Norte.

Governo do Estado já abriu 257 leitos de terapia intensiva desde o início da pandemia

Governo vai abrir 20 novos leitos de 
UTI e contrata serviço de ambulâncias 

A Empresa de Pesquisa Agropecuá-
ria do Rio Grande do Norte (Em-
parn) prevê continuidade do pe-

ríodo de chuvas durante toda a semana. 
As regiões mais afetadas serão a região 
Agreste e a faixa litorânea do Estado.

“Continuará a chover, mas com 
menor intensidade e concentração 
durante os períodos noturnos, madru-
gadas e inícios das manhãs”, explicou o 
chefe da Unidade de Meteorologia da 
Emparn, Gilmar Bristot.

A previsão dará continuidade ao 
período chuvoso observado nos últi-
mos dias em todas as regiões do Rio 
Grande do Norte. No domingo (05), o 
maior registro acumulado pluviomé-
trico aconteceu no município de Mon-
tanhas, no Leste potiguar, com 106,7 
milímetros (mm).  

“As chuvas ocorreram devido à mu-
dança do vento, que passou a soprar de 

sudeste e leste, espalhando mais umi-
dade sobre a região. As precipitações 
continuarão atingindo o Litoral Leste 
e Agreste, podendo chegar à região do 
Seridó e Serra de Santana”, disse Gil-
mar Bristot.

As temperaturas no litoral deverão 
variar entre 22º C e 29º C. No interior, 
nas áreas serranas, chegarão a variar 
entre 18º C e 28º C; nas demais áreas, 
as temperaturas máximas não deverão 
ultrapassar os 34º C.

As precipitações continuarão atingindo os munícipios localizados na litoral Leste e Agreste

Previsão é de chuvas para a região 
litorânea potiguar durante a semana

TEMPO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ASCOM
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Termômetro da atividade 
econômica do Rio Grande 
do Norte, a Junta Comer-

cial do Rio Grande do Norte  viu 
o incremento de 15% na abertura 
de novos negócios no estado, em 
poucos meses, se transformarem 
numa queda ainda maior dessas 
iniciativa. Nesta  entrevista, o, pre-
sidente da Jucern, Carlos Augusto 
Maia, analisa o que aconteceu e 
orienta os empreendedores neste 
momento de di� culdade

Agora RN - Como está o pano-
rama das empresas potiguares 
perante a Junta Comercial neste 
momento de pandemia?

Carlos Augusto Maia - Como 
era esperado a pandemia afetou 
o setor econômico signi� cativa-
mente, ainda mais se lembrarmos 
que o RN vinha em um crescente. 
Segundo dados da Jucern, no ano 
passado, foi registrado o maior au-
mento em dez anos no número de 
empresas abertas, um incremento 
de 15%. Já nesse ano, até agora, a 
Jucern registrou queda de 25% na 
quantidade de novos negócios, 
enquanto os dados de fechamento 
quase não oscilaram, permanecen-
do estáveis, embora seja possível 
que algumas empresas tenham de 
fato encerrado as atividades, mas 
ainda não tenham buscado a Junta 
para legalizar a situação.

Agora - No atendimento virtual, 
pelo momento de atravessamos, 
quais são, pela ordem, as deman-
das mais frequentes por parte das 
empresas?

CAM - Alterações para cum-
prir instruções legais; eventos, que 
são atos que devem ser registrados, 
mas não implicam em alterações 
no cadastro da empresa e certidões 
são serviços muito procurados. Va-
le ressaltar, inclusive, que as certi-
dões são cópias de informações e 
atos registrados na Jucern, e segun-
do lei federal, qualquer pessoa, sem 
necessidade de justi� car interesse, 
pode ter acesso a esses dados, me-
diante pagamento de taxa.

Agora - O senhor acredita que 
é hora de uma retomada total da 
economia do RN?

CAM - Acredito em uma reto-
mada gradual e responsável das 
atividades econômicas, respeitando 
os protocolos estabelecidos pelas 
equipes técnicas. Além disso, é im-
prescindível que exista o compro-
metimento de empreendedores, 
funcionários e consumidores, no 
sentido de respeitar as normas sa-
nitárias e de distanciamento social.

ABERTURA DE NOVAS EMPRESAS 
NO RN CAIU 25 %, APONTA JUCERN 
ENTREVISTA | Segundo o presidente da Junta Comercial 
do Rio Grande do Norte, Carlos Augusto Maia, é hora 
de os empresários ficarem atentos a participar de toda e 
qualquer política oficial de retomada da economia

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Agora -                O que a Junta Co-
mercial planeja para este ano em 
termos de atendimento?

CAM - Com o impacto da pan-
demia no atendimento, percebe-
mos que os serviços digitais preci-
sam ser cada vez mais difundidos. 
Atualmente, por meio do portal 
Redesim RN, que reúne os órgãos 
de legalização e licenciamento, e 
com o uso de certi� cado digital, 
é possível abrir uma empresa de 
qualquer lugar. Precisamos que 
isso seja do conhecimento de cada 
vez mais pessoas. Então, é preciso 
apostar de vez na modernização e 
simpli� cação do registro empre-
sarial, e usar a tecnologia como 
uma ferramenta estratégica para 

atender as demandas do usuário 
da Jucern.

Agora -                Em poucas pa-
lavras, o que o senhor diria para 
os empresários nesse momento 
delicado?

 CAM - O momento é grave, 
sem dúvida, mas reforço, primeiro, 
que os empresários devem buscar 
os auxílios e medidas tomadas 
pelos governos em níveis federal, 
estadual e municipal. E, acima de 
tudo, sabemos que empreender é 
uma tarefa que exige muito esforço 
e capacidade de se reinventar, é 
hora de mais uma vez usar a per-
sistência, um valor comum a quem 
escolhe ter seu próprio negócio.

Acredito em uma retomada 
gradual e responsável das 
atividades econômicas, 
respeitando os protocolos 
estabelecidos pelas 
equipes técnicas. É 
imprescindível que exista o 
comprometimento”

“
CARLOS AUGUSTO MAIA 

PRESIDENTE DA JUCERN

O momento é grave, mas 
reforço, primeiro, que os 
empresários devem buscar 
os auxílios e medidas 
tomadas pelos governos 
federal, estadual e municipal. 
Empreender exige esforço e 
capacidade de se reinventar”

“

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão  
Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 012/2020 com início 16 de 
junho de 2020, realizada em 26 de junho de 2020 (sexta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, 
alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo 
licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da empresa relacionada a seguir:  
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÉNTICIOS PARA FORMAÇÃO DE KITS ALIMENTENCIOS 
A SEREM DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO DE PANDEMIA (COVID-19) AS FAMÍLIAS QUE POSSUEM 
ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEGUINDO A LEI FEDERAL Nº 
13.987/2020. Empresa: A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI- CNPJ: 27.008.156/0001-75, saiu vencedora 
nos itens: 1, 2, 3, 4, 5; totalizando o valor de R$ 28.202,00 (vinte e oito mil, duzentos e dois reais).

Jardim do Seridó/RN, 06 de julho de 2020
Jose Amazan Silva
Prefeito Municipal

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

POSTO PADRE CICERO LTDA, CNPJ: 04.562.586/0001-39 torna público que Recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CONCESSÃO DA 
LICENÇA DE INSSTALAÇÃO, com prazo de validade até 20/05/2020 em favor do empreendimento com 
a atividade de POSTO DE REVENDA DE COMBUSTIVEIS LÍQUIDOS, Localizado na RUA PRINCIPAL, 
197 ARENÃ CEP: 59.162-000 no município de SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.

CLAUDIOMAR FERREIRA MORENO   
Administradora

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

DACIO ALVES FERREIRA, CPF: 455.389.994-91, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença 
Simplifi cada-LS, para Carcinicultura, com Área de produção 0,631ha, localizado na RN 003, S/N, Sítio 
Manimbú, distrito Manimbu, Tibau do Sul/RN.

DACIO ALVES FERREIRA
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

L J COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 11.173.959/0001-45 torna público que está requerendo ao Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO (LI) para a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis líquidos, localizado na RUA 
CELSO AUGUSTO DE ARAUJO, 586 KM 120 BR 304 MARG ESQU no bairro A.A.B.B. CEP: 59.535-
000 no Município de LAJES/RN.

ALAN FERNANDES DA MOTA
SÓCIO -ADMINISTRADOR

PEDIDO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO SÃO JOÃO LTDA, CNPJ: 31.923.664/0001-56, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o 
pedido de Licença de Operação-LO, para Transporte de cargas perigosas (combustíveis líquidos), 
com capacidade de 21,2t, localizado na Travessa Manoel Pereira de Medeiros, 528, Alto da Bela 
Vista, Jucurutu/RN.

MARGARIDA SEGUNDA DE ARAÚJO SOARES
SOCIA
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SUBSTITUIÇÃO | Novo postulante é professor da Fundação Getúlio Vargas, engenheiro e ex-presidente do 
Inep; Marcos Vinicius tem bom trânsito no Senado, e ajudou no projeto de reestruturação de cargos da Casa

Bolsonaro chamou mais um no-
me entre os cotados a ministro 
da Educação para conversar 

nesta segunda-feira (6). Marcos Vi-
nicius Rodrigues é professor da FGV, 
engenheiro, ex-presidente do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep). Tem 
bom trânsito com o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre, ajudou no 
projeto de reestruturação de cargos 
da casa e tem fama de bom gestor.

Marcos Vinicius estava na mesma 
lista em que apareciam os nomes de 
Renato Feder, que Bolsonaro des-
convidou para o cargo de ministro e 
de Carlos Alberto Decotelli, que não 
tomou posse, apesar de nomeado 
ao cargo. O objetivo era substituir 
Abraham Weintraub, ex-ministro da 
pasta. Logo que Decotelli caiu, no 
entanto, o presidente se voltou à lista 
novamente e de lá pescou outros co-
tados.

Com apoio da ala ideológica, há o 
nome da secretária nacional de Edu-
cação Básica, Ilona Becskeházy.

Doutora em política educacional 
pela USP, Ilona assumiu a secretaria 
no MEC em abril. Ela é uma das auto-
ras do currículo de Língua Portuguesa 
em Sobral (CE), uma das referências 
na educação pública brasileira.

Em um dos cenários constru-

ídos por apoiadores do Planalto, 
haveria uma dupla indicação. Ilona 
seria ministra e Sergio Santanna as-
sumiria como secretário executivo 
da pasta.

Correndo por fora, há o educador 
Aristides Cimadon. Ele também deve 
se reunir com o presidente nesta se-
gunda. O nome dele foi indicado por 
parlamentares de Santa Catarina.

Cimadon tem 70 anos, é reitor da 
Universidade do Oeste de Santa Ca-
tarina, tem graduação em Filoso� a e 
Pedagogia, pela Universidade de Pas-
so Fundo, e bacharelado em Direito 

pela instituição onde hoje é reitor. Em 
2017, ele abriu as portas da Universi-
dade para sediar palestras do depu-
tado federal Eduardo Bolsonaro, � lho 
do presidente.

É descrito por apoiadores como 
alguém conciliador, de “fala mansa” 
e que “não vai trazer problemas para 
Bolsonaro”. Um conterrâneo dele de-
fendeu que será difícil encontrar uma 
“falta grave” no histórico de Aristides.

É grande a expectativa no Planalto 
para que o presidente Jair Bolsonaro 
anuncie hoje quem é o novo ministro 
da Educação.

Marcos Vinicius conversou com o presidente Jair Bolsonaro na manhã da segunda-feira (06)

Marcos Vinicius Rodrigues é cotado 
para o MEC; veja outros candidatos

As universidades particulares 
perderam 265 mil estudantes 
- que abandonaram o curso 

ou trancaram a matrícula - nos meses 
de abril e maio, de acordo com levan-
tamento do Sindicato das Entidades 
Mantenedoras de Ensino Superior  
(Semesp). A evasão deste ano foi 32% 
maior, se comparada com o mesmo 
período do ano passado, quando foram 
registradas 201 mil desistências. 

Segundo a entidade, que represen-
ta faculdades privadas no Brasil, no 
mínimo 11,3% dos estudantes devem 
terminar o ano inadimplentes, com ao 
menos uma mensalidade atrasada. Só 
em maio, a evasão aumentou 14,3%, 
puxada pelos cursos presenciais. 

As universidades privadas detêm 
75,4% (6,3 milhões) do total de matrí-
culas de graduação, de acordo com 
dados do Censo da Educação Superior 
de 2018, o mais recente.

Já uma pesquisa realizada pela As-
sociação Brasileira de Mantenedoras 
de Ensino Superior (ABMES) apontou 
em junho que 82% dos estudantes 
dizem que a perda de renda foi o prin-
cipal motivo para interromper os estu-

dos. Realizado entre 28 e 31 de maio, o 
levantamento ainda concluiu que 42% 
dos alunos estão sob o risco de desistir 
dos estudos - 5% a mais do que o total 
declarado em março, no início da pan-
demia.

O Semesp prevê que julho será 
ainda mais complicado, comprome-
tendo a captação das instituições, já 
atingidas por queda de 70% nas buscas 

por cursos superiores. A entidae e diz 
que a MP 936, que permite a redução 
de salários e jornada durante a crise, 
acabou prejudicando os alunos - prin-
cipalmente os que cursam o ensino de 
maneira remota. Esses fatores, alinha-
dos aos dados de busca, mais queda na 
previsão do PIB e recorde de desem-
pregados no País constroem um cená-
rio “preocupante” para o setor.

Universidades privadas detêm 75,4% do total de matrículas de graduação de todo o Brasil

Mais de 260 mil alunos abandonaram 
as universidades particulares no País

CRISE

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

REPRODUÇÃO / AGÊNCIA BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - TP 006/2020

TP N.º 006/2020 - Menor Preço Por Empreitada Global - Pavimentação em 
Paralelepípedo de Diversas Ruas do Bairro Ilha do Bom Jesus - data da sessão - 
22/07/2020 às 09:00 horas horário local. Informações e-mail cplabedital@gmail.com.

Areia Branca/RN, em 06/07/2020.
Antônio Lopes Neto

Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
HÍDRICOS – SEMARH

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – 
CAERN

CNPJ 08.334.385/0001-35

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Companhia, a se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 15 de julho de 
2020, às 10 horas, na sua sede social, localizada a Av. Senador Salgado Filho, 
1555 - Tirol, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 

a) Eleição de membros para composição do Conselho Fiscal.

Natal/RN, 03 de julho de 2020
DIRETORIA EXECUTIVA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020

O MUNICIPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26, através do FUNDO DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ nº 10.267.386/0001-56, no uso de suas 
atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, que, no próximo dia 17 de 
julho de 2020, às 08h00min (horário local), fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
objetivando a aquisição de 01 (uma) ambulância para prestar serviços de transporte aos 
pacientes do município de Cerro Corá/RN, de acordo com o Termo de Referência previsto, que 
fica como parte integrante do processo administrativo. O Edital encontra-se a disposição dos 
interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e esclarecimentos: 
(84) 3488-2478 ou pelo E-mail: cpl.pmcerrocora@gmail.com.

Cerro Corá/RN, 06 de julho de 2020.
RAIMUNDO OZAIR TENAN

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020

ADJUDICAMOS, o vencedor do Pregão Eletrônico nº 012/2020, realizada em 26/06/2020, a saber: 
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÉNTICIOS PARA FORMAÇÃO DE KITS 
ALIMENTENCIOS A SEREM DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO DE PANDEMIA (COVID-19) AS 
FAMÍLIAS QUE POSSUEM ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 
SEGUINDO A LEI FEDERAL Nº 13.987/2020. Empresa: A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI- CNPJ: 
27.008.156/0001-75, saiu vencedora nos itens: 1, 2, 3, 4, 5; totalizando o valor de R$ 28.202,00 
(vinte e oito mil, duzentos e dois reais).

Jardim do Seridó/RN, em 06 de julho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro
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A advocacia em todo o Brasil 
passa hoje pela mais grave 
crise de sustentação da ativi-

dade profissional. A paralisação das 
atividades e suspensão dos prazos 
legais colocaram em risco a renda 
de milhares de advogados autô-
nomos e de pequenos escritórios. 
No Rio Grande do Norte, a situa-
ção é acompanhada com atenção 
pela seccional regional da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB). O 
presidendente da entidade, Aldo 
Medeiros, em entrevista ao Agora 
RN, falou sobre as deliberações so-
bre a prorrogação do pagamento 
das parcelas da anuidade da OAB 
para advogados e das medidas para 
combater a crise pelo resto do ano.

Agora RN - Desde março, com 
os primeiros registros da infecção 
do novo coronavírus no Rio Gran-
de do Norte, diversas atividades 
paralisaram as atividades ou sus-
penderam os serviços que deman-
dam a interação humana. Aos pou-
cos, estas atividades entrarão no 
período de “novo normal”, como o 
serviço do advogado. Quais foram 
os impactos da Covid-19 para o tra-
balho da advocacia?

Aldo Medeiros - Como a 
maioria das atividades profissio-
nais e dos serviços disponíveis 
à população, a advocacia sofreu 
enorme impacto com a paralisa-
ção parcial das atividades, com 
suspensão dos prazos de impulso 
aos processos e a impossibilidade 
de prática de atos presenciais. Lo-
go a OAB-RN solicitou aos tribu-
nais que dessem prioridade além 
dos casos de urgência declarada, 
aos atos de cumprimento de sen-
tenças, especialmente ao paga-
mento de alvarás às partes e seus 
advogados. Ademais, nos proces-
sos digitais, os serviços seguiram 
em teletrabalho de forma que a 
maioria das unidades judiciárias 
conseguiu manter um bom ritmo 
de atividades.

ARN - Como será o trabalho do 
advogado no pós-pandemia?

AM - A retomada dos traba-
lhos se dará de forma gradual, bus-
cando meios de se restabelecer os 
atos processuais com as ressalvas 
à saúde das pessoas envolvidas, 
readaptando os locais de trabalho 
e a forma de se desenvolver as ta-
refas. Acredito que a realização de 
videoconferências e a prática de 
atos individuais por teletrabalho 

PANDEMIA REDUZIU A RECEITA DOS 
ADVOGADOS NO RN, APONTA OAB
ADVOCACIA | Mudanças na atuação dos advogados 
ao longo dos meses, com paralisação das atividades 
e suspensão de prazos legais, fazem com que a 
atividade enfrente mudanças estruturais

REPRODUÇÃO

é uma realidade que prosseguirá 
no pós-pandemia. A maioria dos 
impulsos processuais comportam 
este novo status.

 ARN - A OAB criticou a prorro-
gação da suspensão de prazos para 
processos físicos e digitais do Tri-
bunal de Justiça do Rio Grande do 
Norte. Por quê? Que prejuízos isso 
causou para a advocacia potiguar?

AM - Porque apesar de reco-
nhecermos que houve um esforço 
em estabelecer meios de comu-
nicação entre advogados e varas 
cíveis e criminais, de orientação 
a que houvesse um esforço à con-
clusão de processos em fase final 
e adoção de meios de pagamento 
dos precatórios e alvarás, fonte de 
renda remanescentes para muitos 
dos que dependem os resultados 
de tais processos, à medida que a 
pandemia se prolongou, muitos 
destes cuidados foram se enfra-
quecendo e as situações se agrava-
ram ante a dificuldade de acesso 
dos advogados aos autos físicos há 
mais de cem dias, a incomunicabi-
lidade da maioria dos magistrados 
estaduais, a falta de resposta nos 
canais de comunicação indicados 
pelo Tribunal para contato com 
as Secretarias de muitas varas e 
comarcas, o acúmulo de corres-
pondências recebidas via Correios 
e que não são juntados aos pro-
cessos, mesmo quando referentes 
a idosos, enfermos e referentes a 
pensões alimentícias, dentre ou-
tras situações.

ARN - Como a pandemia afetou 
as finanças da OAB? Já há efeitos 
na redução no pagamento de anui-
dades? Como a seccional vai atuar 

para contornar este problema?
AM -  A pandemia reduziu de 

forma contundente a receita de 
quase todos os advogados privados 
do país. Neste contexto a OAB sus-
pendeu o vencimento das parcelas 
de anuidade referentes a março, 
abril e maio, agora avaliando alter-
nativas de solução do problema de 
forma a manter sua estrutura de 
apoio à advocacia em funciona-
mento, incluindo salas nos fóruns 
e presídios, plantões de defesa das 
prerrogativas, escola superior de 
advocacia, caixa de assistência, 
tribunal de ética entre outros ser-
viços, que precisam ser custeados, 
apesar de que a grande maioria dos 
trabalhos são desenvolvidos por 
advogados voluntários, caracterís-
tica maior da OAB.

 
ARN - A pandemia obrigou que 

diversas categorias profissionais 
a modernizar suas atividades. A 

nova normalidade impôs o home 
Office, digitalização de processos 
e atividades e, o mais importante, 
reduziu a burocracia do serviço 
público. Essa modernização che-
gou aos trabalhos da advocacia?

AM - Chegou sim e chegou 
com força. O uso de tecnologia da 
informação está muito bem inseri-
do nas atividades da advocacia, o 
que vem gerando economia de re-
cursos, agilidade e maior precisão 
nos resultados.

ARN - Em abril, o senhor escre-
veu um artigo em que defendia a 
retomada das atividades econô-
micas aos gestores do Estado e dos 
municípios potiguares. À época, 
o Rio Grande do Norte ainda esta-
va no início da triste escalada de 
mortes causadas pela Covid-19. 
Por que defendia à época a flexibi-
lização do isolamento social? Não 
acredita na importância do isola-
mento como forma de proteção 
contra a Covid-19?

AM - À época existiam infor-
mações de que a pandemia teria 
uma penetração mais branda no 
nosso país, especialmente no Nor-
deste. Logo após, a Comissão de 
Acompanhamento da Pandemia 
constituída na OAB-RN concen-
trou as informações fornecidas pe-
las autoridades sanitárias estadu-
ais e municipais e especialmente 
pelo LAIS-UFRN, através de diver-
sas reuniões virtuais e constata-
mos sem delongas, a necessidade 
de refluir na avaliação, o que é um 
fato comum em situações incertas 
como é uma pandemia. Possibili-
dade de termos que retroagir que 
pode ainda voltar a acontecer, 
como se vê noticiado em diversos 

países e cidades no mundo inteiro.

ARN - O Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) recorreu da decisão do mi-
nistro Gilmar Mendes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que deter-
minou a suspensão da tramitação 
de todos os processos trabalhistas 
relativos à correção monetária. 
Por que a medida é prejudicial?

AM - Recorreu sim e já tivemos 
notícia de que em despacho de 01 
de julho, o Ministro deu melhor 
definição do alcance da decisão, 
que nos termos inicialmente noti-
ciados, representam um resultado 
extremamente danoso aos direitos 
de quem teve reconhecido um di-
reito nos tribunais, especialmente 
os trabalhistas.

ARN - Ao assumir a presidência 
da seccional potiguar OAB, o se-
nhor se posicionou como ferrenho 
defensor das prerrogativas dos 
advogados.  Estas prerrogativas 
continuam sendo desrespeitadas 
no Rio Grande do Norte?

AM - Continuam sendo vio-
ladas, mas em menor escala. A 
criação da Central de Defesa das 
Prerrogativas, com procuradores 
providos de preparo para enfrenta-
mento destas violações e em regi-
me de plantão em 24 horas ao dia, 
prestou enorme serviço aos advo-
gados potiguares e houve redução 
significativa nos chamados.

ARN - Além da pandemia, um 
dos grandes assuntos do Brasil nas 
últimas semanas envolve o embate 
entre e o presidente Jair Bolsonaro 
e Judiciário, principalmente o STF. 
Por conta disso, os ministros são 
alvos de intensas críticas, ofensas 
e ameaças – o que motivou até o 
inquérito das “fake news”. Como 
vê todo este imbróglio? Nossa de-
mocracia corre algum risco de 
ruptura?

AM - Sendo a OAB um sistema 
nacionalmente organizado, nós 
desenvolvemos discussões inter-
nas, mas as questões nacionais 
geralmente são publicadas através 
do Conselho Federal, fato que uni-
formiza as posições adotadas pela 
categoria. Isto não retira o reflexo 
dos fatos sobre toda a advocacia, 
sendo motivo de muitos debates e 
do reconhecimento quase unâni-
me, de que a forma de instauração, 
designação do relator e a condução 
dos atos determinados no chama-
do inquérito das “fake news” é in-
constitucional e tem um efeito de 
contaminação muito forte sobre 
os tribunais do país. Agora o risco 
à nossa democracia sempre existe, 
mas entendo que as instituições 
têm atuado de forma a enfrentar 
as dificuldades que se apresentam.

A pandemia reduziu de 
forma contundente a 
receita de quase todos os 
advogados privados do 
país. Neste contexto, a OAB 
suspendeu o vencimento 
das parcelas de anuidade de 
março, abril e maio”

“
ALDO MEDEIROS
PRESIDENTE DA OAB 
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ESPECTRO 
E CULPA NA 
SÉTIMA ARTE
CINEMA | Criação do grupo potiguar 
“Sinergia Coletivo Audiovisual”, 
curta-metragem lançado em 2018 está disponível 
no YouTube desde o último sábado. Filme trata 
sobre alucinações, feminicídio e desejos.

FELIPE SALUSTINO
REPÓRTER   

U m homem perturbado pelo 
espectro da mulher que 
provavelmente ele próprio 

assassinou se vê rodeado pelo 
encontro da culpa, da loucura e 
do arrependimento, que habitam, 
simultaneamente, o mais recôndito 
de seus sonhos. Sozinho em casa, 
Hugo (Francisco Júnior) está 
mergulhado numa viagem onírica 
pelas lembranças e tormentas de 
um homem assombrado por si 
mesmo. Mais do que uma imersão 
pelos desvarios do personagem, 
“Para Onde os Sonhos Vão” (2018) é 
um chamado à re� exão pelo � m da 
violência contra a mulher.

O curta-metragem está 
disponível no YouTube, desde 
o último sábado, 4, no canal do 
produtor audiovisual Emanoel 
“Xablair” Batista (youtube.com/
xablair), que assina montagem, 
direção de fotogra� a, edição e 
� nalização do � lme. Com cerca de 
10 minutos de duração, a película 
levou apenas 15 dias para � c ar 
pronta – desde a criação do roteiro 
à pós-produção – e é fruto de um 
trabalho de conclusão do curso de 
Produção de Audiovisual de uma 
universidade particular de Natal. 
O trabalho foi todo planejado e 
executado pelo grupo “Sinergia 
Coletivo Audiovisual”. “Para Onde 
os Sonhos Vão” é inspirado na 
canção homônima do compositor 
e intérprete assuense Mariano 
Tavares.

“Remexendo meus CDs, vi o 
álbum ‘O Sobrado’ do meu amigo 
Mariano Tavares. Coloquei para 
tocar e uma faixa me capturou de 
imediato: ‘White City’ é um tango 
cantado em inglês. A música me 
transportou para a cena da dança 
que é mostrada no curta e foi o 
ponto de partida para a construção 
da história”, relembra Mattheus 
Silveira, roteirista do � lme. 
“Pesquisando mais sobre a obra 
de Mariano, cheguei ao segundo 
álbum – ‘Sem Parar’ - que contém 
a canção ‘Para Onde os Sonhos Vão 
“ que dá título ao curta. Foi dela 
que surgiu a ideia de construir um 

roteiro que fala sobre a questão do 
feminicídio. Decidimos mostrar isso 
de uma maneira onírica e com uma 
pitada de loucura”, acrescenta.

A produtora audiovisual 
e designer grá� ca Nathalie 
Alves, responsável pela direção, 
preparação de elenco, direção de 
arte, � gurino e maquiagem, revela 
que todo o processo de produção 
do curta foi executado de forma 
muito rápida e que o resultado 
valeu a pena. “Nós conseguimos 
providenciar tudo em uma semana 
e gravamos o � lme em um tempo 
recorde: apenas dois dias. Rodamos 
na casa de uma amiga de Mattheus, 
a Fernanda. Ela é diretora de arte e 
tem uma casa espetacular. Então, a 
gente não precisou mudar muito a 
estrutura para fazer o � lme. O resto 
a gente gravou em parceria com um 
hotel da Via Costeira. O resultado 
� cou muito bonito. Nós gostamos 
demais”, conta.

O FILME
A película, ambientada em 

meados dos anos 1970, alterna 
sequências entre as aparições de 
Isa (Vanessa Labre) para Hugo 
(Francisco Júnior) e as metáforas 
materializadas na dança entre 
os protagonistas, mescladas à 
ambivalência do encontro amoroso 
que culmina no ato mais cruel: a 
abominação da rejeição.

Os elementos cênicos são um 
ponto a ser destacado. O ar vintage 
salta aos olhos em cada detalhe. 
Um toca-discos, uma luminária na 
escuridão profunda do quarto de 
Hugo, ou um relógio de pêndulo. 
Cada item revela o cuidado e a 
percepção minuciosa da cenogra� a. 
E na trilha sonora, as canções de 
Mariano Tavares.

ELENCO
O pouco tempo para a 

gravação do curta foi um desa� o, 
mas não um empecilho para a 
equipe. Vanessa Labre, intérprete 
de Isa, comenta que quase não 
houve preparação de elenco. A 
cena do tango é a exceção, onde os 
atores tiveram de desenvolver uma 
partitura corporal. 

“Isa é uma menina jovem, 
feliz. Ela tem aquela perspectiva 
de uma juventude liberal. Ao ser 
pedida em casamento, não aceita 
e é morta. Ela parece ser uma 
menina pé no chão, enquanto 
Hugo está idealizando um amor 
que mal conhece. Ao receber um 
‘não’, ele se torna extremamente 
violento a ponto de assassiná-la. 
Quando o � lme começa, Isa já está 
morta e vem como uma espécie 
de alucinação dele”, explica a 
protagonista.

Para Vanessa, a grande sacada 
do curta está em falar sobre a 
violência contra a mulher, um 
debate profundamente necessário 
à sociedade atual.

 “O � lme fala sobre um 
relacionamento violento. Na 
medida em que o personagem 
do Francisco não tem seu amor 
correspondido, ele agride e 
assassina a minha personagem. 
É um tema extremamente atual, 
e fazer � lmes do tipo é sempre 
muito signi� cativo, porque faz 
a gente re� etir. O � lme termina 
inclusive com uma mensagem, 
a do ‘Disque 180’ (número para 
denunciar casos de violência 

>> >>
contra a mulher)”.

A experiência 
também foi 
enriquecedora para 
Francisco Júnior.  “Me 
senti muito acolhido pelo grupo 
(Sinergia), e, por isso, foi fácil 
descobrir o Hugo dentro de mim. 
Xablair é um cara experiente. 
Ele deu dicas muito legais, assim 
como a Nathalie. Todo muito foi 
super acolhedor e isso deixou o 
trabalho bem � uido e pro� ssional. 
Foi uma experiência única”, avalia.

 Sobre o personagem, 
Francisco descreve: “Ele tem uma 
coisa da bipolaridade. Não sabe 
se cometeu um assassinato ou se 
está num sonho. O que é notório 
é o quanto Isa é in� uente na 
vida dele. Hugo é um cara bem 
ansioso, inseguro e violento. Ao 
mesmo tempo, isso pode ser um 
delírio também. O legal do � lme 
é que tudo é bem implícito e o 
espectador pode tirar as próprias 
conclusões”.

“Para Onde os Sonhos Vão” 
tem produção executiva de Maury 
Behring, mixagem e ADR de 
Erick Carvalho, preparação de 
elenco de Andrezza Fernandes, 
Matheus Silveira e Nathalie 
Alves, coreogra� a de Andrezza 
Fernandes, making o�  e still de 
Geraldo Pessoa.

>>

>>

>>

RECONHECIMENTO
O � lme já havia sido exibido 

em uma sala de cinema da capital 
potiguar e dividiu as telonas com 
outros oito curtas. A exibição foi 
providenciada pela universidade 
onde o grupo estudava. Alunos, 
professores do curso e convidados 
foram os espectadores. Na ocasião, 
a turma decidiu criar uma espécie 
de premiação hollywoodiana, 
o “Oscar Audiovisual”. O � lme 
agradou tanto que levou a 
estatueta em seis categorias: 
Melhor Direção, Melhor Música, 
Melhor Mixagem de Som, Melhor 
Edição e Montagem e Melhor 
Fotogra� a

Além disso, o curta já foi 
exibido em três importantes 
mostras de cinema do Rio Grande 
do Norte: Curta na Praça (projeto 
da prefeitura de Natal, com 
exibição no Centro da cidade), 
Goiamum Audiovisual e Mostra 
Sesc de Cinema.

Agora, o � lme está disponível 
no YouTube. “Resolvemos 
disponibilizar o curta (na internet) 
por causa da pandemia e também 
porque queremos que as pessoas 
assistam. Esperamos que ele 
alcance o máximo de views para 
que a cultura do cinema potiguar 
seja apreciada nas telas”, revela 
Nathalie Alves.

MAKING OF
Assista os 

bastidores do 
� lme “Para Onde 
os Sonhos Vão”



Social14 | | TERÇA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2020

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

APOIO
Mais um parlamentar do RN 

que pede o retorno das atividades 
de forma presencial nos templos 
religiosos do Estado. Assim como 
já havia feito o deputado estadual 
Coronel Azevedo, agora foi a vez de 
o deputado Souza pedir ao Governo 
do RN e ao Comitê Cientí� co de 
Combate ao Coronavírus que 
avaliem a possibilidade de igrejas e 
a� ns abrirem as portas.

AVALIAR
“É imprescindível se fazer a 

avaliação para que sejam retomadas 
de forma gradual e respeitadas a 
adoção de medidas sanitárias, as 
atividades de cunho religioso nos 
templos das igrejas em nosso estado, 
de forma presencial, com regras 
e critérios a serem respeitados”, 
escreveu Souza em suas redes 
sociais nesta segunda.

PROPOSTA
O deputado Coronel Azevedo, 

no � m de semana, disse que enviaria 
no início desta semana para o 
governo Fátima uma proposta para 
a reabertura das igrejas e templos 
religiosos no Rio Grande do Norte.

PRESSÃO FORTE DA AL
Na última sesta sexta-feira (3), 

Coronel Azevedo participou, com 
os também deputados estaduais 
Kleber Rodrigues, Allyson Bezerra 
e Albert Dickson, de uma reunião 
com representantes das igrejas 
evangélicas.

POSICIONAMENTO
“É importante que o Governo 

tenha um posicionamento quanto 
à reabertura das igrejas e templos 
religiosos, que não foram inseridos 
no decreto estadual publicado essa 
semana”, disse Azevedo.

BAGAGEM
Referência nacional em gestão 

hospitalar, tendo a sua administração 
no HUOL sido usada como exemplo 
para a criação da EBSERH (Empresa 
Brasileira de Administração de 
Hospitais Universitários), o professor, 
médico cardiologista e ex-secretário 
de Estado da Saúde Pública do 
RN Ricardo Lagreca escreveu um 
texto amplamente compartilhado 
no whatsapp no qual ele aponta 
as falhas do governo federal - e da 
própria classe médica - no combate 
à pandemia do coronavírus aqui no 
Brasil.

INCONTESTÁVEL
No texto, Lagreca fala sobre a 

sua indignação ao acompanhar as 
ações destrambelhadas do governo 
Bolsonaro na Saúde e a falta de 
seriedade com que o próprio 
presidente da República trata o 
momento. Fato que é incontestável. 
E podemos citar vários exemplos 
para provar o quão certo está 
Lagreca em suas críticas.

DANIELAFREIREDANIELA

Cenas de uma quarentena: Em Mossoró, a deputada estadual
Isolda Dantas aproveita o tempo livre para cuidar de suas plantas

O novo normal exige que o vereador
Robson Carvalho esteja de máscara durante os 
trabalhos na Câmara Municipal de Natal

RÁPIDAS
>> Em dois meses, 265 

mil alunos abandonaram a 
graduação, segundo o sindicato 
de mantenedoras. “A pandemia 
do coronavírus tem criado 
desafios para estudantes e 
universidades privadas” e a 
“evasão é quase 32% maior que 
em 2019”, informa O Globo.

>> Com dívidas de R$ 2,7 

meses de abril e maio.
>> “Se Plano Real fosse 

tão extraordinário, PSDB não 
perderia quatro eleições”, 
disse Paulo Guedes nesta 
segunda. Ele prometeu que, 
em 90 dias, o governo fará três 
ou quatro privatizações, mas 
não detalhou quais seriam as 
estatais.

bi, Avianca Brasil entra com 
pedido de falência. A Empresa 
aérea estava em recuperação 
judicial desde o fim de 2018.

>> A poupança teve 
captação líquida de R$ 20,5 
bilhões em junho. A caderneta 
bateu recorde na diferença 
entre depósitos e saques nos 

A cantora Priscila Braw realizou sua Live no último 
domingo (5) no Praia Chopp do jornalista e produtor 
Amaury Júnior. O sucesso de arrecadação e audiência 
no YouTube foi tanta que a artista já recebeu convite 
pra repetir a dose em breve

O PROTOCOLO DA ENGANAÇÃO
“Em saúde, não se pode fazer 

políticas. Estas políticas grosseiras, 
com a mesmice de sempre, que 
nunca visam o bem estar sustentado 
da coletividade. Apenas a enganar 
a todos”, escreveu Lagreca, que 
completou: “Os órgãos de classe, 
por sua vez, seguem a mesma trilha, 
fazem a mesma política e lavam as 
mãos”.

SEM RUMO
Para o ex-secretário de Saúde 

do RN, um “governo sem rumo, 
desorientado e desagregador 
não permitiu que houvesse a 
uniformidade federativa, tão 
necessária nesses momentos 
de tamanha gravidade e que 
possivelmente teria dado um outro 
rumo a esta tragédia”.

SÓ VERDADES
E mais uma vez o médico falou 

sobre uma realidade, tanto que as 
ações tresloucadas de Bolsonaro 
em meio à crise da saúde no Brasil 
- como minimizar a gravidade 
da covid (gripezinha), ignorar o 
isolamento social e participar de 
aglomerações (sem máscara!) – 
� zeram com que o STF garantisse 
aos estados e municípios o direito de 
seguir as recomendações mundiais 
no combate à pandemia.

ACESSO À INTERNET
Muito pertinente e importante 

o tema do debate desta semana 
promovido pelo IDE nas 
redes sociais (Instagram @
ClaudiaStaRosa). A discussão nesta 
terça, às 19h30, dentro do projeto 
“Diálogos em Defesa da Educação”, 
será sobre “Transformação digital da 
Educação no Pós-pandemia”.

EM DEBATE
A diretora executiva do IDE, 

Cláudia Santa Rosa, receberá 
o diretor de Planejamento da 
Carratu Digital, Ubirajara Carratu, 
um dos maiores especialistas do 
Nordeste em Inbound Marketing, 
tendo estudado Design Digital na 
Universidade Anhembi Morumbi.

CONTAMINAÇÃO
Mais de 230 cientistas no mundo 

todo assinaram uma carta aberta 
endereçada a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) por ter minizado 
os riscos de uma contaminação do 
novo coronavírus pelo ar. A OMS 
acredita que a Covid-19 é espalhada 
principalmente por gotículas de 
saliva expelidas quando as pessoas 
tossem, falam ou espirram, por 
exemplo. Mas, de acordo com os 
cientistas, isso não é verdade — e o 
vírus pode sim ser espalhado via ar.

Por isso, recomendam 
medidas adicionais de proteção 
contra a Covid-19. Por exemplo: 
que ambientes fechados tenham 
ventilação e� caz (ar limpo e 
� ltrado).

FATOS
A começar pelo fato de que há dois meses o Ministério da Saúde não tem titular. Isso durante a maior crise 

sanitária já enfrentada pelo País. Dois foram demitidos por discordarem de empurrar goela abaixo da população, 
como se fosse uma salvação dada pelo governo, medicamento sem comprovação cientí� ca de efeito contra a 
Covid-19, provocada pelo novo coronavírus.
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

TER – Convém começar o dia com mais calma e o fi rme 
propósito de não se aborrecer. Ainda pela manhã, mostre 
seu jogo de cintura nos contatos, controle a teimosia e evite 
provocar discussões. Mas a terça-feira fi ca mais positiva e as 
coisas devem caminhar melhor à tarde e à noite. 

TER – O dia pode começar com algumas nuvens 
escuras por causa da trombada astral entre a Lua e 
Urano, portanto, pegue mais leve! Depois do almoço, 
tudo melhora e você vai contar com desenvoltura para 
se sair bem de qualquer situação. 

TER – A Lua aquariana forma aspecto tenso com Urano, que 
segue o rolê em seu signo, sinalizando altos e baixos nas 
primeiras horas do dia. Na paixão, será mais difícil tolerar um 
envolvimento que não ata nem desata: vai querer defi nições 
com o crush.

TER - Explore seu otimismo e coragem para pegar fi rme 
no trabalho e vencer possíveis obstáculos, principalmente 
de manhã. A Lua se estranha com Urano e avisa que nem 
tudo deve fl uir as mil maravilhas nas primeiras horas dessa 
terça-feira.

TER – Os astros pedem um pouco mais de calma logo 
no começo da manhã e não convém se apressar para 
fazer as coisas. Lua e Urano formam aspecto nervosinho 
nas primeiras horas desta terça, recomendando a pegar 
mais leve e não se aventurar naquilo que desconhece. 

TER – Fique de antena ligada em seus contatos e tenha mais 
cautela com a sua sinceridade, pois há risco de passar da 
conta na hora de mandar o papo reto e criar saias justas 
com quem trabalha ou convive. Nos estudo ou em provas, 
preste atenção para não errar de bobeira.

TER – As estrelas recomendam a segurar a onda da teimosia 
e pegar mais leve no começo do dia. Pode ter notícias sobre 
um projeto, mas precisará conter a afobação e a vontade de 
resolver tudo de uma vez. Evite atitudes autoritárias e não 
tente se impor demais com os outros. 

TER – A Lua atravessa o setor fi nanceiro em seu Horóscopo e 
se desentende com Urano durante a madrugada, indicando 
oscilações no astral e desafi os com grana. Podem rolar altos 
e baixos com o seus interesses materiais e você pode precisar 
de ajuda de uma mulher da família. 

TER – A Lua segue o rolê em seu signo oposto, mas 
forma quadratura com Urano e revela que nem tudo 
deve sair do jeito que espera nas primeiras horas 
do dia. Se está a procura de emprego, atualize seu 
currículo e destaque seus talentos. 

TER – Seu humor não fi ca dos melhores por causa 
de um encontro tenso entre a Lua e Urano nas 
primeiras horas do dia. Mas as coisas vão caminhar 
melhor a partir da tarde e sua estrela tende a brilhar 
mais no amor. 

TER – Convém pegar mais leve e não dar sopa para o 
azar, principalmente no período da manhã. A Lua treta 
com Urano logo cedo e alerta que você pode se deparar 
com contratempos inesperados no serviço, pois o clima 
pode fi car agitado e confuso. 

TER – Muita calma nessa hora, Peixes! Além de perambular 
em seu inferno astral, a Lua ainda arranja confusão com Urano, 
alertando que instabilidades podem marcar presença, ainda 
mais no começo do dia. Na vida a dois, conservar a rotina e a 
paz será importante, portanto, sossegue com seu love.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Iris Abravanel chega há 14 anos 
à frente das novelas do SBT

A dramaturgia do SBT, nesta última segunda-
feira, completou 14 anos sob a direção de Iris 
Abravanel, um trabalho que ela considera “vitorioso 
pela determinação, coragem e ousadia colocadas em 
prática”.

Já no desempenho das funções, em 2008, estreou 
“Revelação”, a sua primeira novela, com a supervisão 
de texto de Yves Dumond, “nome artístico” do 
jornalista Durval Monteiro.

Depois vieram “Vende-se Um Véu de Noiva” 
(2009), “Corações Feridos” (2012), no mesmo ano 

“Carrossel”, “Chiquititas” (2013), “Cumplices de um 
Resgate”

(2015), “Carinha de Anjo” (2016) e “Aventuras 
de Poliana”, em cartaz, além da série “Patrulha 
Salvadora” em 2018.

“Todos os dias há a chance de recomeçar. 
Não importa a idade ou os desa� os” – com este 
pensamento Iris comanda a sua equipe de autores, 
que agora trabalha na preparação da segunda parte 
de “Poliana”, com estreia prevista para o começo do 
ano que vem.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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TUDO A VER
O clima nos corredores 

da Band é de preocupação. 
Depois de Douglas Santucci, do 
jornalismo, que testou positivo 
para o novo coronavírus, dois 
outros casos se confirmaram no 
“MasterChef ”.

As gravações do programa, 
paralisadas na semana passada, 
foram reiniciadas ontem.

SOB CUIDADOS
Valer destacar que a Endemol, 

responsável pelo “MasterChef ”, 
para tornar possível esse reinício 
dos trabalhos, bancou os testes de 
toda a turma do programa. Até aí, 
perfeito.

Porém, a Band não se 
preocupou em fazer o mesmo com 
o pessoal do “Melhor da Tarde”, 
apesar da proximidade, física, entre 
as duas produções.

NA ESPERA
Para todos os efeitos, a 

dramaturgia da Globo, por 

enquanto, está mantendo o retorno 
de gravações de “Amor de Mãe” para 
o próximo dia 27.

Produção e elenco trabalham 
com esta data, porém, tudo ainda 
vai depender da retração ou não 
dos casos da pandemia até lá.

DA MESMA FORMA
Também já existem estudos 

para que os programas “Domingão 
do Faustão” e “Altas Horas” voltem 
a ser gravados nos estúdios da TV 
Globo, em São Paulo.

Ambos, no entanto, com 
mudanças e cuidados. Plateia, por 
exemplo, de jeito nenhum.

PARCEIROS
“Top Chef Brasil”, do Felipe 

Bronze, estreia segunda temporada, 
dia 15, na Record, com quatro cotas 
vendidas.

Lactalis, Sadia, Santander 
e Unilever são os parceiros. 
Importante lembrar que o 
Santander e Lactalis também 
estiveram na primeira temporada.   

REGISTRADO
A marca “Olho Por Olho”, já uti-
lizada pela extinta TV Manchete, 
foi mesmo registrada pela Globo e 
deverá ser utilizada como título da 
próxima novela de João Emanuel 
Carneiro, faixa das 21h, ainda sem 
previsão de estreia.
Letícia Colin, como uma defi ciente 
visual, e Glória Pires serão as 
protagonistas. 

DIVULGAÇÃO

 Depois de ser exibida pelo 
Paramount, entre março e abril, 

“Submersos” estreia nesta terça-feira, 
às 20h30, no Prime Box Brazil...  
... Gravada em Santa Catarina e na 
Argentina, a série tem o universo 

do surfe, da política e do tráfi co de 
drogas como pano de fundo...  ...  

Guilherme Weber, Zecarlos Machado 
e Cássio Nascimento estão no elenco.  
 Que a próxima “Malhação”, na 

Globo, só estreia em 2021, não chega 
a ser novidade...  ... O problema é 
que o início de gravações, outubro, 

já não é mais garantido...  ... A 
faixa tem entre suas características a 
pegação teen e galera reunida...  ... 
A nova, inclusive, será ambientada 

em duas escolas. No momento atual, 
não tem como.  A jornalista Laura 

Ferreira ganhou um tempo para 
organizar sua mudança para Portugal, 

daí a ausência na programação 
da Band...  ... No entanto, a sua 
volta será no próximo dia 20, para 
as despedidas e defi nitiva troca de 

bastões.
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REPRODUÇÃO

O ABC treinou no Frasqueirão, na 
manhã desta segunda-feira (6). 
Apesar liberação dos treinos 

ainda em discussão entre a Federação 
Norte-Riograndense de Futebol (FNF) 
e a Secretaria Estadual de Saúde Públi-
ca (Sesap), atletas do clube estiveram 
presentes no campo e realizaram ati-
vidades com bola. A ação é contrária 
ao decreto estadual de isolamento e 
distanciamento social que proíbe ativi-
dades esportivas coletivas no RN. 

Em contato com a assessoria do 
clube, foi informado que o vice-presi-
dente Gustavo Cartaxo afirmou ape-
nas foram feitos testes físicos e a parte 
avaliativa da equipe. Cartaxo também 
disse que desconhecia a realização de 
um treino em campo hoje.

Na edição do sábado (4) do jornal 
impresso do Agora RN foi apresentada 
uma entrevista com o presidente da 
FNF, José Vanildo. Sobre a liberação 
dos treinos no RN, Vanildo contou que 
apesar do protocolo feito pelo médico 
da federação, doutor Antônio Araújo, 
ter sido aprovado pelo comitê de com-
bate ao coronavírus da Sesap, uma 
discussão está agendada para esta se-
gunda sobre a retomada.

“Desde abril encaminhamos o nos-

so protocolo ao Governo do Estado, 
reconhecendo a gravidade que passa 
todos os segmentos. O vírus é algo gra-
ve, que deve ser olhado com cuidado 
em qualquer movimento econômico. 
Nesta sexta (3), tivemos uma video-

conferência com o Estado, trabalhan-
do em cima de um parecer, que opina 
pela procedência do protocolo feito 
pela federação. A saúde do RN sugere 
outra data, que não seja a sugerida pela 
FNF, no caso, já passou, dia 26. Isto foi 

compreendido. Nesta segunda-feira, 
definiremos. O comitê opinou pela 
procedência, quanto ao parecer médi-
co do doutor Antônio Araújo, médico 
da Federação que preparou o protoco-
lo e ele foi acatado. Agora só nos resta 

esperar do Governo”, disse.
Após ser informada sobre o treino 

do alvinegro de Natal, a FNF afirmou 
que não foi estabelecida pela entidade 
nenhuma punição caso algum clube 
descumpra o decreto e isto fica a cará-
ter do Estado. Apenas depois do proto-
colo em vigor, que a federação poderia 
tomar partido.

Na última quinta-feira (2), o ABC 
recebeu o resultado dos testes de coro-
navírus feitos pelos atletas e membros 
da comissão técnica da equipe. Dois 
membros da comissão testaram positi-
vo e foram isolados, colocados em pe-
ríodo de quarentena sob os cuidados e 
acompanhamento dos médicos do clu-
be. Além disso, os resultados mostra-
ram que oito profissionais, sendo cinco 
jogadores e mais três membros da 
parte técnica, já tiveram contato com o 
vírus e desenvolveram anticorpos.

Longe dos gramados desde o dia 14 
de março, os atletas do clube se reapre-
sentaram na última semana após os 
testes serem realizados e estão concen-
trados no Centro de Treinamento para 
retomar o condicionamento físico. O 
rival América viajou com sua delega-
ção para Pernambuco, para fazer uma 
intertemporada.

ABC ignora decreto de isolamento e 
jogadores treinam no Frasqueirão
DESCUMPRIMENTO | Atual decreto de isolamento social no Rio Grande do Norte estabelece regras que impedem atividades físicas coletivas e também qualquer ação por parte 
de agremiações esportivas no território potiguar; vice-presidente Gustavo Cartaxo afirmou que foram feitos testes físicos e a parte avaliativa do condicionamento da equipe 

Imagens mostram atletas do clube estiveram presentes no campo e realizaram atividades com bola no gramado do Estádio Frasqueirão

O domingo de sol e boas ondas no 
Rio de Janeiro reservou uma do-
se extra de emoção ao surfista 

Italo Ferreira. Atual campeão mundial, 
o potiguar surfava na praia da Reserva 
quando levou um susto com a presen-
ça de um tubarão. Ele saiu da água ime-
diatamente.

“O tubarão me expulsou da água! 
Veio uma série e ele passou na onda. Eu 
remei para a direita, ele deu a volta em 
mim! Peguei uma onda para sair” dis-
se Italo em vídeo publicado nas redes 
sociais.

Segundo o surfista, o tubarão não 
era grande - teria cerca de um metro. 
“Dava para sair na porrada com ele, era 
pequeno, mas vai saber se ele ganha?”, 
brincou.

Enquanto a World Surf League não 
decide sobre a continuidade do circuito 
mundial, Italo Ferreira segue treinando 
na Baía Formosa (RN), onde mora, mas 
passou os últimos dias no Rio de Janeiro 
e em Saquarema, onde surfou ondas 
de cerca de quatro metros de altura, 
geradas pelo ciclone bomba que causou 
destruição no sul do país. “O tubarão me expulsou da água!”, escreveu Italo Ferreira sobre o susto durante os treinos

Italo Ferreira leva susto com tubarão 
ao surfar em praia do Rio de Janeiro
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Horas após o governador de 
São Paulo, João Doria, afir-
mar, nesta segunda-feira 

(06), que os clubes de futebol de seu 
estado não poderão iniciar a parti-
cipação no Campeonato Brasileiro 
antes do término do Campeonato 
Paulista, a Confederação Brasileira 
de Futebol divulgou nota na qual diz 
que o começo do Brasileirão será em 
9 de agosto. 

“A respeito da declaração do go-
vernador de São Paulo, João Doria, em 
coletiva nesta segunda-feira, 6, sobre o 
Campeonato Brasileiro, a CBF afirma 
que os clubes de São Paulo aprovaram, 
em reunião no dia 25 de junho, com a 
presença dos 40 clubes das Séries A e 
B, as datas de 9 de agosto para o início 
da Série A do Campeonato Brasileiro 
e 8 de agosto para início da Série B”, 
disse a CBF, em nota.

Ainda de acordo com a entidade, 
para preservar estas datas, os clubes 
concordaram em jogar fora de seus 
domínios, transferindo o seu mando 
de campo para outra cidade ou esta-
do caso o seu local de jogo não esteja 

liberado nas datas de início das com-
petições. Essa decisão foi tomada em 
votação que contou com o apoio de 
19 clubes da Série A, incluindo todos 
os de São Paulo. “Os clubes de São 
Paulo disputantes do Campeonato 
Brasileiro da Série A reafirmaram sua 
posição em contato com a CBF, nesta 
segunda-feira, 6. A CBF e a Federação 
Paulista de Futebol [FPF] estão em 
permanente sintonia em relação aos 
temas de interesse do futebol brasi-
leiro”, encerrou a CBF.

Clubes terão 30 dias de preparação

CBF afirma Brasileiro 
a partir de 9 de agosto
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