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ABRIR COMÉRCIO NO 
RN FOI “EQUÍVOCO”, 
AFIRMAM CIENTISTAS
FLEXIBILIZAÇÃO. 5 | O 
Comitê Científico do 
Consórcio Nordeste 
criticou o relaxamento do 
isolamento social no Rio 
Grande do Norte. Um 
documento publicado 
nesta sexta-feira (3) pelos 
cientistas avalia como 

“equívoco” a autorização 
para retomada das 
atividades econômicas no 
Estado.

Os pesquisadores 
recomendam a adoção de 
“lockdown”, ou seja, um 
isolamento mais rígido, em 
todo o Estado, bem como 

o fechamento intermitente 
das divisas com o Ceará e 
a Paraíba.

No boletim, os cientistas 
ressaltam os resultados 
positivos da imposição de 
“lockdown” em cidades 
como São Luís (MA), 
Recife (PE) e Fortaleza 

(CE). Mas afirmam que, 
apesar de ter ocorrido 
uma redução temporária 
nas taxas de ocupação 
hospitalar, as capitais 
poderão se deparar com 
uma avalanche de casos 
graves de Covid-19 vindos 
do interior, produzindo nova 

sobrecarga no sistema de 
saúde.

Para cientistas, 
afrouxamento do 
isolamento social só pode 
acontecer caso taxa de 
ocupação dos leitos esteja 
abaixo dos 70%. No RN, 
taxa está acima dos 90%.

ÁLVARO DIAS FAZ 
GESTÃO “ARBITRÁRIA”, 
DIZ CARLOS ALBERTO

GOVERNO BOLSONARO 
ENVIA R$ 323 MILHÕES 
PARA SAÚDE DO RN

ENTREVISTA. 2 | Pré-candidato 
a prefeito criticou atual gestão 
municipal pela condução na crise 
do novo coronavírus

MINISTÉRIO PÚBLICO 
DENUNCIA SERRA 
POR LAVAGEM
DE DINHEIRO

LEI ALDIR BLANC 
É SANCIONADA, E 
ARTISTAS TERÃO 
APOIO NA CRISE

NOVA OPÇÃO
DE LEITURA NO
FIM DE SEMANA

EXAME DA “FICHA” 
ADIOU ANÚNCIO DE 
FEDER PARA SEGUNDA

ISOLAMENTO 
PRECISA SER 
RESPEITADO

BOLSONARO VETA 
USO OBRIGATÓRIO 
DE MÁSCARA EM 
COMÉRCIO

GRUPO REVIVER 
LEVA MUTIRÃO DE 
MAMOGRAFIAS AO 
BAIRRO DO ALECRIM

GOVERNO FEDERAL 
PREPARA NOVO 
PROGRAMA 
HABITACIONAL

PROGRAMA RENDA 
BRASIL DEVERÁ TER 
BENEFÍCIO MÉDIO
DE R$ 232,31

COPA DO NORDESTE 
PODE VOLTAR NO
DIA 15, DIZ TÉCNICO 
DO AMÉRICA-RN

LAVA JATO. 2 | Filha de senador 
tucano por São Paulo também 
é denunciada por suposto 
esquema de lavagem no exterior 
a favor de agentes politicos e 
outros operadores

CULTURA. 7 | Além do Governo 
Federal, Governo do Estado 
também tem iniciativas para 
auxiliar os artistas. Um exemplo é 
o edital “Tô em casa, tô na rede”, 
da Fundação José Augusto

PROTEÇÃO. 2 | Conjunto de vetos, 
no entanto, não anula legislações 
locais, como a do Rio Grande 
do Norte, que já estabelece 
a obrigatoriedade do uso da 
máscara facial

SAÚDE. 4 | Exames serão 
realizados das 7h30 às 15h. Para 
ter acesso, mulheres devem 
apresentar carteira de identidade, 
cartão SUS com sede em Natal e 
comprovante de residência

“MINHA CASA”. 5 | Segundo o 
ministro do Desenvolvimento 
Regional, o potiguar Rogério 
Marinho, programa terá taxas de 
juros menores e será lançado
nos próximos 15 dias

ASSISTÊNCIA. 6 | Novo programa 
do Governo Federal que vai 
substituir o “Bolsa Família” prevê 
um orçamento anual de R$ 
51,7 bilhões e 57,3 milhões de 
pessoas beneficiadas 

FUTEBOL. 8 | Time está realizando 
intertemporada no CT do Retrô, 
na Grande Recife (PE), já que 
ainda não teve autorização por 
parte do governo potiguar para 
treinar no RN

PANDEMIA. 5 | Rrecursos podem 
ser usados para melhoria da 
oferta dos serviços hospitalares e 
aquisição de insumos e produtos

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

COTADO PARA O MEC,
RENATO FEDER ENCONTRA
RESISTÊNCIA EM BRASÍLIA
EDUCAÇÃO. 5 | Convite do presidente 
provocou reação negativa em vários 
núcleos do governo. Maior pressão 
vem dos evangélicos

GOL RETOMA VOOS NO 
AEROPORTO DE SÃO GONÇALO

INSTAGRAM / REPRODUÇÃO

FDS

AVIAÇÃO. 4 | Companhia vai ampliar sua malha aérea
no mês de julho. De acordo com a Gol, serão 250
voos diários que atenderão 100 diferentes destinos

“ “ “
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SÍLVIO BEZERRA

PRESIDENTE DO SIND. DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO RN
JOSÉ VANILDO

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO RN

Defendo a tese de vice de Álvaro Dias saia dos 
quadros do Poder Legislativo em uma discussão 
envolvendo os partidos aliados, até para reforçar a 
harmonia entre os poderes”

Há uma demanda (imobiliária) que já está se 
manifestando em vendas reais em plena pandemia. 
Segundo a Caixa, no mês de junho que acaba de 
passar, a instituição bateu o recorde de vendas”

Torcedor em casa é gol a favor da saúde. A 
Prefeitura, o Governo do Estado e as empresas 
devem usar essa reinvenção no futebol potiguar
para influenciar no combate ao coronavírus
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O Ministé rio Pú blico Federal 
denunciou nesta sexta-feira (3) o 
ex-governador de São Paulo e ho-
je senador José  Serra (PSDB), de 
78 anos, por lavagem de dinheiro 
transnacional. A � lha do tucano, 
Verônica Serra, também foi denun-
ciada pela equipe da Lava Jato.

Segundo a Procuradoria, tam-
bém foi autorizado o bloqueio de 
cerca de R$ 40 milhões em uma 
conta na Suíça, embora não seja 
esclarecida qual é essa conta. De 
acordo com a força-tarefa, a infor-
mação está sob sigilo.

Com autorização da Justiça 
Federal, oito mandados de busca 
e apreensão foram cumpridos em 
Sã o Paulo e no Rio de Janeiro nesta 
sexta-feira para dar andamento às 
investigações.

Segundo a denú ncia, nos anos 
de 2006 e 2007, Serra “valeu-se de 
seu cargo e de sua in� uê ncia po-

lí tica para receber, da Odebrecht, 
pagamentos indevidos em troca de 
benefí cios relacionados à s obras do 
Rodoanel Sul”.

“Milhõ es de reais foram pagos 

pela empreiteira por meio de uma 
so� sticada rede de o� shores no ex-
terior, para que o real bene� ciá rio 
dos valores nã o fosse detectado 
pelos ó rgã os de controle.”

Senador José Serra (PSDB-SP) foi denunciado pela Lava Jato paulista

MPF denuncia senador José 
Serra por lavagem de dinheiro

LAVA JATO

O presidente Jair Bolso-
naro sancionou uma lei que 
determina o uso obrigatório, 
em todo o País, de máscaras 
em público enquanto durar a 
pandemia do novo coronaví-
rus, causador da Covid-19.

Ele vetou, porém, um tre-
cho que obrigava a utilização 
da máscara em estabeleci-
mentos comerciais, templos 
religiosos e instituições de 
ensino.

O presidente também 
vetou a imposição de multas 
para quem descumprir as re-
gras e a obrigação do governo 
de distribuir máscaras para 
os mais pobres. Os vetos não 
anulam legislações locais que 
já estabelecem a obrigatorie-
dade do uso da máscara.

CORONAVÍRUS

BOLSONARO VETA 
USO OBRIGATÓRIO 
DE MÁSCARA EM 
COMÉRCIO

EXAME DA “FICHA” ADIOU 
ANÚNCIO DE FEDER PARA 2ª

EMISSORAS REAGEM AO 
FUROR ARRECADATÓRIO DO ECAD

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

PENDURADO NA BROCHA
Poderia ser resumida em 

uma frase a nota do PSDB sobre 
a operação da Polícia Federal 
contra o senador tucano José 
Serra (SP): te vira, malandro. 
Agora controlado por João Dória, 
o PSDB não deu a mínima.

SAÚDE É O QUE INTERESSA
Amigos de José Serra estavam 

mais preocupados ontem com a 
saúde do senador tucano do que 
com as acusações da força-tarefa 
da Lava Jato em São Paulo. A 
saúde de Serra é delicada.

CONSERVADOR-RAIZ
O deputado Sóstenes 

Cavalcante (DEM-RJ) 
reconheceu ontem que a 
nomeação do titular do MEC 
é atribuição exclusiva do 
presidente, mas opinou que o 
escolhido “não deve ser neutro” e 
sim “conservador-raiz”.

USINA DE FAKE NEWS
A mais recente invenção da 

usina televisiva de fake news é 
a de que o virtual ministro de 
Educação, Renato Feder, teria 
“exigido” o controle do FNDE. 
Lorota. Feder não é burro, nem 
Jair Bolsonaro tão tolerante.

CONVENÇÃO DE FÃ-CLUBES
Sexta é dia morno de fofocas, 

nas repartições. No 3º andar do 
Planalto, ontem, a conversa era 
a suposta demissão de atores 
como Tony Ramos, Lima Duarte 
e Antonio Fagundes. O clima era 
de revolta contra a Globo.

PAPO DE PERUAS
Sem-teto? A primeira-dama 

de São Paulo, Bia Dória, disse que 
“a rua hoje é um atrativo” e que 
“a pessoa gosta de � car na rua”. 
Mostrou com isso que jamais 
usou dez segundos na vida 
re� etindo sobre o assunto.

MENOS É MAIS
Sabendo que a tecnologia 

será ainda mais fundamental no 
retorno ao trabalho, o Ministério 
da Economia fechou parceria 
com a Microsoft. A expectativa é 
de economia de 22,71% com as 
licenças dos programas.

LUZ NO FIM DO TÚNEL
Após três meses de queda 

agressiva, as vendas de carros 
no Brasil em junho fecharam 
com alta histórica de 116,68%, 
comparadas a maio: 122 mil 
veículos. A venda de caminhões e 
ônibus também cresceu.

PENSANDO BEM...
...o silêncio do presidente 

chama atenção, mas é o silêncio 
dos � lhos que dá alívio.

O escritório particular de “arrecadação de direitos autorais”, 
de sigla Ecad, esperteza que há décadas controla esse mercado 
bilionário, chega a cobrar de emissoras de rádio e TV até 2,5% do 
faturamento comercial. Insaciável, percebeu nas “lives”, comuns na 
pandemia, a chance de faturar ainda mais. Assim, ao promover “lives” 
retransmitidas por Youtube, as emissoras de TV têm sido noti� cadas 
a pagar em dobro. Emissoras já recorrem à Justiça para conter tanta 
ganância oportunista. 

COMISSÃO ESPERTA
O Ecad esconde o jogo, 

mas em 2018 faturou R$1,1 
bilhão. Essa empresa privada 
� ca com 10% da bolada, a 
título de “comissão”.

ARTISTAS RECEBEM POUCO
Enquanto “comissões” de 

mais de R$100 milhões anuais 

fazem a alegria do Ecad, os 
artistas se queixam dos valores 
irrisórios que recebem.

VAI TER DE EXPLICAR
O Ecad foi intimado 

pela Secretaria de Cultura a 
explicar sua nova esperteza 
arrecadatória, explorando 
emissoras e artistas de “lives”. 

O presidente Jair Bolsonaro convidou Renato Feder por telefone, 
na manhã desta sexta (3) para assumir o Ministério da 
Educação. O convite foi aceito. Mas ele foi avisado de que seu 

nome passaria por “pente fino”, como ocorre a todos os indicados 
para cargos. Esse levantamento, e não “pressões” de aliados, levou o 
Planalto a retardar o anúncio, que deve ser feito nesta segunda-feira 
(6). Mas preocupou o governo a denúncia de suposta sonegação de 
impostos de empresa da qual Feder é sócio.

A Multilaser é acusada de não pagar R$3,2 milhões em ICMS, mas 
a empresa atribui isso a um calote de R$95 milhões do governo paulista. 
A empresa de Feder é especializada em produtos de tecnologia 
(notebook, tablet, celular, acessórios etc.), da qual se afastou em 2018. 
Aliados de Bolsonaro preferiam um deles chefiando o MEC, mas jamais 
contestariam a escolha de Bolsonaro, que deseja um nome técnico. O 
Planalto admite que a demora no anúncio deixa Feder “exposto”, mas é 
mais importante não permitir a repetição do vexame Decotelli.

Para o professor univer-
sitário Carlos Alberto 
Medeiros, a prioridade 

neste momento em que a 
pandemia do novo coronaví-
rus ainda não está controlada 
no País deve ser a assistência 
aos pacientes com Covid-19. 
A retomada das atividades 
econômicas, na avaliação 
dele, deve acontecer de forma 
gradual, à medida que houver 
disponibilidade de leitos de 
internação para quem � car 
doente.

Às empresas, que amar-
gam prejuízos por causa do 
fechamento do setor produti-
vo, o especialista em adminis-
tração recomenda que este é o 
momento de renegociar con-
tratos e dívidas com credores 
e avaliar os novos hábitos dos 
consumidores para se adaptar 
ao cenário pós-pandemia que 
se avizinha.

Nesta entrevista ao Agora 
RN, Carlos Alberto – que é pré-
-candidato a prefeito de Natal 
pelo PV – também analisa o 
desempenho da gestão públi-
ca no combate à pandemia do 
coronavírus e tece críticas es-
pecialmente ao atual prefeito, 
Álvaro Dias, que governadora, 
segundo Carlos Alberto, de for-
ma “arbitrária”.

Acompanhe a entrevista:

AGORA RN – O setor produ-
tivo amarga forte prejuízo por 
causa do isolamento social. Na 
sua opinião, como conciliar os 
interesses econômicos e a po-
lítica de saúde para preservar 
vidas?

CARLOS ALBERTO ME-
DEIROS – O mais importante 
neste momento é a garantia de 
que haverá vagas para atender 
as pessoas que adoecerem. As 
atividades econômicas devem 
ser reabertas gradativamente 
à medida em que sobrem va-
gas nos hospitais, mostrando 
que a epidemia está controla-
da.

AGORA RN – O senhor tem 
doutorado em Administração 
de Empresas. Como especia-
lista, que conselho daria para 
os empreendedores que estão 
praticamente sem faturamen-
to neste momento?

CAM – Procure renegociar 
todos os contratos, porque a 
retomada da atividade eco-
nômica será lenta.  Também 

CARLOS ALBERTO: ÁLVARO 
FAZ GESTÃO “ARBITRÁRIA”

é necessário renegociar com 
seus credores. É muito impor-
tante envolver todos os fun-
cionários e mostrar a situação 
real da empresa. Procurar os 
� nanciamentos governamen-
tais, a exemplo dos oferecidos 
pelo Banco do Nordeste, para 
aguardar a retomada. Impor-
tante também reavaliar os no-
vos hábitos dos consumidores 
pós-pandemia e lançar novos 
produtos e serviços.

AGORA RN – Na sua ava-
liação, como será a rotina das 
empresas no pós-pandemia? 
Acredita que transformações 
trazidas pelo coronavírus, co-
mo adesão em massa ao home 
o�  ce, serão permanentes?

CAM – Muitos custos 
serão reduzidos para se ade-
quar à redução da atividade 
econômica e às mudanças nos 
hábitos durante a pandemia. 
Reuniões virtuais e trabalho 
em casa viraram realidade e 
com certeza � carão.

AGORA RN – Como o se-
nhor avalia a condução da crise 
do coronavírus pela Prefeitura 
do Natal?

CAM – O atraso na aber-
tura do hospital de campanha 
foi um risco enorme para os 
natalenses. Por pouco não 
entramos em colapso. Além 
disso, a contratação do pessoal 
do hospital de campanha por 
uma empresa terceirizada per-
tencente a familiares do prefei-
to Álvaro Dias era um absurdo. 
Se aproveitar da pandemia 
para agir dessa forma foi um 
comportamento desprezível. 
Ainda bem que a Justiça agiu a 
tempo e impediu isso.

ENTREVISTA | Pré-candidato do PV à Prefeitura do Natal 
criticou atual gestão municipal pela condução na crise e 
afirmou que prefeito Álvaro Dias buscou se aproveitar da 
pandemia para contratar empresas de familiares 

“
CARLOS ALBERTO MEDEIROS

PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO

Sou totalmente a favor
do adiamento das
eleições municipais.
O mais importante
agora é as pessoas 
cuidarem de sua saúde
e de seus familiares”

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

 AGORA RN – Qual a sua 
avaliação sobre o desempenho 
do Governo do Estado no en-
frentamento à pandemia?

CAM – O Governo do Es-
tado foi lento para iniciar as 
ações. A pandemia dava todos 
os sinais de que precisávamos 
de leitos de UTI com urgência. 
Mesmo assim, a implantação 
não foi rápida. Estamos com a 
capacidade máxima atingida, 
principalmente leitos críticos 
de UTI, que vêm faltando con-
tinuamente.

 AGORA RN – E em relação 
ao Governo Federal?

CAM – O presidente Jair 
Bolsonaro teve uma grande 
oportunidade de mostrar ca-
pacidade. Infelizmente, não te-
ve equilíbrio e serenidade para 
analisar o problema correta-
mente. Inicialmente, minimi-
zou a pandemia, dizendo que 
era uma gripezinha. Depois, 
se agarrou na cloroquina, que 
tem se mostrado ine� caz para 

conter as mortes, que continu-
am a crescer.

 AGORA RN – O senhor já foi 
� liado ao PT, disputou a última 
eleição pelo PSOL e agora se 
coloca como pré-candidato a 
prefeito de Natal pelo PV. Como 
explicar essas mudanças ao 
eleitor?

CAM – Isso é natural na 
política. Sempre tive uma pos-
tura pautada pela ética e pro-
curo os melhores caminhos. 
Acredito que Natal merece um 
programa que leve ao desen-
volvimento sustentável.

AGORA RN – Qual a sua opi-
nião a respeito do adiamento 
das eleições municipais? Ajuda 
ou atrapalha?

CAM – Sou totalmente 
a favor do adiamento das 
eleições municipais. O mais 
importante agora é as pessoas 
cuidarem de sua saúde e de 
seus familiares.

 AGORA RN – Mesmo com a 
pandemia, a Prefeitura do Na-
tal tenta manter o cronograma 
original da revisão do Plano 
Diretor. Qual a sua opinião a 
respeito do processo?

CAM – A manutenção 
do cronograma da revisão 
do Plano Diretor é arbitrária, 
mostrando bem o estilo de go-
vernar de Álvaro Dias. No pro-
cesso de condução, a Prefeitu-
ra solicitou contribuições para 
as pessoas, recebeu centenas 
delas e não as apresentou pa-
ra discussão. Elaborou uma 
minuta internamente sem a 
participação da sociedade e 
vai impor à Câmara Municipal 
que a aprove sem discussões.

WALDEMIR BARRETO / SENADO

De repente, 
Lula se tomou 
de muito ódio”“CIRO GOMES

 SOBRE O COMPORTAMENTO DO EX-
PRESIDIÁRIO PETISTA

PODER SEM PUDOR

SEXO DE GOVERNADOR
Israel Pinheiro 

era governador de 
Minas Gerais e 
conversava com 
amigos no Ho-
tel Nacional, em 
Brasília, quando 
precisou ir ao banheiro. E l e 
ia entrando no toalete femi- nino e foi 
barrado por uma funcionária: “Dr. Israel, este banheiro é feminino...” 
Ele retrucou, mineiramente: “Minha � lha, e governador tem sexo?”



GARIMPEIROS
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) determinou 

nesta sexta-feira (3) que o governo federal retire garimpeiros da Ter-
ra Yanomami como forma de combate ao coronavírus na região. A 
decisão é liminar - provisória - e cabe recurso.

INDEPENDÊNCIA E SOBERANIA
O ministro da Justiça, André Mendonça, afirmou nesta sexta-feira 

(3) que a independência da Polícia Federal não significa “soberania de 
atuação”. Ele disse que cobra uma atuação “responsável” e “sem perse-
guições” do órgão, e negou ingerência política na instituição.

WEINTRAUB NO BANCO MUNDIAL
A Justiça Federal no Distrito Federal arquivou uma ação que tenta-

va suspender a indicação do ex-ministro da Educação Abraham Wein-
traub para o cargo de diretor do Banco Mundial.

O Grupo Agora RN segue 
investindo na expansão de suas 
atividades. A partir deste fim de 
semana, o grupo entrega aos leitores 
de Natal e região uma nova opção de 
leitura para os sábados e domingos. 
É o “Agora RN – Fim de Semana”, 
uma versão especial do maior jornal impresso do Estado.

Com formato standard, o “Agora RN – Fim de Semana” trará 
reportagens das editorias de Política, Economia, Cidades, Cultura 
e Esportes. O objetivo é oferecer uma leitura aprofundada dos 
principais fatos do cotidiano, com a marca da credibilidade do 
Grupo Agora RN.

Assim como o “Jornal Agora RN”, que é distribuído de segunda 
a sexta, o “Agora RN – Fim de Semana” publicará suas primeiras 
edições de forma gratuita para os leitores. Após a consolidação, 
o preço de capa será de apenas R$ 2,00, com o objetivo de 
democratizar o acesso à leitura no Rio Grande do Norte. Além disso, 
o jornal também estará disponível no Portal Agora RN (www.agorarn.
com.br).

O diretor-presidente do Grupo Agora RN, jornalista Alex Viana, 
explica que o “Agora RN – Fim de Semana” é mais uma aposta 
do grupo, que não para de crescer. “O jornal começa com dois 
cadernos, mas a ideia é que ele seja encorpado nas próximas 
etapas. Queremos levar ao público natalenses e norte-rio-grandense 
um conteúdo especial no fim de semana, que é quando as famílias 
têm mais tempo para ler”, conclui.

O “Agora RN – Fim de Semana” pode ser encontrado nas 
principais bancas de jornais da capital potiguar.

redacao@agorarn.com.br      

NOVIDADE NO
FIM DE SEMANA

DESMONTE DA LAVA JATO I
O procurador da República 

Deltan Dallagnol afirmou nesta 
sexta-feira que as críticas do 
procurador-geral da República, 
Augusto Aras, de que a 
força-tarefa da Lava Jato em 
Curitiba (PR) teria “atuações 
clandestinas”, indicam a criação 
de um discurso de “desmonte” do 
grupo, do qual é coordenador.

DESMONTE DA LAVA JATO II
“Não consigo sequer 

entender esse tipo de acusação 
e esse tipo de postura, a não ser 
que fosse interpretar isso em um 
contexto de criar um discurso 
para um subsequente desmonte 
da força-tarefa”, disse Dallagnol 
em entrevista à CNN Brasil.

ECONOMIA I
O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, disse ontem que 
o presidente Jair Bolsonaro 
está “determinado” a continuar 
com as reformas estruturais. 
Em uma live, Guedes voltou a 
traçar um prognóstico positivo 
para a recuperação da atividade 
econômica após o momento 
mais dramático dos efeitos da 
pandemia do novo coronavírus.

ECONOMIA II
“O presidente está 

determinado a seguir em frente 
(com reformas), e Congresso 
é reformista”, disse Guedes, 

logo após dizer que o Brasil vai 
“surpreender o mundo” com sua 
dinâmica política.

PEDIDO A BOLSONARO I
Em almoço no Palácio 

da Alvorada, um grupo de 
empresários pediu nesta sexta-feira 
(3) ao presidente Jair Bolsonaro 
que mantenha o atual clima de 
pacificação com o Judiciário e o 
Legislativo e que adote medidas 
econômicas para destravar o 
acesso ao crédito no País.

PEDIDO A BOLSONARO II
O encontro foi articulado 

pelo presidente da Fiesp 
(Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo), Paulo 
Skaf, e teve as presenças de 
empresários como Luiz Carlos 
Trabuco, do Bradesco, Francisco 
Gomes, da Embraer, Rubens 
Ometto, da Cosan, e Lorival 
Nogueira, da BRF.

SEGUNDA INSTÂNCIA
A Proposta de Emenda 

à Constituição (PEC) que 
determina a prisão após a 
condenação em segunda 
instância começa a perder força 
na Câmara dos Deputados. 
Parlamentares que antes 
defendiam o texto agora 
pretendem sugerir mudanças 
para torná-lo mais brando ou 
até mesmo evitar que a PEC seja 
votada no plenário.

RÁPIDAS

>> Hoje, 4 de julho, é Dia 
Internacional do Cooperativismo.

>> Nesta data, em 1959 - há 
61 anos - Maria Esther Bueno se 
tornou a primeira pessoa do Brasil 
a vencer um Grand Slam de tênis, 
no Torneio de Wimbledon.

>> O Governo do RN, em 
parceria com o Sistema Faern/
Senar e o Sebrae, organiza a 1ª 
Expo Agropecuária Virtual do RN. 
Neste sábado, às 8h, a abertura do 
evento será no Youtube TV Cheiro 
de Terra.

>> O Departamento de Artes 
realiza videoconferência sobre 
a introdução à Psicossomático, 
será neste sábado, às 15h, na 
plataforma Sympla.

>> A associação de Surdos de 
Natal exibe hoje, no seu Instagram, 

às 15h, live com o vereador 
Robson Carvalho. A temática será 
“Fortalecimento da comunidade 
surda”.

>> Em 1776, há 244 anos, 
era publicada a Declaração da 
Independência dos Estados Unidos 
da América.

>> Neste domingo, às 16h, o 
Youtube da TV Mecão transmite o 
treino do América. Com ingresso 
solidário de R$ 10, o objetivo é 
arrecadar dinheiro para pagar a 
hospedagem do clube, que treina 
em Pernambuco.

>> A Prefeitura do Natal 
lançou a nona edição do “Cultura 
na Cidade”. A cada semana os 
natalenses podem conferir as 
produções locais no Youtube da 
prefeitura.

Notas&Informes

Espero que o presidente 
diga a verdade quando for 
inquirido, como deveria ser 
natural. Eu falei a verdade”“EX-MINISTRO DA JUSTIÇA SÉRGIO MORO, 

SOBRE DEPOIMENTO DE BOLSONARO NO 
INQUÉRITO SOBRE INTERFERÊNCIA NA PF
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O vereador Felipe Alves 
(PDT) avalia que foi 
acertada a decisão da 

Prefeitura do Natal de autori-
zar a retomada das atividades 
econômicas na cidade na últi-
ma semana. Segundo ele, “o re-
torno gradual” é fundamental, 
principalmente com o com-
promisso assumido pelas en-
tidades do setor produtivo de 
que serão respeitados os pro-
tocolos de segurança e saúde 
indicados pelos especialistas.

Nesta entrevista ao Agora 
RN, o vereador faz uma aná-
lise de como a gestão pública 
municipal tem enfrentado a 
pandemia de Covid-19, que 
já infectou mais de 11 mil 
pessoas só capital potiguar. 
Ele também opina sobre as 
eleições municipais e declara 
apoio à reeleição do prefeito 
Álvaro Dias.

Acompanhe a entrevista:

AGORA RN – Como tem 
sido o trabalho da Câmara Mu-
nicipal durante a pandemia do 
novo coronavírus?

FELIPE ALVES – A pan-
demia não causou nenhum 
tipo de prejuízo ao trabalho 
do Poder Legislativo Munici-
pal. Tivemos que nos adequar 
à situação atual, restringindo 
o acesso da população e am-
pliando as normas de seguran-
ça, mas a Câmara Municipal 
não perdeu em produtividade. 
Estamos realizando duas ses-
sões ordinárias semanais de 
forma virtual, as comissões es-
tão se reunindo e deliberando 
sobre os projetos regularmen-
te e os parlamentares seguem 
com a suas atividades fiscali-
zatórias ativas. Destacamos 
ainda as ações que a Câmara 
tem executado para ajudar 
no combate a pandemia. O 
secretário de Saúde foi convo-
cado por duas oportunidades 
para prestar esclarecimentos, 
aprovamos projetos que estão 
ajudando no enfrentamento a 
pandemia e destaco a iniciati-
va mais importante executada 
pela Mesa Diretora do Poder 
Legislativo, da qual faço parte 
como primeiro secretário, que 
foi a devolução de recursos na 
ordem de quase R$ 7 milhões 
para serem aplicados, prefe-
rencialmente no reforço da re-
de pública municipal de saúde.

AGORA RN – O prefeito Ál-
varo Dias sancionou uma lei de 
sua autoria que cria em Natal 
o boletim escolar eletrônico. 
Qual é a importância dessa 
medida?

FA – Fiquei muito satis-
feito com a sanção da lei de 
nossa autoria. Precisamos 
aliar tecnologia a educação. É 
um avanço significativo para 
os estudantes da rede pública 
municipal. Precisamos criar 
mecanismos que facilitem a 
vida das pessoas, e a criação 
do boletim escolar eletrônico 
será uma ferramenta eficaz 
para que os alunos e seus re-
presentantes tenham acesso 
ao desempenho escolar. Essa é 
uma inovação utilizada em di-
versas cidades e uma tendên-
cia no mundo inteiro. Além 
disso, a medida vai trazer eco-
nomia para os cofres públicos, 
já que vai diminuir a compra 
de papel para a confecção dos 
boletins tradicionais, contri-
buindo com o meio ambiente. 
A tecnologia precisa ser uma 
aliada da sociedade, e essa lei 
proporciona isso.

AGORA RN – Como o se-
nhor avalia a ação da Prefeitu-
ra no combate à Covid-19?

FA – A Prefeitura conse-
guiu montar um hospital de 
campanha com uma estrutura 
considerável, ampliou as uni-
dades de terapia intensiva do 
Hospital Municipal e também 
vem realizando ações de testa-
gem em massa na população, 
ajudando a dimensionar o 
estágio real do problema na 
nossa cidade para embasar 
melhor o planejamento de 

VICE DE ÁLVARO DEVE 
SAIR DA CMN, DIZ FELIPE

ações. A gestão municipal con-
seguiu responder a contento as 
demandas geradas pela pan-
demia e assumiu o protago-
nismo em todo esse processo. 
Até aqui avalio o trabalho da 
Prefeitura como positivo, dife-
rente do que vem sendo reali-
zado pelo Governo do Estado, 
que está demorando a tomar 
iniciativas. Os efeitos têm sido 
sentidos pela população.

AGORA RN – O senhor con-
sidera que este é o momento 
de autorizar a reabertura do 
comércio?

FA – A abertura precisa 
acontecer. Não podemos fe-
char os olhos para a nossa 
economia. É através dela que 
são gerados milhares de em-
pregos. Estamos falando da 
necessidade de mantermos 
a subsistência das pessoas. O 
retorno gradual das atividades 
econômicas é fundamental, 
mas com o respeito as normas, 
seguindo os protocolos de 
segurança e saúde indicados 
pelos especialistas.

AGORA RN – O prefeito Ál-
varo Dias tem sido acusado de 
“populismo” ao determinar 
a distribuição de um medica-
mento sem eficácia compro-
vada contra a Covid-19 (a iver-
mectina) para que a população 
se “previna” contra o corona-
vírus. Qual é a sua opinião em 
relação a essa medida?

FA – Essa é uma questão 
delicada, mas diversos mé-
dicos estão prescrevendo a 
ivermectina para prevenir e 
combater a Covid-19. Acredito 
que essa situação deve ser tra-
tada entre paciente e médico. 
Há um comitê científico mu-
nicipal que embasou a decisão 
de distribuir o medicamento. 
Com todos os critérios sendo 
seguidos, prescrito por médi-
cos, sabendo que não há tantos 
efeitos colaterais importantes 
em quem usa a ivermectina, e 
pelos estudos que foram feitos, 
atestando o sucesso da droga 
no tratamento contra o vírus, 
eu não vejo problema nessa 
iniciativa.

AGORA RN – As eleições 
estão se aproximando, e o pro-
jeto de revisão do Plano Diretor 
ainda não chegou na Câmara. O 
senhor considera que há clima 

ENTREVISTA | Recém-filiado ao PDT, partido do ex-prefeito 
Carlos Eduardo Alves, vereador comenta sobre como a 
gestão pública municipal tem enfrentado a pandemia e fala 
sobre plenejamento para as eleições de 2020

“

“
FELIPE ALVES

VEREADOR DE NATAL - PDT

A abertura precisa 
acontecer. Não podemos 
fechar os olhos para a nossa 
economia. É através dela 
que são gerados milhares de 
empregos. Estamos falando 
da necessidade (...) das 
pessoas”

Congresso mostrou 
prudência ao aprovar o 
adiamento das eleições. 
Teremos um ambiente mais 
tranquilo, com a população 
menos suscetível ao 
contágio”

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

para votar o projeto ainda este 
ano, caso ele chegue a tempo?

FA – Pela importância do 
Plano Diretor de Natal como uma 
peça norteadora do desenvolvi-
mento da nossa cidade, eu não 
cogito que não votemos esse pro-
jeto ainda neste ano. Mas registro 
que as discussões não podem 
ser contaminadas pelo processo 
eleitoral. A minha opinião é que 
o projeto chegando ao Poder 
Legislativo, a Câmara Municipal 
de Natal imprima um bom ritmo 
de debates em suas comissões, 
preparando a matéria para ser 
votada logo após as eleições. Eu 
tenho receio de que, se a aprecia-
ção ocorrer no auge da disputa 
eleitoral, as paixões ideológicas 
acabem interferindo no resultado 
das votações.

AGORA RN – As eleições de 
2020 foram adiadas para no-
vembro. Qual a sua avaliação?

FA – O Congresso mostrou 
prudência ao aprovar o adia-
mento das eleições. Teremos 
um ambiente mais tranquilo, 

com a população menos sus-
cetível ao contágio, permitin-
do que os candidatos mostrem 
suas propostas, realizem de-
bates e se encontrem com o 
eleitor de uma maneira mais 
segura.

AGORA RN – Após anos de 
militância no MDB, o senhor 
decidiu se filiar ao PDT. Por 
quê?

FA – Eu sempre tive as 
melhores relações e um bom 
tratamento no MDB. Mas o 
PDT é um partido que sempre 
admirei, sobretudo pelo traba-
lho realizado em Natal, tendo 
à frente o ex-prefeito Carlos 
Eduardo. Não à toa, ele foi elei-
to para governar a cidade por 
quatro oportunidades e tive a 
satisfação de, nos meus dois 
mandatos como vereador, 
acompanhar e ajudar nesse 
processo. O PDT é uma sigla 
com uma imensa representa-
tividade, possui bons nomes 
em seus quadros, tem serviços 
prestados e possui capilari-
dade eleitoral na capital poti-
guar. Por tudo isso, a decisão 
de me filiar ao novo partido foi 
tranquila.

AGORA RN – O senhor vai 
apoiar a reeleição do prefeito 
Álvaro Dias?

FA – Defendo sim a ree-
leição do prefeito Álvaro Dias. 
Ele vem mostrando que está 
à altura do cargo, ainda mais 
nesse período de pandemia. A 
gestão tem sido eficiente, feito 
investimentos e inaugurado 
obras em todas as regiões da 
cidade. Por isso, acredito que 
esse trabalho mereça ter con-
tinuidade.

AGORA RN – Quem o se-
nhor defende que seja o candi-
dato a vice na chapa?

FA – Estamos iniciando as 
discussões para a formação da 
chapa. Não tenho preferência 
pessoal por nenhum nome es-
pecífico para assumir a condi-
ção de vice-prefeito. Defendo a 
tese de que esse nome saia dos 
quadros do Poder Legislativo 
em uma discussão envolvendo 
os partidos aliados, até para 
reforçar a harmonia entre os 
poderes. Vamos amadurecer 
esse debate e, com certeza, no 
momento certo, um bom no-
me será anunciado.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Vereador de Natal Felipe Alves (PDT) comenta sobre as eleições municipais de 2020

Vice do prefeito Álvaro Dias (foto) deve sair da Câmara Municipal, diz Felipe Alves
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CUIDADO
Na coletiva de imprensa 

realizada pelo Governo do 
Estado nesta sexta-feira, 
um recado � cou claro: caso 
a população não respeite e 
cumpra efetivamente as regras 
do plano de retomada gradual 
das atividades econômicas, 
iniciado na quarta-feira, dia 
1º de julho, o comércio será 
fechado novamente.

CAMINHO A SEGUIR
É condição “sine qua non”, 

segundo o secretário adjunto 
de Saúde do RN, Petrônio 
Spinelli, que o distanciamento 
social continue para que 
possam ser de� agradas as 
fases seguintes de liberação.

É PRECISO RESPEITO
“Queremos avançar ou nos 

arriscar? Esta é a escolha que 
temos que fazer. Precisamos 
de unidade e apelamos 
publicamente às prefeituras 
de Natal e dos demais 
municípios, e à sociedade 
como um todo, para o respeito 
às regras para continuarmos 
evoluindo no combate 
à Covid-19, reduzindo o 
contágio e as mortes”, a� rmou 
Spinelli.

ONDE MORA O PERIGO
O secretário disse se 

preocupar que aconteça no 
Rio Grande do Norte o que 
ocorreu em outros estados, 
“que � exibilizaram e depois 
tiveram que fechar, num efeito 
sanfona”.

NADA DE SE PRECIPITAR
“Precisamos garantir que 

o processo gradual e seguro 
de retomada das atividades 
econômicas aconteça, na 
prática. Precisamos fazer a 
retomada do jeito que prevê 
o decreto estadual, do jeito 
que é seguro. Não é hora 
de sair de casa, de queimar 
etapas, se precipitar com o 
funcionamento de atividades 
que não estão previstas no 
decreto”, alertou o secretário.

BASE
Spinelli ainda garantiu, 

durante a coletiva, que as ações 
do Governo são baseadas em 
critérios cientí� cos.

VETO
“O genocida da República 

vetou a obrigatoriedade do uso 
de máscara em órgãos públicos, 
estabelecimentos comerciais, 
industriais, templos religiosos 
e demais locais de reunião de 
pessoas. 

Existe outro motivo 
para o veto que não seja a 
vontade insana de causar mais 
mortes?”. Questionamento 
feito pela cineasta Petra Costa 
(Democracia em Vertigem) em 
seu Twitter.

NO LEBLON JÁ TEM VACINA?
A hashtag ganhou as 

redes sociais nesta sexta-feira, 
depois que imagens de bares 
lotados no Rio de Janeiro, nesta 
quinta à noite, começaram 
a circular acompanhadas de 
muitas críticas. Nos vídeos 
compartilhados, é nítido 
o descaso e o desrespeito 
de centenas de pessoas 
aglomeradas e sem máscara.

ATITUDE
A repercussão negativa 

fez com que os bares cariocas 
se unissem para evitar 
aglomerações: “Precisamos 
mudar de denunciados para 
denunciantes”, avaliaram depois 
do caso.

SUBINDO
O momento é das farmácias 

na bolsa brasileira. Pelo menos é 
o que acreditam especialistas na 
área, que preveem que a oferta 
de ações de farmácias no Brasil 
deve in� uenciar outras redes do 
setor e indicar um movimento 
maior do setor de drogarias em 
busca da bolsa de valores.

Entre as recentes 
movimentações de farmácias 
brasileiras, está a da rede 
cearense Pague Menos, que 
solicitou na última quinta-feira 
(25) a sua entrada na B3. 

DANIELAFREIREDANIELA
Controlador-geral do Esta-
do, Pedro Lopes Neto, e o 
secretário de Segurança do 
RN, coronel Francisco Araújo, 
conferindo a prestação de 
contas da Central de Doações 
e Distribuição de produtos do 
Governo do RN. Foram recebi-
das doações em produtos no 
valor de R$ 400 mil no período 
de período 3 a 30 de junho

RÁPIDAS
>>Bolsonaro convidou Renato Feder, 

secretário do Paraná, para assumir Ministério 
da Educação. Evangélicos e aliados de Olavo 
de Carvalho não gostaram e pressionam 
contra escolha.

>>Aliás, deu na BBC News que o atual 
cotado para ministro da Educação já propôs 
privatizar todas as escolas e universidades.

constatação não significa o fim da crise no Brasil.
>> O Ministério Público do Rio intimou 

a ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro 
Ana Cristina Siqueira Valle para prestar 
depoimento no inquérito que investiga 
prática de rachadinha e uso de funcionários-
fantasmas no gabinete do vereador Carlos 
Bolsonaro.

>>E o que dizer da notícia do Estadão? 
O jornal informou ontem que, na visão do 
Planalto, se caso Queiroz chegar a Bolsonaro, 
a investigação será “congelada”.

>>A OMS vê sinais de estabilização dos 
contágios de Covid-19 no Brasil, mas pede 
cautela. O diretor Michael Ryan afirmou que a 

Ex-prefeita de Natal, a 
jornalista Micarla de Souza 
dirigiu a mãe, Miriam de 
Souza, em um comercial para 
a 95 FM. “Ela arrasa em tudo o 
que faz”, escreveu

DEMIS ROUSSOS / GOVERNO DO RN

O secretário estadual de Saú-
de, Cipriano Maia, disse 
que “todos os estados foram 

enganados” no caso da compra de 
respiradores pulmonares feita pelo 
Consórcio Nordeste como forma 
de enfrentamento à pandemia do 
novo coronavírus na região.

A aquisição foi feita no � m de 
abril, com um custo total de R$ 
48 milhões, mas os equipamentos 
hospitalares nunca foram entre-
gues a nenhum dos nove estados 
nordestinos. O dinheiro também 
não foi devolvido pela empresa 
contratada.

O Governo do Rio Grande do 
Norte participou da compra ante-
cipando R$ 4,9 milhões para adqui-
rir 30 respiradores, mas os equipa-
mentos não foram entregues.

“Não fomos nós que � zemos o 
contrato, e sim o Governo da Bahia.
Nós � zemos adesão ao consórcio 
diante da di� culdade para encon-
trar os respiradores no mercado 
e devido à necessidade de adqui-
rirmos esses equipamentos para 
a instalação dos leitos. Todos os 
estados foram enganados”, frisou o 
secretário, ao participar de sessão 
na Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte na quinta-feira (2) 
para discutir o assunto.

Durante a sessão, coordenada 
pelo presidente da Casa, deputado 
Ezequiel Ferreira (PSDB), o titular 
da Secretaria de Saúde Pública (Se-
sap) também foi questionado sobre 
a não implantação de um hospital 
de campanha do Estado. 

Cipriano Maia respondeu que 
faltou viabilidade para a instalação 
da unidade hospitalar e que e a Se-
sap passou a trabalhar na amplia-
ção de leitos em outras unidades.

Respiradores: Estado foi 
“enganado”, diz Cipriano
DEPOIMENTO | Secretário de Saúde, Cipriano Maia participou de sessão na Assembleia Legislativa para explicar envolvimento do 
governo potiguar na compra de respiradores via Consórcio Nordeste. Estado pagou antecipado, mas não recebeu equipamentos

Secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia, durante entrevista coletiva na Escola de Governo sobre o novo coronavírus

A Unidade Móvel Savana 
Galvão, do Grupo Reviver, 
estará na Casa dos Padres 

da Sagrada Família, no Alecrim, em 
Natal, a partir desta segunda-feira 
(6). Até sexta-feira (10), a unidade 
vai realizar mamogra� as.

Os exames serão realizados das 
7h30 às 15h. Para ter acesso ao exa-
me, as mulheres devem apresentar 
carteira de identidade, cartão SUS 
com sede em Natal e comprovante 
de residência.

As � chas serão distribuídas 
diariamente no início do expedien-
te. O local de atendimento � ca na 
Avenida Coronel Estevam, número 
101, na lateral da Igreja São Pedro.

O Grupo Reviver adotou nova 
práticas a � m de resguardar pa-
cientes e pro� ssionais, minimizan-

do os riscos de contaminação pela 
Covid-19.

Na � la de espera, a distância 
entre as pacientes é de dois metros, 
o uso da máscara é obrigatório, 
está sendo disponibilizado álcool 
em gel a 70% e, antes de subir na 
unidade móvel, as pacientes têm a 
temperatura veri� cada.

O Ministério da Saúde reco-
menda a mamogra� a a partir dos 
50 anos - e, a partir disso, de dois 
em dois anos. Já a Sociedade Brasi-
leira de Mastologia (SBM) indica o 
exame a partir dos 40 – antes disso, 
só para grupos de risco.

O Brasil tem cerca de 5 mil 
mamógrafos espalhados pelo ter-
ritório, mais do que a proporção 
recomendada, que é de um para 
cada 240 mil habitantes.

A Gol Linhas Aéreas anun-
ciou nesta sexta-feira (3) 
que vai ampliar sua ma-

lha aérea no mês de julho. De 
acordo com a companhia, serão 
250 voos diários que atenderão 
100 diferentes destinos brasilei-
ros até o dia 31.

O aumento no número de 
voos acontece, segundo a em-
presa, em resposta ao ligeiro 
crescimento da demanda por 
voos no País e à necessidade de 
atender cidades que dependem 
do recebimento de cargas de 
emergência durante a crise do 
coronavírus.

O Aeroporto de Brasília vol-
tará a ser um dos principais hubs 
da Gol, passando a se comunicar 
com seis capitais do Nordeste: 

Maceió, São Luiz, João Pessoa, 
Aracaju, Teresina e Natal, atra-
vés do Aeroporto Internacional 
Aluízio Alves, em São Gonçalo 
do Amarante. Todas as rotas 
terão uma decolagem diária, de 
domingo a sexta.

Ainda segundo a Gol, em Na-
tal, além do restabelecimento da 
rota para Brasília, haverá a reati-
vação do voo para Salvador (BA) 
e o incremento da oferta de voos 
para Guarulhos, em São Paulo, e 
Galeão, no Rio de Janeiro.

Em junho, a Gol operou com 
100 voos diários. Com isso, em 
julho, haverá um aumento de 
170% na oferta de voos. Entre-
tanto, segundo a Gol, a compa-
nhia continuará operando com 
apenas 30% de sua capacidade.

Alecrim terá mutirão
de mamografias

Gol volta a operar voos 
para Brasília e Salvador

SAÚDE

MALHA AÉREA

“
CIPRIANO MAIA

SECRETÁRIO DE SAÚDE DO RN

Nós fizemos adesão 
ao consórcio diante da 
dificuldade para encontrar 
os respiradores no mercado 
e devido à necessidade 
de adquirirmos esses 
equipamentos para a 
instalação dos leitos”

Ainda durante a sessão, o se-
cretário fez uma explanação sobre 
a expansão dos leitos para trata-
mento da Covid-19 e explicou a 
necessidade de compra dos venti-
ladores pulmonares. 

Ele esclareceu que o pagamen-
to antecipado dos equipamentos 
na compra do Consórcio Nordeste 
equivalente ao valor de quase R$ 
5 milhões teve como fundamento 
a Lei Federal 13.979, que autoriza 
compras emergenciais sem lici-
tação por causa da pandemia de 
Covid-19.

Por causa da antecipação do 
pagamento, o Tribunal de Contas 
do Rio Grande do Norte (TCE) 
abriu procedimento para apurar 

a legalidade e a legitimidade do 
contrato � rmado pelo Governo do 
Estado por meio do consórcio.

INVESTIGAÇÃO
Além do TCE, o Ministério Pú-

blico Federal e o Superior Tribunal 
de Justiça investigam o caso. A apu-
ração começou após os próprios 
governadores do Nordeste infor-
marem que tinham sido vítimas de 
uma fraude.

Há um mês, a Polícia Civil da 
Bahia de� agrou a Operação Rag-
narok, que resultou na prisão de 
integrantes da empresa que rece-
beu o dinheiro, mas não forneceu 
os respiradores. Os empresários 
foram soltos após depoimento.
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CIENTISTAS DIZEM QUE REABRIR 
COMÉRCIO NO RN FOI “EQUÍVOCO”
O Comitê Científico do Con-

sórcio Nordeste criticou o 
relaxamento do isolamento 

social no Rio Grande do Norte. Um 
documento publicado nesta sexta-
-feira (3) pelos cientistas avalia co-
mo “equívoco” a autorização para 
retomada das atividades econômi-
cas no Estado.

Os pesquisadores recomen-
dam a adoção de “lockdown”, ou 
seja, um isolamento mais rígido, 
em todo o Estado, bem como o fe-
chamento intermitente das divisas 
com o Ceará e a Paraíba.

No boletim, os cientistas res-
saltam os resultados positivos da 
imposição de “lockdown” em ci-
dades como São Luís (MA), Recife 
(PE) e Fortaleza (CE). Mas afirmam 
que, apesar de ter ocorrido uma 
redução temporária nas taxas de 
ocupação hospitalar, as capitais 
poderão se deparar com uma ava-
lanche de casos graves de Covid-19 
vindos do interior, produzindo no-
va sobrecarga no sistema de saúde.

“De qualquer maneira, com 
um crescimento de casos da ordem 
de 71% em 14 dias, taxa de ocupa-
ção de leitos de UTI no máximo 
(100%) ou próximo disso, este co-
mitê não consegue entender quais 
critérios epidemiológicos e clínicos 
têm sido usados pelo comitê cien-
tífico local, apoiado pelo governo 
estadual, bem como a Prefeitura do 
Natal, para justificar uma reaber-
tura, mesmo que gradual, de lojas 
e outras atividades econômicas na 
capital do Estado”, traz o boletim, 
que é presidido pelo médico e neu-
rocientista Miguel Nicolelis.

Segundo o Comitê Científico 
do Nordeste, o afrouxamento do 
isolamento social não pode ser fei-
to em locais com fator de reprodu-

ção (Rt) acima de 1 e que tenham 
taxa de ocupação de leitos acima 
de 80% (enfermaria ou de UTI). 
Atualmente, o Rio Grande do Norte 
tem a taxa de reprodução de 1,34. 
Ou seja, 100 pessoas infectadas po-
dem transmitir o novo coronavírus 
para 134 pessoas.

“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.

Os cientistas também se mos-
tram preocupados com a interiori-
zação dos casos de Covid-19 no Rio 
Grande do Norte. As maiores taxas 
de reprodução da doença estão 
concentradas em cidades da Região 
Metropolitana (Parnamirim, Maca-
íba e São Gonçalo do Amarante), da 
Região Oeste (Mossoró e Apodi) e 
da Região do Seridó (Caicó).

A análise feita pelo colegiado 

no dia 29 de junho comprova que 
a pandemia de coronavírus atingiu 
todas as regiões do Estado. As cin-
co cidades identificadas como ten-
do o maior crescimento de casos 
estão distribuídas por todo o terri-
tório estadual: Extremoz (Grande 
Natal), Guamaré (Litoral Norte), 
Mossoró (Oeste), Jucurutu (Seridó) 
e Tibau do Sul (Litoral Sul).

O grupo liderado por Miguel 
Nicolelis também critica o Go-
verno do Estado por não disponi-
bilizar um representante para o 

PANDEMIA |  Em boletim publicado nesta sexta-feira (3), integrantes do Comitê Científico do Consórcio Nordeste disseram não entender quais critérios embasaram autorização dada pelo Governo
do Estado e pela Prefeitura do Natal para que as atividades econômicas pudessem ser retomadas esta semana. Pesquisadores se dizem, ainda, preocupados com interiorização do coronavírus

Comércio popular do Alecrim teve grande circulação esta semana, logo após Governo do Estado e Prefeitura do Natal relaxarem medidas de isolamento social

O Governo Federal autori-
zou o repasse de mais R$ 
323 milhões para reforçar 

o Sistema Único de Saúde (SUS) 
no Rio Grande do Norte. Os re-
cursos podem ser usados para 
melhoria da oferta dos serviços 
hospitalares e aquisição de insu-
mos e produtos, custeio de inter-
venções médicas e contratação 
de profissionais de saúde.

Para todo o Brasil, o repasse 
será de mais R$ 13,8 bilhões – 
maior valor já liberado em uma 
única fase. Para definir o valor a 
ser destinado para cada municí-
pio, o Ministério da Saúde consi-
derou o tamanho da população e 
a média de recursos transferidos 
para atenção hospitalar e atenção 
básica no ano passado.

Já para a distribuição de recur-
sos aos estados, além do critério 
populacional, foi considerado 
também o número de leitos de 
UTI registrado nos planos de 
contingência preparados pelos 
estados para enfrentamento à 
pandemia do coronavírus e a taxa 
de incidência da Covid-19 por 100 

mil habitantes.
O conjunto de 5.570 municí-

pios do País receberá o total de R$ 
11,3 bilhões. Já para os estados, o 
valor repassado é na ordem de R$ 
2,5 bilhões.

O Ministério da Saúde acom-
panha de perto a situação da 
transmissão da Covid-19 em todo 
o País e tem atuado, em conjunto 
com as secretarias estaduais e mu-
nicipais de saúde, para apoiar as 
ações de enfrentamento à doença.

“Essa é mais uma demons-
tração de que o Governo Federal 
mantém apoio irrestrito aos es-
tados e municípios para garantia 
do cuidado adequado à saúde da 
população. O SUS funciona com a 
articulação das ações entre gover-
no federal, estados e municípios”, 
aponta Elcio Franco, secretário-
-executivo do Ministério da Saúde.

Anteriormente, o Ministério 
da Saúde já havia distribuído di-
retamente a estados e municípios 
R$ 9,9 bilhões de recursos voltados 
exclusivamente para combate ao 
coronavírus. Os recursos foram 
transferidos por critério per ca-

pita; para habilitação de leitos 
de UTI Covid-19 e de leitos em 
hospitais de pequeno porte; incre-
mento ao teto hospitalar; auxílio 
financeiro emergencial às santas 
casas e hospitais filantrópicos; ha-
bilitação de centros comunitários 
de referência, entre outras ações.

Além das transferências dire-
tas aos estados e municípios, o Mi-
nistério da Saúde também foram 
comprou e distribuiu mais de 15 
milhões unidades de medicamen-
tos para auxiliar no tratamento 
do coronavírus; 115,7 milhões de 
equipamentos de proteção indivi-
dual; mais de 11,4 milhões de tes-
tes de diagnóstico para Covid-19 
e 79,9 milhões de doses da vacina 
contra a gripe, que ajuda a dimi-
nuir casos de influenza e demais 
síndromes respiratórias no meio 
dos casos de coronavírus.

O Ministério da Saúde tam-
bém adquiriu e entregou 6.410 
equipamentos para todos os esta-
dos brasileiros. Esses equipamen-
tos são usados no tratamento de 
pacientes que apresentem dificul-
dades para respirar.

Verba poderá ser utilizada para a montagem e manutenção de leitos de tratamento intensivo para pacientes com coronavírus

Estação de trem em Natal passa por desinfecção contra o novo coronavírus

Governo Bolsonaro vai transferir 
R$ 323 milhões para saúde do RN

PANDEMIA

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

CBTU / REPRODUÇÃO

O presidente Jair Bolso-
naro escolheu o atual secre-
tário de Educação do Paraná, 
Renato Feder, para comandar 
o Ministério da Educação.

Após a saída de Abraham 
Weintraub da pasta, há duas 
semanas, Bolsonaro já havia 
cogitado nomear Feder, e 
chegou a recebê-lo no Pa-
lácio do Planalto para uma 
conversa, mas na época o 
escolhido foi Carlos Alber-
to Decotelli. Entretanto, a 
saída de Decotelli dias após 
a sua nomeação, por incon-
sistências em seu currículo, 
abriu espaço novamente 
para Feder.

O convite do presidente 
provocou reação negativa em 
vários núcleos do governo. A 
maior pressão vem dos evan-
gélicos, que desde ontem 
trabalham para reverter a 
indicação.

O grupo defende alguém 
com perfil ideológico seme-
lhante ao de Bolsonaro e 
rejeita Feder por sua ligação 
anterior com o governador 
João Doria (SP) e a proximi-
dade com o grupo Lemann, 
que já discutiu parcerias com 
a secretaria do Paraná.

Renato Feder é judeu, 
assim como o secretário es-
pecial de comunicação do 
governo, Fabio Wajngarten, 
e teria apoio também da co-
munidade israelita.

Na noite de quinta-feira, 
Bolsonaro ligou para Feder 
para conversar sobre a even-
tual ida dele para o governo. 
À noite, quando o pastor Silas 
Malafaia soube que Feder po-
dia ser o escolhido, mandou 
uma mensagem ao presiden-
te, cobrando que ele nomeie 
para o MEC um gestor com “o 
mesmo viés que ele acredita”.

EDUCAÇÃO

EVANGÉLICOS 
SE OPÕEM À 
INDICAÇÃO DE 
RENATO FEDER O Brasil confirmou nesta sex-

ta-feira (3), pelo quarto dia 
consecutivo, mais de 1 mil 

mortes em 24 horas provocadas 
pelo novo coronavírus, causador 
da Covid-19. Foram 1.264 mortes 
registradas entre quinta e sexta, 
elevando o total de vidas perdidas 
para 63.254 no País.

Os dados são do levantamento 
realizado pelo consórcio de im-
prensa, formado pelos jornais O Es-
tado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, 
O Globo e Extra e pelos portais G1 
e UOL, em parceria com as secreta-
rias estaduais de saúde.

Por três dias seguidos, o País 
contabilizou mais de 40 mil novos 
casos confirmados da doença no 
período de 24 horas. De quinta para 
sexta, foram 41.988, elevando para 
1.543.341 o número de pessoas 
contaminadas.

O Brasil é o segundo país do 
mundo com maior número de ca-
sos e mortes devido ao vírus, atrás 
apenas dos Estados Unidos, que 
possuem cerca de 2,7 milhões de 
infecções confirmadas e 129 mil 
óbitos, de acordo com a Universi-
dade Johns Hopkins.

Mesmo com a pandemia atin-
gindo o pico no Brasil, com mais de 
90% dos municípios do País afeta-
dos pela doença, muitos estados e 
cidades avançam com as reaber-

turas econômicas e flexibilização 
das quarentenas — incluindo os 
dois estados com maior número de 
casos e mortes, São Paulo e Rio de 
Janeiro, e o Rio Grande do Norte.

Minas Gerais novamente teve 
um dia com elevado número de 
mortes, considerando o histórico 
do estado. Foram registrados 51 
óbitos nas últimas 24 horas —o 
recorde ocorreu na última quinta 
(2), com 52 mortes. O estado tem 
apresentado um agravamento de 
sua situação pandêmica.

DADOS LOCAIS
No Rio Grande do Norte, a Se-

cretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap), confirmou 40 novas mor-
tes por coronavírus nesta sexta-fei-
ra, elevando o total no Estado para 
1.143. Existem, ainda, outros 171 
óbitos em investigação.

Em 24 horas, foram diagnos-
ticadas 394 novas infecções. Com 
isso, o Estado tem 33.291 contami-
nados com o novo coronavírus.

Até esta sexta-feira (3), havia 
712 pacientes internados, sendo 
369 em leitos de tratamento inten-
sivo. Havia também 31 pessoas à 
espera de um leito de UTI.

A cidade do Estado com o 
maior número de casos é Natal, 
com 12.781 infecções confirmadas. 
Desse total, 500 pessoas morreram.

Estado tem 40 novas 
mortes por coronavírus

PANDEMIA

Comitê. Em maio, o coordenador 
de Inovação Tecnológica em Saúde 
(Lais) da UFRN, cientista Ricardo 
Valentim, anunciou o seu afasta-
mento grupo nordestino.

“Infelizmente, a contínua au-
sência de um representante oficial 
do Rio Grande do Norte no nosso 
comitê eliminou a comunicação 
direta com o governo do estado po-
tiguar, algo que lamentamos pro-
fundamente”, aponta o organismo.

Sem comunicação, o Comitê 
Nordeste diz não ter acesso a qual-
quer informação sobre a realização 
de inquéritos soroepidemiológicos 
no estado.

O boletim técnico recomenda 
a “completa reversão do plano de 
relaxamento (ou flexibilização)” 
oferecido pelo comitê local do go-
verno do Rio Grande do Norte e 
da Prefeitura do Natal. Segundo os 
cientistas, com ocupação máxima 
de leitos de UTI em Natal e Mosso-
ró, não é concebível que qualquer 
tipo de afrouxamento do isolamen-
to seja iniciado.

Além disso, o comitê recomen-
da que se estabeleça um programa 
estadual de testagem, para realiza-
ção de múltiplos inquéritos soro-
epidemiológicos.

O documento também sugere 
que o governo estadual e a Pre-
feitura do Natal adotem barreiras 
sanitárias ao longo das entradas 
da cidade, principalmente a partir 
da rodovia BR-101, nos trechos Sul 
(acesso João Pessoa) e Norte (aces-
so para Litoral Norte).

“Este Comitê continua vendo 
com extrema preocupação qual-
quer iniciativa de relaxamento 
social (...) que não se baseie nos 
critérios estabelecidos pela OMS”, 
afirma o estudo.

“
COMITÊ CIENTÍFICO DO NE

RELATÓRIO DE 03/07/2020

Este comitê não consegue 
entender quais critérios (...) 
têm sido usados (...) para 
justificar uma reabertura”
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Presidente pela terceira 
vez do influente Sin-
dicato da Indústria 

da Construção Civil no Rio 
Grande do Norte, o engenhei-
ro Sílvio Bezerra contradiz 
quem vê o futuro como um 
pesadelo depois da pandemia 
do novo coronavírus.

Surpreendentemente, 
em entrevista ao Agora RN, 
o empresário acena para dias 
melhores, com as mais baixas 
taxas de juros da história e os 
bancos facilitando a vida dos 
empreendedores. Confira:

Agora RN - Como o senhor 
vê a construção civil do RN no 
pós-pandemia?

Sílvio Bezerra – Eu vejo 
a construção civil no pós-pan-
demia com muita prosperida-
de. Explico: há uma demanda 
reprimida que já está se mani-
festando em vendas reais em 
plena pandemia. Segundo o 
próprio presidente da Caixa, 
no mês de junho que acaba de 
passar, a instituição bateu o 
recorde de vendas de imóveis 
dos últimos quatro anos. E 
isso vem num crescente, pois 
o mês anterior também re-
gistrou números altos. Foram 
financiados cerca de R$ 4 bi-
lhões em imóveis.

Agora – Essa situação se re-
fletiu também por aqui?

SB – É claro que o RN, por 
ser um estado pequeno, regis-
trou um reflexo menor desses 

HAVERÁ EUFORIA NO MERCADO APÓS 
PANDEMIA, AFIRMA SÍLVIO BEZERRA

números nacionais. Mas eu 
tenho a convicção que, passa-
da a pandemia, no dia que sair 
uma vacina e tudo retornar ao 
normal, prevejo uma certa eu-
foria no mercado igual aquelas 
de quando uma guerra chega 
ao fim. E a gente certamente 
vai vender muito imóvel, até 
porque as taxas de juros estão 
muito baixas e há facilidade pa-
ra se adquirir imóveis também. 
A Caixa anunciou nesta sexta-
-feira (3) mesmo três medidas 
interessantes: as escrituras e os 
custos de cartório, além do ITIV 
da prefeitura, poderão ser inclu-
ídos no financiamento. Antes, 
eram valores que o comprador 

tinha que ter em dinheiro. Ago-
ra, esse valor pode ser financia-
do. É uma grande notícia, sem 
dúvida. Além disso, a Caixa 
passa a aceitar que a constru-
tora garanta 15% das vendas 
do empreendimento e não mais 
30%, para iniciar a liberação de 
recursos. É outra grande medi-
da. Outras: já há a possibilidade 
de as escrituras e contratos se-
rem registradas eletronicamen-
te. E já fez convênios com 1.356 
cartórios em 14 estados. Não sei 
informar se o RN já entrou, mas, 
se não entrou, vai entrar em 
breve. Só isso representa uma 
redução de tempo de 45 para 
cinco dias.  

Agora - O Sinduscon RN, que 
o senhor já presidiu em outras 
oportunidades, estabeleceu no-
vas prioridades junto a seus as-
sociados nesses tempos de crise?

SB – Os objetivos são 
os mesmos e as prioridades, 
idem. É o desenvolvimento das 
cidades, a preservação do meio 
ambiente, a prestação de ser-
viços na prestação das obras 
públicas, tudo igual, sempre 
ao lado dos associados do Sin-
duscon. Aliás, devio dizer que, 
nestes tempos de pandemia, 
conseguimos realizar mais 
reuniões do que em outros 
períodos porque os encontros 
estão sendo virtuais. Temos 

ENTREVISTA | Para o empresário Sílvio Bezerra, com
as atuais taxas de juros e o apoio à desburocratização
do crédito, tudo indica um pós-pandemia de crescimento 
para o setor que mais emprega no Brasil

“
SÍLVIO BEZERRA

PRESIDENTE DO SINDUSCON

Há uma demanda reprimida 
que já está se manifestando 
em vendas reais em plena 
pandemia. Segundo o 
próprio presidente da Caixa, 
no mês de junho que acaba 
de passar, a instituição bateu 
o recorde de vendas”

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

mantido reuniões quinzenais 
com a direção da Caixa, o que 
tem sido muito bom. A mesma 
coisa com o governo estadual e 
os municípios.

Agora - As empresas do se-
tor estão se adaptando bem ao 
home office?

SB – Acredito que sim. 
Acho que muitas empresas in-
corporarão parte de sua força 
de trabalho a esse novo normal 
daqui para frente, revezando o 
home office às situações pre-
senciais que sejam necessárias.  
O que interessa para a empresa 
é que o serviço seja feito e não 
importa se o colaborador pre-
cise ou não estar fisicamente 
na empresa. Se ele estiver em 
casa, entregando mais do que 
na época em que estava na em-
presa, tanto melhor.

Agora – O que o senhor di-
ria aos empresários da cons-
trução neste momento?

SB – Arrumem suas em-
presas e reduzam seus custos 
ao máximo possível. Isso não 
significa necessariamente corte 
de pessoal. Diminua os des-
perdícios e se prepare para um 
grande crescimento. Além do 
mercado doméstico, que nunca 
experimentou taxas de juros tão 
baixas, prevejo uma explosão na 
demanda internacional em to-
do o Nordeste. Na minha cabe-
ça, quando explodiu o turismo 
internacional aqui na virada do 
milênio, o câmbio não era tão 
favorável como agora. Se a gente 
integrar segurança jurídica ao 
investidor internacional e segu-
rança sanitária, além, é claro, de 
uma queda na criminalidade, 
certamente haverá um espaço 
gigantesco para comercializar-
mos os nossos imóveis.

Um desenho preliminar do 
“Renda Brasil”, o novo pro-
grama do Governo Federal 

que vai substituir o “Bolsa Família”, 
prevê um orçamento anual de R$ 
51,7 bilhões e 57,3 milhões de pes-
soas beneficiadas (18,6 milhões de 
famílias), segundo proposta em dis-
cussão no Ministério da Economia. 
O redesenho do programa prevê 
uma elevação do benefício médio 
de R$ 190,16 para R$ 232,31. 

Hoje, o Bolsa Família inclui 13,2 
milhões de famílias, o que alcança 
41 milhões de pessoas a um custo 
de cerca de R$ 32 bilhões ao ano. 
Poderão entrar no programa famí-
lias com renda per capita mensal 
até R$ 250, a chamada linha de 
pobreza para acesso ao benefício. 
Esse limite é hoje de R$ 178.

Preocupado em criar uma 
marca própria de apelo social e, 
ao mesmo tempo, suplantar pro-
gramas de governos anteriores, o 
Palácio do Planalto trabalha para 
que o Renda Brasil se torne uma 
alternativa para parte das famílias 
que passaram a receber o auxílio 
emergencial de R$ 600 durante a 
pandemia da Covid-19.

A ideia em análise, segundo 
técnicos da área econômica, é re-
desenhar o Fundo de Combate de 
Erradicação da Pobreza e Fundo 
Social para a transferência de patri-
mônio (ativos) e atender o financia-
mento do Renda Brasil.

Além disso, o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, quer deso-
nerar a empresas que contratarem 
trabalhadores que estarão no Ren-
da Brasil com a nova Carteira Verde 
Amarela. A medida é vista como 
uma forma de facilitar as chama-
das “portas de saída” do programa 
de transferência de renda. 

O desenho discutido por técni-
cos da Economia é parecido com 
a proposta de ampliação do Bolsa 
Família elaborada pela Câmara dos 
Deputados em 2019, antes dos im-
pactos socioeconômicos da pande-
mia, hoje sob relatoria do deputado 
Eduardo Barbosa (PSDB-MG).

A proposta em discussão no go-
verno também prevê um benefício 
de R$ 100 (per capita) para crianças 
e adolescentes até 15 anos. Hoje, o 
valor é de R$ 41,00. O benefício por 
adolescente subirá de R$ 48,00 para 
R$ 100,00. 

Ministro da Economia, Paulo Guedes, avalia propostas para o Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família

Ministro Rogério Marinho (Des. Regional) informou que lançamento acontecerá em 15 dias

Programa Renda Brasil terá 
benefício médio de R$ 232,31

SUBSTITUTO DO BOLSA FAMÍLIA

EDU ANDRADE / ME

ADALBERTO MARQUES / MDR

Aprovada em 16 de ju-
nho, a permissão para o 
Governo Federal prorrogar 
o programa de suspensão de 
contrato de trabalho e corte 
proporcional de salários e 
jornadas ainda não entrou 
em vigor.

Um impasse entre Câma-
ra e Senado e uma falha no 
texto enviado ao Palácio do 
Planalto atrasaram os planos 
do Ministério da Economia, 
que queria a sanção do proje-
to ainda em junho.

Nesta semana, come-
çam a perder validade acor-
dos de redução de jornada 
e corte salarial, cujo prazo 
máximo era de três meses. 
Contratos que haviam si-
do suspensos pelo período 
máximo permitido (dois 
meses) começaram a ser 
integralmente retomados 
em junho. Até agora, o pro-
grama atingiu quase 12 mi-
lhões de trabalhadores.

Empresários pressionam 
integrantes do governo a es-
tender a medida trabalhista 
adotada em abril, no começo 
da pandemia, por causa da 
continuidade de ações de 
isolamento social e combate 
ao novo coronavírus.

O programa, portanto, 
deverá ser prorrogado para 
que o prazo dos acordos seja, 
no total, de quatro meses —
um mês a mais de corte de 
jornada e dois meses a mais 
de suspensão de contrato.

Isso depende da sanção 
do projeto aprovado no Con-
gresso e de decreto do presi-
dente Jair Bolsonaro.

Mas ainda não há previ-
são para esses atos.

Antes da sanção da me-
dida, a área técnica da Pre-
sidência da República tem 
feito uma análise demorada 
sobre pontos que podem ser 
questionados e também tem 
buscado o apoio do setor em-
presarial, interessado na ini-
ciativa e que é um dos pilares 
de apoio da atual gestão.

TRABALHO

IMPASSE ATRASA 
PRORROGAÇÃO DE 
CORTE DE SALÁRIO 
E JORNADA O ministro do Desenvolvi-

mento Regional, o potiguar 
Rogério Marinho, disse que 

o Governo Federal está negociando 
com a Caixa Econômica Federal o 
lançamento, nos próximos 15 dias, 
de um novo programa habitacional 
com taxas de juros menores.

“Nos próximos 15 dias, nós tere-
mos condições de anunciar esse pro-
grama”, disse Marinho, ao lado do pre-
sidente da Caixa, Pedro Guimarães, 
durante a live semanal do presidente 
Jair Bolsonaro em uma rede social.

O ministro acrescentou que o 
objetivo do programa é dar acesso 
ao financiamento imobiliário para 
um maior número de famílias.

O ministro disse ainda que o 
programa deve incluir incentivos 
para legalização fundiária de um 
total de 10 milhões a 12 milhões de 
imóveis no País.

Quanto tomou posse no Minis-

tério do Desenvolvimento Regio-
nal, em fevereiro, Rogério Marinho 
disse que uma das prioridades de 
sua gestão era reformular o “Minha 
Casa Minha Vida”, programa habi-
tacional que foi marca dos gover-
nos Lula e Dilma Rousseff.

Uma das propostas em estudo 
pelo governo é a possibilidade dar 
ao beneficiário do programa mais 
liberdade para definir como será 
o imóvel. No atual formato, quem 
é contemplado, em qualquer das 
faixas do programa, recebe a casa 
pronta da construtora.

Com o novo programa, que de-
ve mudar de nome, o beneficiário 
receberia um voucher (documento 
fornecido para comprovar um pa-
gamento ou comprovante que dá 
direito a um produto) para definir 
como a obra será tocada, o que 
inclui a escolha do engenheiro e a 
própria arquitetura do imóvel.

Governo prepara novo 
“Minha Casa Minha Vida”

PROGRAMA HABITACIONAL

51,7
190,16

57,3

EM R$

ORÇAMENTO ANUAL (BILHÕES)

BENEFÍCIO MÉDIO ATUAL

NÚMERO DE BENEFICIADOS EM 
NOVA VERSÃO DO PROGRAMA

A Petrobras informou que vai 
reduzir em 22% seu quadro 
de funcionários, por meio 

de programas de desligamento 
voluntário.

O porcentual também inclui 
os desligamentos via Programa de 
Aposentadoria Incentivada (PAI), 
voltado aos empregados aposen-
táveis até 2023. Os programas vão 

atingir 10.082 funcionários.
Segundo a companhia, as me-

didas são “parte das ações de resili-
ência, com objetivo de maximizar a 
geração de valor para os acionistas”.

Com isso, a Petrobras estima 
uma redução de custo de pessoal 
até 2025 em torno de R$ 4 bilhões 
por ano com a saída dos 10 mil fun-
cionários.

Petrobras estima 
economia de R$ 4 bi

DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO
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AJUDA | Presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta semana a Lei “Aldir Blanc”, que vai 
beneficiar artistas potiguares e produtores culturais enquanto perdurar a pandemia da 
Covid-19, provocada pelo novo coronavírus. Estado também tem iniciativas para auxiliar os 
artistas. Um exemplo é o edital “Tô em casa, tô na rede”, da Fundação José Augusto

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou nesta semana 
uma lei que libera R$ 3 

bilhões em auxílio � nanceiro a ar-
tistas e estabelecimentos culturais 
durante a pandemia da Covid-19. 
Os recursos serão repassados aos 
estados, que devem aplicá-los em 
renda emergencial para os traba-
lhadores do setor. A lei foi apelida-
da “Aldir Blanc” em homenagem 
ao compositor carioca que faleceu 
no início de maio, vítima do novo 
coronavírus.

Do valor total, o Rio Grande do 
Norte deve receber cerca de R$ 30 
milhões, de acordo com o governo 
estadual. “Essa lei chega em muito 
boa hora, diante desse momento 
dramático que o País vive em de-
corrência da pandemia. O poder 
público tem o dever de assegurar 
um apoio aos nossos agentes de 
cultura”, a� rmou a governadora 
Fátima Bezerra.

Em reunião com Fátima esta 
semana, o poeta Crispiniano Ne-
to, presidente da Fundação José 
Augusto, expôs que o governo 
estadual tem adotado medidas 
para ajudar o setor cultural neste 
momento. Ele citou o edital “Tô em 
casa,  tô na rede”, que contemplou 

105 projetos culturais, 53 da região 
Metropolitana de Natal e 52 do in-
terior, com valor de R$ 1.900. “Mas 
estamos precisando de recursos 
para reativar os espaços culturais. 
O que nós idealizamos é que esse 
dinheiro alcance quem precisa, 
que chegue a todos os lugares, que 
chegue aos quilombos, às comuni-
dades rurais, aos indígenas.  Essa 
foi uma das melhores lutas que 
participei, a mobilização pela lei 
Aldir Blanc”, disse Crispiniano.

A legislação estabelece que 
metade dos R$ 3 bilhões irá para 
os estados e o Distrito Federal e 
será distribuída entre eles pelo se-
guinte critério: 80% de acordo com 
a população e 20% pelos índices de 
rateio do Fundo de Participação 
dos Estados (FPE). A outra metade 
� cará com o DF e os municípios e a 
partilha seguirá regra semelhante: 
80% segundo a população e 20% se-
gundo o Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM). Os municípios 
terão prazo máximo de 60 dias após 
o recebimento para dar destino aos 
recursos. Caso isso não ocorra, eles 
serão automaticamente revertidos 
ao fundo de cultura do respectivo 
estado ou ao órgão responsável pela 
gestão desses recursos.

PAGAMENTO DO AUXÍLIO
Para os trabalhadores da cul-

tura, devem ser pagas três parcelas 
de R$ 600 a título de auxílio emer-
gencial, que poderá ser prorrogado 
pelo mesmo prazo do auxílio pago 
pelo Governo Federal a trabalha-
dores informais e de baixa renda. 
O recebimento está restrito a dois 
membros de uma mesma família, 
e mães solteiras terão direito a du-
as cotas.

Para receber, os trabalhadores 
devem comprovar atuação no se-
tor cultural nos últimos dois anos, 
cumprir critérios de renda familiar 
máxima, não ter vínculo formal 
de emprego e não ter recebido o 
auxílio emergencial federal. O au-
xílio também não será concedido a 
quem receber benefícios previden-
ciários, seguro-desemprego ou va-
lores de programas de transferên-
cia de renda federal, com exceção 
do Bolsa Família.

ESPAÇOS CULTURAIS
Os governos estaduais e 

municipais também poderão re-
passar entre R$ 3 mil e R$ 10 mil 
mensais para manter espaços 
artísticos e culturais, pequenas 
e microempresas culturais e co-

operativas, instituições e orga-
nizações culturais comunitárias 
que tiveram as suas atividades 
interrompidas por força das me-
didas de isolamento social contra 
a pandemia.

O valor será pago ao gestor 
responsável pelo espaço cultu-
ral, que deverá prestar contas do 
uso do dinheiro em até 120 dias 
após a última parcela. Os espaços 
bene� ciados também deverão 
assumir o compromisso de pro-
mover atividades gratuitas para 
alunos de escolas públicas e suas 
comunidades após a retomada 
das atividades. Poderão receber 
essa ajuda os gestores inscritos 
em cadastros estaduais, munici-
pais ou distrital, em cadastros de 
pontos e pontões de cultura, no 
Sistema Nacional de Informações 
e Indicadores Culturais (Sniic) ou 
no Sistema de Informações Ca-
dastrais do Artesanato Brasileiro 
(Sicab). É proibido o recebimento 
de mais de um subsídio por um 
gestor, mesmo em caso de múlti-
plas inscrições.

Também poderão ter acesso 
ao subsídio as entidades com 
projetos culturais apoiados pelo 
Programa Nacional de Apoio à 

Cultura (Pronac) nos 24 meses 
anteriores à data de publicação 
da lei. Durante a pandemia, o 
Pronac deverá priorizar ativida-
des que possam ser transmitidas 
pela internet, as lives.  

Ainda conforme a lei, 20% dos 
recursos totais serão repassados 
para iniciativas vinculadas à com-
pra de bens e serviços para o setor 
cultural, a prêmios e outros gastos 
voltados à manutenção de agen-
tes, espaços, iniciativas, cursos, 
produções e desenvolvimento de 
atividades de economia criativa e 
solidária.

LINHAS DE CRÉDITO
A lei cria também linhas de 

crédito para fomento de ativida-
des, aquisição de equipamentos e 
renegociação de dívidas. Os em-
préstimos deverão ser pagos no 
prazo de até 36 meses, em parcelas 
mensais reajustadas pela taxa Se-
lic, a partir de 180 dias contados 
do � nal do estado de calamidade 
pública. É condição para acesso 
às linhas de crédito o compromis-
so de manutenção dos níveis de 
emprego existentes à data de de-
cretação do estado de calamidade 
pública — 18 de março.

APOIO
AO SETOR 
CULTURAL

Lei foi batizada de Aldir Blanc, em homenagem ao compositor morto em maio

CAPRICHO E IBOPE 
Sobre detalhes de 

produção, Paula Richard 
relembra “uma corrida 
de bigas que não deixa 
absolutamente nada a dever 
a produções hollywoodianas” 
e cita também a via crucis 
e a cruci� cação, gravadas 
no Marrocos. “Podemos 
discorrer sobre os diversos 
fatores que colaboram para o 
sucesso de uma novela, mas o 
desempenho da audiência está 
sempre nas mãos do público. 
Escrevemos para ele e, quando 
gostam, é porque deu tudo 
certo!”, conclui.

MUDOU A VIDA
Rodrigo Lombardi não 

nega que tem um carinho 
muito especial por “Caminho 
das Índias”, novela de 2009 
escrita por Gloria Perez.

E o motivo não poderia 
ser outro: o personagem Raj 
alavancou sua carreira. 

NÃO PARA
Afastado do “Programa do 

Ratinho” por fazer parte do 
grupo de risco da Covid-19, 
o produtor e jurado Arnaldo 
Saccomani não para.

Em parceria com a � lha 
� ais, ele vem trabalhando na 
composição de várias músicas.   

CONFIDENCIAL
Dentro do processo 

de renovação colocado 
em prática na sua 
Teledramaturgia, a Globo se 
prepara para anunciar um 
novo autor titular.

Trata-se de Wendell 
Bendelack, que já trabalha 
como colaborador em novelas 
da casa e também atua. Seu 
voo solo acontecerá na faixa 
das 18h.

DESTINO
Dedé Santana dá a 

entender que o documentário 
de “Os Trapalhões” vai mesmo 
para a Net� ix. E não para a 
Globoplay.

SOMBRIO
Sobre os especiais de � m 

de ano da Globo, casos de 
“Amigos” e “Roberto Carlos”, 
entre outros, antes dados como 
certos em dezembro, agora 
recomenda-se um pé  atrás. Com 
base no isolamento forçado e 
outras medidas de segurança, 
havia a expectativa que o 
novo coronavírus daria uma 
trégua. Mas não é isso que está 
acontecendo, e todo o plano de 
grade será revisto pela emissora.

OUTRA CHAMADA
Os atores contratados por 

obra para a série “Segunda 
Chamada”, parceria Globo e O2, 
como é o caso de Moacyr Franco, 
certamente terão que prolongar 
o vínculo, que termina em 
setembro.

Tudo porque ninguém sabe 
quando serão retomadas as 
gravações. Débora Bloch é a 
protagonista, ao lado de Paulo 
Gorgulho.

 
IMPROCEDENTE

A Globo passa por tantas 
mudanças nos seus interiores, 
que as informações não param. 
A penúltima, que o programa 
“Pequenas Empresas & Grandes 
Negócios” deixaria a grade em 
agosto.

Consultada, a assessoria da 
casa declarou que isso não tem o 
menor fundamento.  

E OUTRA
No ano passado, sem chamar 

atenção, Cid Moreira renovou 
seu compromisso com a Globo 
por prazo longo. Tá tranquilo.

E em novembro, chega 
ao mercado, devidamente 
atualizado o audiobook “Boa 
Noite”, com a sua biogra� a.   

CONFIANTE
A Record entende que 

se forem adotadas todas as 
medidas de segurança, o especial 
“Família Record” poderá ir ao ar 
normalmente em dezembro.

Já virou uma tradição da 
grade de � m de ano.  

BATE-REBATE
>> Claudio Callao, ex-diretor de 

programas na Rede TV!, atualmente mora e 
trabalha no México.

>>  Na segunda-feira, acontece a estreia 
da segunda  temporada da animação 
“Gigablaster”, às 14h15, no Gloob.

>>  Luisa Sonza, cantora, é um nome que 
agrada muito a direção da Globo.

>> O programa “Fofoca Aí” cresce na 

Afiliadas e Rede...
>> Como missão, estreitar ainda mais 

a relação com as 114 emissoras afiliadas e 
alinhar estratégias com as TVs próprias.

>> E no Rio Grande do Sul, Gabriel 
Roberto Casara é a novidade da área de 
negócios do SBT...

>>Carlos Alberto Toillier deixou esse 
departamento.       

programação da TV Gazeta.
>> Próximo dia 12, a Globo exibe o 

primeiro episódio da série “Sandy e Júnior: 
Nossa História”, após o “Tamanho Família”.

>>  O SBT renomeou alguns cargos de 
seus principais executivos...

>> Assim, Daniel Abravanel aparece 
agora à frente da Gerência de Relação com 

Autora comenta sucesso de “Jesus” 
na Argentina: “alegria e orgulho”

Protagonizada por Dudu 
Azevedo, a novela “Jesus”, com 
roteiro de Paula Richard, foi a 
atração de maior audiência da 
televisão argentina em maio. 

A estreia aconteceu no dia 4 
do mesmo mês e desde então se 
coloca como um dos destaques 
da programação da Rede Telefe. 

A aquisição faz parte de 
um pacote de atrações em 
comemoração aos 30 anos do 

canal.
“Com muita alegria e 

orgulho, claro!”. Assim Paula 
Richard, que trabalha na 
Record desde 2006, conta 
à coluna como recebeu a 
informação sobre o sucesso de 
“Jesus” no país vizinho.

Para a escritora, uma 
admiradora do cinema 
argentino,  “é bacana” ver um 
produto que envolve tantos 

pro� ssionais “dedicados 
e talentosos” ter seu valor 
reconhecido por outro  público, 
repetindo a grande audiência 
nos EUA, por meio do canal 
hispânico Univision, além de 
outros países. “O sentimento é 
de alegria, orgulho e gratidão!”.

A repercussão, diz, também 
se deve ao fato de a mensagem 
de Jesus ser atemporal e estar 
no fundamento da moral e 

ética do mundo ocidental 
judaico-cristão. 

“Você não precisa ser 
religioso para se emocionar 
com os milagres ou com as 
coisas que Jesus diz”.

“Pela primeira vez essa 
história foi contada em sua 
íntegra, permitindo que 
desenvolvêssemos personagens 
com mais profundidade”, 
destaca.  

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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C´EST FINI
Depois de um caso de Covid-19 

movimentar os bastidores do 
programa, a equipe do “� e 
Noite”, no SBT, deve retomar suas 
gravações nesta segunda-feira. 
Apesar de todos os cuidados, as 
emissoras de televisão continuam 
sendo surpreendidas pela doença.    

Então é isso. Mas amanhã tem 
mais. Tchau!

FIGURINO
Por causa da quarentena, bateu 
uma preocupação nos autores e 
diretores de novelas em relação 
à balança. Se as suas princi-
pais estrelas, sem trabalhar há 
meses, conseguiriam entrar 
nos fi gurinos. No caso de Isis 
Valverde...

DIVULGAÇÃO
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O presidente da Federa-
ção Norte-Rio-gran-
dense de Futebol 

(FNF), José Vanildo, pretende 
iniciar, junto com o retorno 
do Campeonato Potiguar, 
uma campanha de comba-
te ao novo coronavírus. De 
acordo com Zé Vanildo, co-
mo ele é mais conhecido, par-
cerias com emissoras de TV, 
órgãos públicos e empresas 
privadas podem converter o 
retorno dos clubes potiguares 
aos gramados na divulgação 
de ações de enfrentamento à 
pandemia, sobretudo a cam-
panha do “fique em casa”.

Quando acontecer a reto-
mada do Campeonato Poti-
guar, como os torcedores po-
derão acompanhar os jogos 
de portões fechados?  “Esta-
mos no aguardo para que seja 
definida uma data para que 
nós possamos já negociar os 
jogos para serem transmi-
tidos ao vivo. O tempo de 
retorno precisa ser razoável 
para retomarmos estas nego-
ciações. A Prefeitura poderia 
usar a marca dos jogos para 
as pessoas ficarem em casa. 
Torcedor em casa é gol a fa-
vor da saúde. A Prefeitura, o 
Governo do Estado e as em-
presas devem usar essa rein-
venção no futebol potiguar 
para influenciar no combate 
ao coronavírus”, contou, em 
entrevista exclusiva ao Agora 
RN. Confira:

AGORA RN – Qual é a situ-
ação da FNF, após mais de 100 
dias de paralisação do futebol? 
Que prejuízos isso causou às 
finanças da entidade?

JOSÉ VANILDO – Como 
qualquer atividade produtiva, 
a FNF sofreu danos muito for-
tes, pela suspensão dos con-
tratos e pela desativação do 
contrato dos clubes. Isso traz 
um prejuízo a diversos outros 
segmentos que circundam o 
futebol. Hotéis, restaurantes, 
todos sofreram com os impac-
tos deste vírus, assim como a 
nossa federação. A pandemia 

RETORNO DO FUTEBOL NO RN VAI
TER CAMPANHA CONTRA A COVID-19

agravou a situação, pois os clu-
bes já vivem em dificuldades. 
Este fator penalizou de forma 
quase que mortal o futebol 
do Estado. Em relação à fede-
ração, incluímos nossos fun-
cionários nos programas do 
governo e reduzimos os custos 
na locação dos imóveis. Isto 
não fez com que nós deixásse-
mos o apoio e a parceria com 
os clubes. A parceria segue 
dentro de um planejamento 
que nós executamos.

 
AGORA RN – Ainda não há 

uma definição para a retomada 
do Campeonato Potiguar. Mas 
a FNF tem, inclusive, um proto-
colo clínico para o reinício das 
atividades. O futebol potiguar 
está pronto para a retomada? 

JV – Desde abril, encami-
nhamos o nosso protocolo ao 
Governo do Estado, reconhe-
cendo a gravidade que passa 
todos os segmentos. O vírus é 
algo grave, que deve ser olha-
do com cuidado em qualquer 
movimento econômico. Hoje 
(sexta-feira, 3), tivemos uma 
videoconferência com o Es-
tado, trabalhando 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. Que, no 
caso, já passou: dia 26. Isto foi 
compreendido. Na segunda-
-feira, definiremos. O comitê 
opinou pela procedência, 
quanto ao parecer médico do 
doutor Antônio Araújo, médi-
co da federação que preparou 
o protocolo e ele foi acatado. 
Agora só nos resta esperar do 
Governo do Estado. 

AGORA RN – Atualmente, 
apesar das dificuldades finan-
ceiras, América e ABC já se 
movimentam para reunir atle-
tas. Como tem sido o apoio aos 
clubes do RN? 

JV – Dificuldades são 
comuns. Todos passam por 
dificuldades. A retomada, por 
exemplo, do Campeonato Poti-
guar, é algo duro pelo momen-
to. Mas é necessário a Copa do 
Brasil, a Copa do nordeste, a 
Série D.  Os times do RN preci-
sam estar no mesmo nível das 
equipes dos outros estados. Os 
outros estarem em treinamen-
to antes é preocupante, pois 
sairiam na frente em outros 
campeonatos. A federação vai 
continuar em parceria efetiva 
com os clubes, do menor para 
os maiores. 

AGORA RN – Como a FNF 
tem se planejado nas ações pa-
ra retornar as atividades?

JV – A federação do RN não 
recebe nenhum recurso público. 
Apesar da dificuldade, todo o 
recurso vem da mídia, do marke-
ting e da CBF. Em um momento 
como este, a ferramenta deve ser 
bem utilizada. Já aproveitando 
a nova legislação, aproveitando 
a pandemia como instrumento 
de divulgação da importância 
de permanecer em casa e se res-
guardar. Nós dependemos da 
definição de datas, para que haja 
planejamento. 

AGORA RN – A FNF irá aju-
dar os clubes menores para a 
execução de testes de Covid-19 
e ações para desinfecção ?

JV – Não tenho hábito 
de anunciar o que nós faze-
mos pelos times. A federação 
apoiou todos os clubes, como 
apoiou ABC e América nesta 
última situação agora de tes-
tes e desinfecção. A federação 
vive em função do apoio e da 
parceria. Não gosto de usar 
“ajuda”, lembra esmola e pe-
dir. Vários elementos compõe 
a folha de um clube e a FNF, 
dentro das suas condições, 
apoia todos os clubes. Sabe-

ENTREVISTA | De acordo com presidente da federação de 
futebol, parcerias com emissoras de televisão, órgãos públicos 
e empresas privadas podem converter o retorno dos clubes 
potiguares aos gramados em ações contra a pandemia
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Incluímos nossos 
funcionários nos programas 
do governo e reduzimos 
os custos na locação dos 
imóveis. Isto não fez com 
que nós deixássemos o 
apoio e a parceria com os 
clubes”

Os times do RN precisam 
estar no mesmo nível 
das equipes dos outros 
estados. Os outros estarem 
em treinamento antes é 
preocupante, pois sairiam 
na frente em outros 
campeonatos”
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mos que os clubes e os diri-
gentes fizeram um grande 
esforço para se manter e nós 
não abriremos mão de apoi-
á-los.

AGORA RN – Uma das novas 
polêmicas relacionadas com 
o futebol é com relação aos di-
reitos de transmissão das par-
tidas de futebol. Como a FNF 
avalia esta questão?

JV – Os clubes menores 
ainda precisam se capacitar e 
se profissionalizar neste que-
sito. Tem que ter uma equipe 
de marketing em crescimento, 
nessa ordem. A posição em re-
lação ao Rio de Janeiro é mais 
local nesse conflito que tem o 
Campeonato Carioca. A emis-
sora ainda tem compromisso 
com cidades menores. Há uma 
abertura no mercado. É muito 
mais fácil se investir em cam-
peonatos nacionais e regionais 
do que em um estadual. Temos 
que ter a capacidade para se 
reinventar para não sermos su-
focados. Há um cheiro político 
por trás disso tudo. Não vamos 
acomodar este impedimento, 
que vai chegar certamente até 
a CBF. Quem banca os campe-
onatos é a mídia. A CBF tem 
em primeiro lugar a gestão da 
Seleção. É um assunto novo.

AGORA RN – A finalização 
do Campeonato Potiguar será 
feita com portões fechados. 
Os jogos acontecerão na Arena 
das Dunas? Quem irá custear 
isto?

JV – Ainda entraremos 
em negociação para que os 
jogos sejam transmitidos na 
TV. É importante que o tor-
cedor acompanhe. Iremos 
nos organizar para que, atra-
vés do marketing, possamos 
reinventar o futebol do Esta-
do. A competição irá seguir 
como era anteriormente. 
Ainda definiremos maiores 
detalhes. Para isto, preci-
samos de tempo no nosso 
retorno. Apesar de toda a 
dificuldade, o futebol do RN 
tem um peso muito grande, a 
nível nacional. Mesmo na si-
tuação de pandemia. Há um 
reconhecimento nacional, 
que nos coloca em 15º ou 
16º nos rankings nacionais. 
É preciso se reinventar para 
sobreviver às dificuldades 
dessa pandemia.

Nos 70 anos da Fórmula 1, a 
categoria estava pronta pa-
ra a maior temporada de to-

dos os tempos, com 22 corridas em 
todos os continentes e a expectati-
va de muitas quebras de recordes.

Mas, no dia 12 de março, os 
planos grandiosos da organização 
para 2020 tiveram de ser revistos 
por causa da pandemia do novo 
coronavírus. Quase quatro meses 
depois, os motores finalmente vão 
voltar a roncar numa versão redu-
zida de um calendário restrito à 
Europa, sem público e com uma 
série de medidas sanitárias, no GP 

da Áustria.
Um dia após a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) decre-
tar emergência mundial, em 11 
de março, e com casos de conta-
minação em equipes, todo o circo 
da F1 já montado em Melbourne 
teve de refazer as malas e voltar 
para casa.

No domingo (5), o GP da Áus-
tria dá a largada para um tempo-
rada que ainda não se sabe quando 
vai terminar por causa da Covid-19. 
A Rede Globo transmite a corrida 
(10h10, horário de Brasília).

Até o momento, apenas oito 

GPs estão confirmados num perío-
do de dois meses (de 5 de julho a 6 
de setembro). Inicialmente, seriam 
cinco corridas entre julho e setem-
bro, com as férias de Verão de três 
semanas em agosto. É o mínimo 
de corridas necessárias para que o 
campeonato seja validado.

Por isso, Áustria e Inglaterra 
ganharam duas provas cada uma 
em finais de semana seguidos. Sil-
verstone, o circuito que recebeu a 
primeira prova da F1 em 1950, vai 
sediar duas corridas, uma delas 
será o GP 70º Aniversário, no dia 9 
de agosto.

Campeão da temporada 2019, britânico Lewis Hamilton pilota Mercedes com a nova cor preta na Áustria em treino nesta sexta

Com calendário reduzido, 
Fórmula 1 começa na Áustria

TEMPORADA 2020

O técnico do América-
-RN, Roberto Fernandes, fa-
lou nesta sexta-feira (3) que 
recebeu a informação que 
“há uma possibilidade real” 
de a Copa do Nordeste ser 
retomada entre os dias 15 e 
18 de julho. O time rubro es-
tá realizando intertempora-
da no CT do Retrô, na Gran-
de Recife (PE), já que ainda 
não teve autorização por 
parte do governo potiguar 
para treinar no Rio Grande 
do Norte.

“Eu estou torcendo, mes-
mo que não esteja prepara-
do, para que se confirme o 
retorno da Copa do Nordes-
te entre os dias 15 e 18 (de 
julho), informação que tive 
hoje (sexta-feira). Caso isso 
aconteça, nosso presidente 
já confirmou que a gente per-
manece aqui e vai direto para 
a sede que for definida. Se for 
Pernambuco, a gente já está 
aqui. Se for Salvador, a gente 
parte daqui”, declarou.

Sem chances de classifi-
cação para a próxima fase, o 
América enfrenta o Fortaleza 
na última rodada da primeira 
fase da Copa do Nordeste.

O Tricolor vem traba-
lhando há três semanas, en-
quanto o Alvirrubro reiniciou 
as atividades na última quar-
ta-feira (1º).

TÉCNICO DO AMÉRICA

COPA DO 
NORDESTE PODE 
VOLTAR NO DIA 15, 
DIZ FERNANDESO Santos está se movimen-

tando para ter de volta, pela 
terceira vez, o atacante Ro-

binho, prata da casa. A negociação 
está sendo tocada pelo presidente 
do clube, José Carlos Peres, que 
mantém contato frequente com a 
representante do atleta, a doutora 
Marisa Alija. O retorno do craque 
ainda depende de alguns acertos, 
como a dívida que o alvinegro 
praiano tem com o jogador.

Segundo a Gazeta Esportiva, o 
clube prometeu superar esse pro-
blema em breve. O atacante deixou 
de receber alguns compromissos 
firmados pelo ex-presidente Mo-
desto Roma.

O Santos trabalha com a ideia 
de diluir a dívida no salário no caso 
de retorno, mas não fez proposta.

E tem concorrência no mer-
cado. Não está descartada a per-
manência de Robinho no Istanbul 
Basaksehir. O jogador tem contrato 

até o fim da temporada com o time 
turco e há cláusula de preferência 
no acordo vigente. A equipe do ata-
cante lidera a competição.

Robinho prioriza o retorno 
ao Brasil e, mais precisamente, ao 
Santos. Aos 36 anos, Robinho pen-
sa em voltar para se aposentar no 
Peixe e aceita alongar a dívida em 
“suaves prestações”. Justamente 
por isso, o entendimento é de que 
passou da hora do acordo pelo dé-
bito ser firmado.

Ainda de acordo com a Gazeta, 
o Santos confia na boa relação com 
Marisa Alija para acertar a dívida e 
o retorno em breve.

A acusação de violência sexual 
contra o atacante, com conde-
nação em primeira instância em 
júri na Itália em 2017, não é impe-
dimento para o alvinegro. A equi-
pe da Baixada Santista confia na 
inocência do atleta e aguarda pela 
absolvição.

Aos 36 anos, Robinho 
pode retornar ao Santos

PRATA DA CASA

Atacante Robinho em uma de suas passagens pelo clube da Vila Belmiro
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