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ENTREVISTA. 2 E 3 | Governadora Fátima Bezerra avalia que o Rio Grande do Norte está 
começando a “colher os frutos” das medidas restritivas adotadas pela gestão estadual para 
conter o avanço do novo coronavírus. Segundo Fátima, o Estado hoje vê a desaceleração no 
número de casos confirmados e óbitos pela Covid-19 por causa do distanciamento social e 
do esforço feito pelo governo para ampliar a rede assistencial.
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DE ESTRATÉGIA 
NACIONAL
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JAIR BOLSONARO
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FRENTE AMPLA 
EM DEFESA DA 
DEMOCRACIA

“A retórica negacionista do 
Governo Federal não somente 
estava equivocada como era 
extremamente perigosa”

“Eu espero que ele possa trazer 
benefícios importantes para o 
Estado, como garantir a chegada 
das águas do rio São Francisco”

“Precisa ser ampla, plural, porque 
ali estarão os partidos, instituições, 
movimentos sociais, cidadãos que
têm compromisso com a democracia”

CULTURA

PERFIL. 13 | Conheça Luana Fontes, de 22 anos, que tem na atuação sua missão de 
vida. Ela protagoniza o curta-metragem Lemniscata, que estreia no próximo dia 20. 
Em entrevista, ela fala sobre projetos durante o isolamento imposto pela Covid-19
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MISS SIMPATIA

COMBATE À COVID. 7 | Secretaria 
Estadual de Saúde espera 
ampliar ainda neste mês a 
capacidade de testagem para a 
Covid-19 de quatro laboratórios 
regionais. Serão distribuídas 
150 mil unidades de exames 

entre os laboratórios envolvidos. 
A expectativa é de alcançar 
a capacidade de 1 mil testes 
diários.
No último dia 23 de julho, a Sesap 
anunciou mudanças nos critérios 
de testagem no Rio Grande 

do Norte. Até agora, apenas 
pacientes com comorbidades, 
idosos e profissionais da saúde 
tinham prioridade na análise. 
Com a mudança, a previsão é 
de que 100% dos pacientes com 
sintomas gripais sejam testados.

ESTADO ADQUIRE 
150 MIL EXAMES E 
AMPLIA TESTAGEM

ALBERTO MARANHÃO, 
FECHADO DESDE 2015, 
SEGUE EM OBRAS

DELAÇÃO DE PALOCCI 
SOBRE BTG E LULA NÃO 
TEM PROVAS, DIZ PF

CULTURA. 8 | Obras de restauro e 
recuperação do TAM seguem em 
ritmo acelerado e já ultrapassaram 
50% de execução

INVESTIGAÇÃO. 4 | Delegado encerrou 
o inquérito sem indiciar os acusados 
e afirmando que Palocci parece ter 
tirado informações da internet
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se abateu sobre nosso país e hoje, 
com um cenário menos desalenta-
dor, não temos dúvidas do quanto 
as medidas de isolamento foram 
imprescindíveis para o combate 
e controle da doença. Como go-
vernadora, fui a primeira a dar o 
exemplo. O fato de não sair às ruas 
não me impediu de trabalhar um 
segundo sequer. Ao lado do vice-
-governador, da Sesap e da nossa 
força-tarefa, viabilizamos os 567 
leitos da rede de hospitais “Pacto 
pela Vida”, do Governo do Esta-
do – proporcionalmente uma das 
maiores ampliações de rede do 
País; asseguramos a contratação 
de mais de 3.200 pro� ssionais de 
saúde para trabalharem nas unida-
des hospitalares do RN; tornamos 
possível com o RN+Protegido a 
distribuição de mais de cinco mil 
máscaras, junto com nossos par-
ceiros, para a população do RN; 
e investimos em ações concretas 
na Saúde, somente no primeiro 

semestre deste ano, R$ 670 mi-
lhões – mais que o dobro do ano 
passado. Não foi fácil, em meio a 
uma conjuntura tão adversa – com 
a falta de uma estratégia nacional 
– enfrentarmos tantos desa� os. 

Mas nós conseguimos, de um lado 
garantir a assistência à saúde e de 
outro sensibilizar as pessoas para 
as determinações de cuidados sa-
nitários. Os frutos que nós estamos 
colhendo agora,  com o Estado há 
semanas apresentando o quadro 
de melhoria, é resultado de gestão, 
trabalho e muita seriedade. Não só 
do Governo, mas de todos aqueles 
que estiveram e estão juntos nessa 
grande batalha: os Poderes, e aí 
ressalto o importante papel os Mi-
nistérios Públicos no acompanha-
mento e � scalização de todas as 
demandas; prefeituras; e sociedade 
em geral.

AGORA RN  - E as escolas?
FB - Começamos a retomar 

as atividades da economia, mas 
setores, como o das escolas, ainda 
requerem muita cautela. Por isso 
mesmo, acatamos a recomenda-
ção do nosso comitê cientí� co e 
prorrogamos por mais 30 dias a 

A governadora Fátima Bezer-
ra avalia que o Rio Grande 
do Norte está começando 

a “colher os frutos” das medidas 
restritivas adotadas pela gestão 
estadual para conter o avanço do 
novo coronavírus. Segundo Fáti-
ma, o Estado hoje vê a desacele-
ração no número de casos con� r-
mados e óbitos pela Covid-19 por 
causa do distanciamento social e 
do esforço feito pelo governo para 
ampliar a rede assistencial.

Nesta entrevista ao Agora 
RN, Fátima detalha as ações do 
governo durante a pandemia de 
Covid-19 e a� rma que o fato de 
ela ter � cado isolada em casa nos 
primeiros meses da crise sanitária 
não a impediu de conduzir o en-
frentamento à doença.

A governadora diz ainda que, 
apesar das divergências com o pre-
feito de Natal, Álvaro Dias, quanto 
às medidas para enfrentar a Covid, 
seu governo sempre esteve à dis-
posição do diálogo para traçar es-
tratégias conjuntas com os muni-
cípios para lidar com a pandemia.

Sobre o momento político, 
Fátima voltou a criticar o Governo 
Federal pela falta de coordenação 
na pandemia e defendeu a forma-
ção de uma “frente ampla e plural” 
em defesa da democracia. Con� ra:

AGORA RN -  A senhora tem 
mantido, na medida do possível, 
uma � delidade em relação ao dis-
tanciamento social, inclusive ago-
ra, com a decisão de prorrogar a 
suspensão das aulas presenciais. O 
que a senhora diria aos críticos da 
medida?

FÁTIMA BEZERRA - O Brasil 
atingiu, semana passada, a infe-
liz marca dos 100 mil óbitos pela 
Covid. São mais de 3 milhões de 
casos con� rmados e mais de 2 
milhões suspeitos. Esses dados, 
por si só, revelam a tragédia que 

MELHORA NO QUADRO DA 
PANDEMIA É RESULTADO DE 
“GESTÃO”, AFIRMA FÁTIMA

retomada das aulas. Até lá, a Sesap 
dará continuidade aos protoco-
los e continuará as análises com 
representantes das escolas públi-
cas e particulares para avaliar o 
comportamento da pandemia do 
Estado. Ainda essa semana, os co-
mitês gestor e cientí� co se reunirão 
novamente para avaliar o quadro. 
Imagine que somente a rede pú-
blica conta atualmente com 216 
mil alunos matriculados e o comitê 
entende que liberar as aulas agora 
seria colocar mais 1 milhão de pes-
soas à exposição do vírus.

AGORA RN - Não bastasse o fato 
de o Ministério da Saúde não ter 
dado diretrizes claras aos estados 
durante a atual crise sanitária, ao 
longo desta pandemia, a senhora 
tomou decisões em direção oposta 
às do prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
e de outros prefeitos e prefeitas do 
Estado. Isso não prejudicou o com-
bate ao vírus?

FB - O Governo criou a inicia-
tiva que chamamos de “Pacto pela 
Vida” justamente para somarmos 
todos os esforços possíveis no 
combate à pandemia, sejam eles 
no âmbito das ações estruturais, 
sejam eles na conscientização e 
cuidados da população. Nós tive-
mos a parceria dos poderes, mu-
nicípios e da sociedade em geral. 
Absolutamente todos foram con-
vidados para as reuniões e discus-
sões estratégicas. O tempo todo 
deixamos claro que a retórica ne-
gacionista do Governo Federal, no 
sentido de que não havia motivos 
para maiores preocupações e que 
a vida deveria seguir o percurso 
normal, não somente estava equi-
vocada como era extremamente 
perigosa. A nossa narrativa sem-
pre foi essa: ampliar a estrutura de 
leitos, sobretudo os críticos; cons-
cientizar a população para o uso 
de máscaras e para somente sair 
de casa se necessário; ser trans-
parente, muito transparente, com 
todas as medidas que estavam 
sendo tomadas, tornando públi-
cos todos os gastos realizados; e, 
posteriormente, no momento da 
abertura, dialogar com todos os 
setores envolvidos.

A retórica negacionista do 
Governo Federal, no sentido 
de que não havia motivos 
para maiores preocupações 
e que a vida deveria seguir 
o percurso normal, não 
somente estava equivocada 
como era perigosa”

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA DO RN

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

ENTREVISTA | Governadora do Rio Grande do Norte lista medidas adotadas 
pelo Estado durante a pandemia do novo coronavírus e celebra redução 
no ritmo de novos casos confirmados e óbitos provocados pela Covid-19. 
Segundo ela, Estado começa a colher os frutos do isolamento social
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Espero que Bolsonaro traga benefícios 
importantes ao Estado, diz governadora

AGORA RN - Como a senhora 
analisa o atual momento da pan-
demia no RN, que vê diminuição no 
ritmo de contágio e desaceleração 
no número de óbitos pela Covid 
19? É possível falar em desmobili-
zação de esforços quanto a leitos 
críticos, por exemplo?

FB - O RN apresenta no mo-
mento cenário de desaceleração 
de óbitos, mas precisamos de mui-
ta cautela porque ainda estamos 
apresentando taxas de incidência 
que variam nas regiões de saúde. 
O Plano Estadual de Contingência 
para o enfrentamento da Covid-19 
segue em curso, conforme orien-
tação de especialistas e pactuação 
com os poderes. Nos próximos 
dias, vamos expandir a testagem 
da população para avaliar a preva-
lência da doença na população em 
idade produtiva que tem retomado 
as atividades laborais, o que pode-
rá auxiliar no processo de tomada 
de decisão no tocante ao enfren-
tando da pandemia.

AGORA RN - A senhora espera 
reaver os R$ 5 milhões que o Gover-
no do RN antecipou para a compra 
dos respiradores junto ao Consór-
cio Nordeste?

FB - Se tem uma coisa que 
nosso governo se orgulha é de ser 
transparente em tudo o que faz. 
Esse foi mais um entre os pro-
cessos, cuja documentação foi 
entregue em sua completude para 
análise dos órgãos de controle. 
Antes mesmo que nos pedissem. 
Foi revoltante o que aconteceu. 
Quando decidimos adquirir esses 
respiradores, estávamos numa 
situação de muita dificuldade por-
que havia uma completa escassez 
desses equipamentos no mercado 
mundial e as pessoas estavam 
morrendo porque um instrumen-
to imprescindível para mantê-las 
vivas estava em falta. Não titubea-
mos em adquiri-los quando vimos 
aquela porta se abrir. Apelávamos 
por respiradores ao Governo Fede-
ral havia mais de um mês mas, até 
aquela data, nenhum sinal. Diante 
do calote constatado, ingressamos 
com todas as medidas judiciais 
cabíveis para que os recursos in-
vestidos retornem aos cofres do Es-
tado. Infelizmente essa não é uma 
realidade somente do Rio Grande 
do Norte ou do Nordeste, é uma 
realidade para além do Brasil.

AGORA RN - Quando foi depu-
tada e senadora, a senhora teve 
uma participação relevante no 
processo de expansão do IFRN. Co-
mo vê o atual momento da institui-
ção, que está sob o comando de um 
reitor interino?

FB -  O que há no IFRN é uma 
intervenção. É inaceitável isso e o 
que nós exigimos, ao invés de prá-
ticas ditatoriais como a que foi ins-
taurada lá, é a continuidade do pla-

no de expansão e fortalecimento 
da educação profissional no Brasil, 
no Nordeste e aqui no RN. É disso 
que a juventude precisa. Eu nunca 
pensei de, em pleno século XXI, 
testemunharmos um cenário tão 
deprimente, de completo desres-
peito à democracia, à livre escolha 
e à independência da comunidade 
escolar. O IFRN escolheu o seu rei-
tor, numa eleição soberana, como 
deve ser, mas essa escolha não foi 
respeitada. Eu tenho um imenso 
carinho por aquela instituição, que 
tem sido um verdadeiro espaço 
de inclusão e de oportunidades, 
sobretudo para os jovens mais 
humildes, aqueles que em condi-
ções normais não teriam grandes 
chances nos ENEMs da vida. A 
minha solidariedade com aquelas 
pessoas – estudantes, professores e 
funcionários – é absoluta.

AGORA RN - O que a senhora 
espera da visita do presidente Jair 
Bolsonaro ao Nordeste (e especifi-
camente ao RN nesta próxima se-
mana) em plena pandemia?

FB - Eu espero que ele possa 
trazer benefícios importantes para 
o Estado, como garantir a chegada 
das águas do rio São Francisco, a 
construção do canal Apodi-Mos-
soró, a viabilização do projeto 
Seridó. Os governos Lula e Dilma 
deixaram o projeto de transposição 
94% concluído e nós ainda estamos 
aguardando a finalização da obra. 
Especialmente no Rio Grande do 
Norte, precisamos assegurar a cons-
trução do canal porque, sem ele, a 
população de toda a região Oeste 
ficará desassistida - e isso nós não 
podemos aceitar. Outra questão 
é o Aeroporto de São Gonçalo do 
Amarante. Semana passada nós ti-
vemos uma reunião com o ministro 
Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, 
e eles nos garantiu que será dada a 
solução da operacionalização da es-
trutura, já que a empresa concessio-
nária comunicou que não pretende 
continuar no local. Também preci-
samos cobrar a conclusão das obras 
do PAC, como a da reta Tabajara, 
viadutos e a duplicação da BR-304.

AGORA RN - A senhora falou em 
obras de infraestrutura hídrica. 
Como está a questão de Oiticica? O 
governo vai devolver os 19 milhões 
solicitados pelo Ministério do De-
senvolvimento Regional?

FB - Eu quero primeiro dei-
xar claro, como o próprio ofício 
do ministro enfatiza, que não há 
absolutamente nenhum tipo de ir-
regularidade por parte do governo 
com relação aos recursos de Oitici-
ca. O que ocorreu foi que a própria 
Justiça determinou a retirada dos 
valores da conta convênio sob a 
justificativa de bloqueios judiciais. 
Nosso governo, tão logo constatou 
a movimentação na conta, impe-
trou ação de reclamação junto ao 
STF e conseguiu sanar o proble-
ma. Os bloqueios foram cessados 
e esses recursos, conforme consta 
no convênio, devem ser repostos 
até o final da obra. A Barragem de 
Oiticica é uma grande prioridade 
para nós. Desde que assumimos o 
Governo tivemos que corrigir mui-
tos problemas que encontramos e 
um deles foi a obra social, que es-
tava travada. Tivemos que fazer o 
distrato com o acompanhamento 
do MP e a participação do movi-
mento de atingidos pela barragem 
e está aí, a obra, de vento em popa. 
Estamos atentos e empenhados 
para que a obra seja concluída no 
tempo previsto.

AGORA RN - A senhora anun-
ciou obras rodoviárias também 
recentemente. Quais os prazos?

FB - Nós demos início, e es-

peramos concluir até o mês de 
novembro, a um grande investi-
mento destinado à conservação e 
manutenção das nossas estradas. 
São R$ 17 milhões, através do 
Programa de Conservação de Ro-
dovias Estaduais 2020, para a re-
forma de 90% da malha viária do 
Rio Grande do Norte. Infelizmen-
te, a malha rodoviária que herda-
mos apresenta muita precarieda-
de e nós temos a preocupação e 
dever de melhorar a infraestru-
tura da malha viária, tornando 
segura para as pessoas e também 
para o transporte, que é sinônimo 
de desenvolvimento econômico 
para o nosso estado. Nós também 
lançamos o edital de licitação pa-
ra a execução da 2ª etapa da obra 
do Pró-Transporte. Essa é uma 
estrutura aguardada pela Zona 
Norte de Natal desde 2006. Para 
destravá-lo, criamos um grupo de 
trabalho para acompanhar e dar 
solução aos inúmeros problemas 
que paralisam obras como esta. 
Agora esperamos entregá-la, 
completa, até 2022, garantindo a 
melhoria da mobilidade urbana 
para a nossa querida Zona Norte, 
dando aos usuários e moradores 
a qualidade de vida que eles me-
recem. Além disso, nós temos as 
obras do Governo Cidadão, com 
algumas estradas em fase de con-
clusão agora no primeiro semes-
tre e outras em andamento. Não 
podemos deixar de falar também, 
já que entramos na seara do Go-
verno Cidadão, nas 40 escolas e 
nos equipamentos culturais, co-

mo o Teatro Alberto Maranhão, 
EDTAM, Pinacoteca, entre ou-
tras, todas eles destravados e que 
serão entregues à população pelo 
nosso governo.

AGORA RN - Na semana pas-
sada, ao participar de uma live, a 
senhora defendeu a formação de 
uma “frente ampla” em defesa da 
democracia. O que isso significa? 
A senhora defende que o PT avalie 
a possibilidade de dividir o prota-
gonismo da oposição com partidos 
como PDT, PCdoB e PSB?

FB - Uma coisa é a frente 
ampla em defesa da democracia, 
que precisa ser ampla, plural, 
porque ali estarão os partidos, 
instituições, movimentos so-
ciais, cidadãos e cidadãs que têm 
compromisso com a defesa da 
democracia, especialmente em 
um contexto tumultuado como o 
que nós vivemos. Isso aí vai além 
de questões político-partidárias. 
Esse contexto é para além das 
diferenças de natureza ideológi-
ca, porque alcança todos aqueles 
que têm clareza da necessidade 
de defesa do estado democrático 
de direito, que é fundado na liber-
dade de expressão. Outra coisa é 
a eleição e a disputa político-elei-
toral, que é legítima e por meio da 
qual que cada partido certamen-
te apresentará suas candidaturas 
e propostas.

AGORA RN - Na mesma live, a 
senhora disse que não estava pre-
ocupada com eleição. Qual será 
sua participação na candidatura 
de Jean Paul Prates à Prefeitura do 
Natal?

FB - É evidente que, diante de 
um contexto como o que estamos 
vivendo, de uma pandemia baten-
do na porta das pessoas, todas as 
minhas energias estavam – e ainda 
estão – voltadas para a assistência 
à saúde do povo do Rio Grande do 
Norte, bem como para as ações já 
em curso de preparação do pós-
-pandemia e a retomada do pro-
jeto de desenvolvimento, geração 
de emprego e renda. A questão 
das eleições está a cargo do meu 
partido, que está conversando com 
o PCdoB e várias outras legendas 
para a formação de alianças, seja 
para a disputa majoritária, seja pa-
ra a proporcional. Claro que o PT 
estará presente em várias cidades 
do interior, disputando as eleições, 
inclusive com alianças com outros 
partidos - e a eleição de Natal é 
muito importante, assim como a 
de Mossoró, Currais Novos, Apodi, 
entre outras. A eleição do senador 
Jean Paul Prates, em Natal; da de-
putada Isolda Dantas, em Mosso-
ró; e a reeleição do prefeito Odon 
Júnior, em Currais Novos, estão en-
tre os projetos prioritários do nos-
so partido para o desenvolvimento 
do Rio Grande do Norte.

Defesa da democracia 
precisa ser ampla, plural, 
porque ali estarão os 
partidos, instituições, 
movimentos sociais, 
cidadãos e cidadãs que têm 
compromisso com a defesa 
da democracia”

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA DO RN

ROBSON ARAÚJO / GOVERNO DO RN
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BOLSONARO CRESCE NA HORA 
CERTA, DIZ ESPECIALISTA 

MAIORIA FEMININA ESCOLHERÁ 
PREFEITOS E VEREADORES

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

MESA QUADRADA
Tem tudo para virar “resenha” 

a reunião da comissão especial da 
Câmara dos Deputados sobre o 
retorno do futebol na pandemia. 
Vai ter jornalista, cartola, médico 
� sioterapeuta. Craque, que é bom, 
nenhum.

FIM DE PAPO
O PT nacional já não quer 

papo com o PSB de Pernambuco, 
após a decisão de não reincidir no 
erro de abrir mão da candidatura 
de Marília Arraes à prefeitura 
do Recife. Só falta mandar os 
� siológicos liderados pelo senador 
Humberto Costa devolver seus 
cargos de consolação.

METAMORFOSE AMBULANTE
Saiu da internet para as ruas 

um protesto em favor da Lava 
Jato e contra Jair Bolsonaro, pelo 
acordo com o “centrão”. Por 11 
anos Bolsonaro foi � liado ao PP, 
principal partido de centro, e saiu 
do partido incólume.

COMPRANDO MILITÂNCIA
O “bilionário socialista” George 

Soros deve ter concluído que 
a esquerda em geral e ativistas 

em particular gostam mesmo 
é de grana. Sua Open Society 
Foundation vai distribuir US$3 
milhões no Brasil a ‘grupos 
excluídos de debates’, seja lá 
o que isso for, que ‘lutam pela 
democracia’

TRABALHO RENDE
“É muito bom ver os brasileiros 

reconhecendo o grande trabalho 
que vem sendo feito pelo governo 
em todas as frentes”, comentou 
Fabio Faria (Comunicações), após 
a alta de Bolsonaro nas pesquisas.

BOLSONARO EM SERGIPE
O presidente da República 

Jair Bolsonaro visita Sergipe 
nesta segunda (17) a convite do 
deputado Laércio Oliveira (PP), 
relator da Nova Lei do Gás. Vai 
conhecer aç õ es de fomento à  
cadeia produtiva do gá s.

CONSUMO DE VOLTA
O número de acessos a lojas 

de comércio online em julho só 
foi inferior ao registrado em maio 
deste ano (auge da pandemia e Dia 
das Mães) e de novembro de 2019 
na Black Friday, principal data do 
e-commerce.

Dentro de 97 dias, quase 148 milhões de eleitores irão comparecer 
às urnas para eleger novos prefeitos e vereadores em 5.569 municípios 
brasileiros. A maioria do eleitorado é formada por mulheres, que 
representam 52,49% do total, segundo levantamento realizado no âmbito do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), somando 77.649.569 eleitoras. Os homens 
somam 70.228.457 eleitores. Eles representam 47,48% do total.

DISTANTES DA POLÍTICA
Com maioria feminina 

no eleitorado, em tese as 
candidatas teriam mais 
chances, mas não é bem assim. 
Elas continuam com aversão à 
política.

ELEITORES CENTENÁRIOS
O eleitorado com voto 

facultativo apresenta uma 

curiosidade: 65.589 com mais 
de 100 anos estão com as 
obrigações aptos para ir às 
urnas.

DISPENSADOS DE VOTAR
Estão dispensados de 

comparecer às urnas, em 
novembro, analfabetos, maiores 
de 70 anos e os maiores de 16 e 
menores de 18 anos de idade.

O crescimento da avaliação positiva do governo Jair Bolsonaro e a queda 
brusca no número dos que o rejeitam acontecem a apenas 90 dias das 
eleições municipais deste ano, por esse motivo “o momento político não 

poderia ser melhor para o presidente”, segundo um dos maiores especialistas do 
País, Murilo Hidalgo, presidente do Paraná Pesquisas, primeiro instituto a detectar 
esse salto de avaliação positiva. As pesquisas indicam que, com prestígio em 
alta durante a campanha, Bolsonaro deve favorecer um desempenho histórico 
dos seus aliados. Para Hidalgo, Bolsonaro pode passar dos 40% de aprovação, 
mas só será o “maior eleitor” mantendo o que o faz recuperar a popularidade. 
O desafio do presidente é fazer os mais pobres se sentirem amparados, nos 
programas sociais, seguir viajando pelo País e evitar crises políticas. As pesquisas 
têm mostrado que Bolsonaro mantém o apoio de quem o elegeu e avança no 
eleitorado lulista nas classes C, D e E e no Nordeste.

INVESTIGAÇÃO | Delegado encerrou o inquérito sem indiciar os acusados e afirmando que as informações 
dadas por Palocci em sua delação “parecem todas terem sido encontradas em pesquisas de internet”

A Policia Federal concluiu que 
as acusações feitas pelo ex-
-ministro Antonio Palocci, so-

bre um suposto caixa milionário de 
propinas para o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, administrado 
pelo banqueiro André Esteves, do 
BTG, não têm provas e foram todas 
desmentidas pela investigação – in-
clusive em depoimentos de testemu-
nhas e de delatores que incrimina-
ram o PT em outros processos.

Na semana passada, o delegado 
Marcelo Daher encerrou o inquérito 
sem indiciar os acusados e a� rman-
do que as informações dadas por Pa-
locci em sua delação “parecem todas 
terem sido encontradas em pesqui-
sas de internet”, sem “acréscimo de 
elementos de corroboração, a não 
ser notícias de jornais”.

De acordo com Daher, “as notícias 
jornalísticas, embora su� cientes para 
iniciar o inquérito policial, parece que 
não foram corroboradas pelas provas 
produzidas, no sentido de dar conti-
nuidade à persecução penal”.

Ele encaminhou o resultado ao 
Ministério Público Federal.

O inquérito foi aberto para investi-
gar declarações de um dos anexos da 
delação premiada de Palocci homolo-
gada pelo ministro Edson Fachin, do 
Supremo Tribunal Federal (STF).

Palocci havia dito que, a partir 
de fevereiro de 2011, André Esteves 
“teria passado a ser o responsável 
por movimentar e ocultar os valores 

recebidos” por Lula, “a título de cor-
rupção e caixa dois, em contas ban-
cárias abertas e mantidas no BTG 
Pactual S/A, em nome de terceiros”.

O banqueiro teria depositado pa-
ra Lula, num primeiro momento, R$ 
10 milhões “de vantagens indevidas” 
para garantir in� uência no governo 

federal.
Em troca, receberia informa-

ções privilegiadas de decisões do 
Banco Central sobre taxas de juros. 
E depois dividiria parte dos lucros 
bilionários em operações com Lula, 
depositando os recursos em contas 
de terceiros.

Ex-ministro Antonio Palocci falou que haveria caixa milionário de propinas para Lula

Delação de Palocci sobre BTG
e Lula não tem provas, diz PF

A Justiça do Espírito Santo deu aval 
para que a menina de 10 anos que 
ficou grávida após ter sido estu-

prada pelo tio interrompa a gestação.
No despacho, publicado na última 

sexta-feira 14, o juiz da Vara da Infância 
e da Juventude da cidade de São Ma-
teus, Antonio Moreira Fernandes, de-
terminou que a criança seja submetida 
ao procedimento de melhor viabilida-
de para preservação da vida dela.

“Seja pelo aborto ou interrupção 
da gestação por meio de parto normal 
imediato”, segundo trecho da decisão. 
O magistrado atendeu ao pedido do 
Ministério Público capixaba.

O caso foi descoberto quando a 
criança deu entrada no dia 8 (sábado) 
no Hospital Estadual Roberto Silvares, 
em São Mateus (a 218 Km de Vitória), 
com sinais de gravidez.

A equipe médica que atendeu a 
criança fez exames na paciente e consta-
tou que ela estava grávida de ao menos 
três meses. No inquérito da Polícia Civil 

que investigou o crime, a menina disse 
que era estuprada pelo companheiro da 
tia dela há ao menos quatro anos e que 
não havia relatado os abusos sexuais 
que sofria porque era ameaçada.

O suspeito, um homem de 33 anos, 
está foragido desde que o caso veio à tona.

VIAGEM PARA OUTRO ESTADO
Neste domingo 16, a menina dei-

xou o Espírito Santo para se submeter 
ao aborto em outro estado. O destino 

não foi revelado pelas autoridades, 
mas a extremista Sara Girimoni disse 
nas redes sociais que o procedimento 
iria acontecer em um hospital de Reci-
fe (PE). Manifestantes foram até o local 
tentar impedir o aborto. Houve bate-
-boca e confusão. Até o fechamento 
desta edição, não havia con� rmação se 
o aborto tinha sido realizado.

A criança chegou a ser internada 
no Hospital Universitário Cassiano 
Antonio Moraes (Hucam), em Vitória, 
mas a equipe médica do Programa de 
Atendimento as Vítimas de Violência 
Sexual (Pavivi) se recusou a realizar o 
procedimento no sábado 15.

Em um ofício em que justi� ca as 
razões da recusa os médicos a� rmam 
que “a idade gestacional não está am-
parada pela legislação vigente” que 
permite o aborto no País.

De acordo com o documento, a me-
nina está com 22 semanas e quatro dias 
de gestação, o que também minimizaria 
o risco da gravidez para a jovem.

Médicos do Hucam não quiseram fazer o aborto

Justiça autoriza aborto em menina 
de 10 anos grávida após estupro

ESPÍRITO SANTO

RICARDO MEDEIROS / A GAZETA

RODOLFO BUHRER / REUTERS
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A Câmara dos Deputados pode 
votar na próxima terça-feira 18 
um projeto de lei que concede 

ajuda de R$ 4 bilhões da União ao ser-
viço de transporte coletivo de capitais e 
grandes cidades.

O socorro, previsto no Projeto 
de Lei 3364/20, do deputado Fabio 
Schiochet (PSL-SC), deve-se à queda 
de receita das empresas de transporte 
público urbano por causa das medidas 
de combate à pandemia da Covid-19, 
como isolamento social e fechamento 
de indústrias e comércio.

O substitutivo do relator, deputado 
Hildo Rocha (MDB-MA), cria o Regime 
Especial de Emergência para o Trans-
porte Coletivo Urbano e Metropolitano 
de Passageiros (Remetup). O texto per-
mite que os recursos sejam destinados 
aos estados, ao Distrito Federal, às ca-
pitais estaduais, às cidades de regiões 
metropolitanas e aos municípios com 
mais de 300 mil habitantes.

Todos os interessados deverão assi-
nar termo de adesão e seguir suas con-
dições para receber o dinheiro federal, 
mas empresas públicas ou de economia 
mista não poderão ser beneficiadas.

DESVIO DE RECURSOS
Outro projeto pautado na Casa é o 

que aumenta as penas de vários tipos 
de crimes ligados ao desvio de recursos 
direcionados à Covid-19. As mudanças 
no Código Penal constam do Projeto 
de Lei 1485/20, da deputada Adriana 
Ventura (Novo-SP) e outros.

De acordo com o parecer prelimi-

nar da deputada Greyce Elias (Avante-
-MG), a pena de reclusão de 1 a 3 anos 
por associação criminosa será aplicada 
em dobro se o objetivo é desviar recur-
sos destinados ao enfrentamento da 
calamidade.

Dobram também as penas do capí-

tulo do Código Penal referente a crimes 
contra a administração pública prati-
cados com esse objetivo, como empre-
go irregular de verbas públicas (deten-
ção de 1 a 3 meses) e corrupção passiva 
(exigir ou receber propina), cuja pena é 
de reclusão de 2 a 12 anos.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Entre os itens na pauta do ple-

nário, também está o Projeto de Lei 
6229/05, que muda as regras para a 
recuperação judicial, um processo 
no qual a empresa em dificuldades 
financeiras pode tentar se reerguer 
no mercado.

Segundo o parecer preliminar do 
deputado Hugo Leal (PSD-RJ), o em-
presário em dificuldades poderá pedir 
financiamento na fase de recuperação 
judicial. O texto também permite aos 
credores apresentarem um plano de 
recuperação se eles recusarem o do 
devedor. O juiz poderá autorizar o fi-
nanciador a adiantar ao devedor até 
10% do dinheiro antes da decisão final 
dos credores.

Para a empresa que tiver pedido 
ou aprovada a recuperação judicial, 
o substitutivo de Hugo Leal permi-
te o parcelamento de dívidas com 
a União. Atualmente, já é previsto 
um parcelamento desse tipo, mas o 
projeto aumenta o número de pres-
tações (de 84 para 120) e diminui o 
valor de cada uma.

É criada ainda outra opção, com a 
quitação de até 30% da dívida consoli-
dada e o parcelamento do restante em 
até 84 parcelas.

Câmara analisa ajuda emergencial 
de R$ 4 bi para empresas de ônibus
TRANSPORTE | Socorro, previsto no Projeto de Lei 3364/20, do deputado Fabio Schiochet (PSL-SC), deve-se à queda de receita das empresas de transporte público urbano por causa das 
medidas de combate à pandemia da Covid-19, como isolamento social e fechamento de indústrias e comércio. Projeto beneficia empresas de cidades com mais de 300 mil habitantes

Em Natal, empresas de transporte já foram até à Justiça para receber socorro financeiro por causa da pandemia do novo coronavírus

O Rio Grande do Norte confirmou 
60 novos casos de Covid-19 
neste domingo 16. Com isso, 

chegou a 57.720 o número de pacientes 
contaminados pelo novo coronavírus 
no Estado desde que a pandemia co-
meçou. Também foram contabilizadas 
5 novas mortes provocadas pela doen-
ça, elevando para 2.067 o número de 
óbitos.

De acordo com a Secretaria Esta-
dual de Saúde Pública (Sesap), todas as 
cidades potiguares já registraram pelo 
menos um caso do novo coronavírus. 
As cidades com mais registros são 
Natal (21.434 casos), Mossoró (5.730) e 
Parnamirim (5.389).

Em todo o País, segundo o Minis-
tério da Saúde, já são 3.340.197 casos 
confirmados do coronavírus, com 
107.852 óbitos. Foram 23 mil novas 
infecções nas últimas 24 horas e 620 
mortes.

De acordo com levantamento da 
Globonews, a Covid-19 já atinge 98,7% 
dos municípios brasileiros.

A região Norte do País foi a primei-

ra a registrar 100% do seu território 
com casos do novo coronavírus. De 
acordo com dados das secretarias es-
taduais de saúde, apenas 67 cidades 
brasileiras ainda estão livres de casos 
da doença.

Ao todo, são 17 estados com todas 
as cidades com pelo menos um caso de 

coronavírus. Não há nenhum estado 
brasileiro que não registre 90% de seu 
território atingido.

O mesmo levantamento foi realiza-
do há 15 dias e, desde então, mais três 
estados atingiram o patamar de 100%: 
Mato Grosso do Sul, Tocantins e Per-
nambuco.

Rio Grande do Norte já tem mais de 57 mil casos confirmados do novo coronavírus

RN confirma 5 novos óbitos 
causados pelo novo coronavírus

PANDEMIA

NEY DOUGLAS / AGORA RN Investigações do Ministério Públi-
co do Rio de Janeiro (MP-RJ) no 
caso da “rachadinha” mostram 

que o senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) e sua mulher, Fer-
nanda Bolsonaro, omitiram de suas 
declarações de Imposto de Renda R$ 
350 mil investidos na compra de uma 
loja de chocolates que o parlamentar 
possui em sociedade com o amigo 
Alexandre Santini desde 2014.

Os promotores identificaram a 
omissão depois de cruzar os dados 
bancários e fiscais de Flávio e Fer-
nanda a partir das quebras de sigilo 
autorizadas pelo Tribunal de Justiça 
do Rio (TJ-RJ), em abril do ano passa-
do. No depoimento prestado ao MP-
-RJ, o senador caiu em contradição 
ao explicar a negociação, confundiu 
valores e, em muitos momentos, dis-
se não recordar das operações.

Flávio e Santini compraram a loja 
da C2S Comércio de Alimentos, que 
pertencia a Cristiano Correia Souza e 
Silva. No contrato, assinado em 11 de 
dezembro de 2014, o valor acertado 
foi de R$ 800 mil. Cada sócio ficou 

responsável por arcar com metade, R$ 
400 mil. Os promotores encontraram, 
na declaração de Flávio à Receita Fe-
deral, o pagamento de R$ 50 mil para 
a empresa de Cristiano em 2014, o 
que coincide com um cheque emitido 
por Flávio como sinal para a compra. 
Mesmo sem ser sócia da empresa, 
Fernanda fez uma transferência ele-
trônica para a C2S no valor de R$ 350 
mil, no dia 2 de fevereiro de 2015, e 
quitou o que seria a parte de Flávio na 
aquisição da loja. Este pagamento não 
foi declarado por ela à Receita Federal.

Senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ)

Flávio Bolsonaro omitiu da 
Receita R$ 350 mil, diz MP

IMPOSTO DE RENDA

UOL / REPRODUÇÃO
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A Secretaria Estadual de Saúde 
(Sesap) espera ampliar ainda 
neste mês a capacidade de tes-

tagem para a Covid-19 de quatro labo-
ratórios regionais. Serão distribuídas 
150 mil unidades de exames entre os 
laboratórios envolvidos. A expectativa 
é de alcançar a capacidade de 1 mil 
testes diários.

No último dia 23 de julho, a Sesap 
anunciou mudanças nos critérios de 
testagem no Rio Grande do Norte. Até 
agora, apenas pacientes com comorbi-
dades (problemas crônicos de saúde), 
idosos e profissionais da saúde tinham 
prioridade na análise. Com a mudança, 
a previsão é de que 100% dos pacientes 
com sintomas gripais sejam testados 
para a Covid-19.

Segundo a Sesap, o projeto de am-
pliação da testagem terá investimento 
total de R$ 4,2 milhões. O objetivo é 
melhorar a eficiência dos laboratórios 
situados nos municípios de Natal, Mos-
soró, Caicó e Pau dos Ferros.

Para melhorar o serviço, a Secreta-
ria de Saúde já adquiriu 150 mil testes 
sorológicos para esta nova etapa. O no-
vo modelo é capaz de detectar os níveis 

de anticorpos IgM e IgG em amostra de 
sangue do paciente. Como o organismo 
só começa a produzir anticorpos após 
a infecção já estar instalada, os anti-
corpos da classe IgM, de fase aguda de 
infecção, possuem maior sensibilidade 
após o 10º dia de início dos sintomas.

Os 150 mil testes serão divididos 
entre as cidades em razão do núme-
ro de casos suspeitos e confirmados 
da doença. Com isso, o laboratório 
central, em Natal, ficará com 100 mil 
unidades. Mossoró terá 30 mil. Já as ci-
dades de Caicó e Pau dos Ferros ficarão 
com 10 mil, respectivamente.

Ainda de acordo com a Sesap, o 
Laboratório Central de Saúde Pública 
do Estado (Lacen), localizado na Zona 
Oeste de Natal, tinha até este fim de 
semana o estoque total de 23.657 testes 
do modelo RT- PCR em estoque.

Este exame identifica o vírus em 
amostras respiratórias sete dias após 
do início dos sintomas, ou seja, quando 
o vírus está agindo no organismo do 
paciente. Para que isso possa ser feito, 
só poderão ser testadas as pessoas 
apresentam sintomas da doença, se-
jam leves, moderados ou graves.

Estado adquire 150 mil testes para 
ampliar diagnóstico do coronavírus
SAÚDE | Objetivo é melhorar a eficiência dos laboratórios situados nos município de Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros. Após mudança nos critérios de testagem no Rio Grande
do Norte, previsão é de que 100% dos pacientes com sintomas gripais sejam testados para a Covid-19. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, há 23 mil testes RT-PCR no Lacen

Profissional de saúde testa paciente para o novo coronavírus durante ação da Prefeitura do Natal que aplicou testes em massa na Arena das Dunas

A governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, deter-
minou às empresas de trans-

porte público que operam na Região 
Metropolitana de Natal que voltem a 
circular com 100% da frota a partir da 
próxima sexta-feira 21. A ordem está 
em um decreto publicado no último 
sábado 15 no Diário Oficial do Estado.

Através do decreto, Fátima deter-
minou a retomada do fluxo regular da 
frota de ônibus intermunicipais, que 
foi reduzida em função da pandemia 
do novo coronavírus.

Segundo o decreto, todas as em-
presas que operam trechos intermu-
nicipais devem retomar no dia 21 de 
agosto o fluxo regular de suas frotas, 
para atender toda a população, que 
aos poucos retorna à sua rotina. Pa-
ra operar, no entanto, as empresas 
devem observar as medidas estabe-
lecidas no Protocolo Setorial para 
retomada das atividades relativas 
ao transporte no Estado, com fim de 
mitigar os riscos de transmissão da 
Covid-19.

Com o retorno dos horários nor-
mais das linhas que atendem à região 
Metropolitana de Natal, o diretor de 

transporte do Departamento de Es-
tradas de Rodagem (DER), Rômulo 
Lins, órgão competente pela gestão e 
fiscalização do transporte intermuni-
cipal, alerta para o risco de superlo-
tação nos horários de pico e orienta à 
população a usar os horários chama-
dos de entre picos.

“É interessante ressaltar para a 
população que a pandemia não aca-

bou e, mesmo que as empresas obede-
çam ao protocolo de segurança, cabe 
a cada pessoa ter discernimento sobre 
a necessidade de sair de casa. E se for 
sair, optar por não entrar em ônibus 
lotado”, disse.

O decreto prevê ainda que as em-
presas podem apresentar ao DER um 
plano de redução para as linhas que 
ainda não apresentaram demanda.

Regra vale para as empresas que operam trechos intermunicipais, como a Trampolim da Vitória

Fátima manda empresas retomarem 
100% da frota a partir de sexta-feira

TRANSPORTE
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A Polícia Federal realizou 
no sábado 15 a maior apreen-
são de cocaína deste ano no 
Porto de Natal. O trabalho foi 
realizado em conjunto com 
a Receita Federal. No total, 
703,95 Kg da droga foram en-
contrados dentro de um con-
têiner carregado de manga 
que seguiria para a Europa.

A descoberta da droga 
aconteceu por causa da inten-
sificação do trabalho de fisca-
lização realizado pela Polícia 
Federal e pela Receita Federal 
no terminal portuário.

As investigações terão 
prosseguimento com o objeti-
vo de identificar a autoria do 
crime de tráfico internacional 
de drogas, cuja pena pode va-
riar de 7 a 25 anos de reclusão.

Desde 2019, a Polícia Fe-
deral já apreendeu, em co-
operação com a Receita Fe-
deral e somente no Porto de 
Natal, mais de 5 toneladas de 
cocaína.

A Câmara Municipal de Natal 
prorrogou a suspensão das ati-
vidades presenciais nos setores 
legislativo e administrativo. Ago-
ra, a Casa ficará sob o regime de 
operação remota até o dia 31 de 
agosto.

A decisão, publicada no Diá-
rio Oficial do Município no último 
sábado 15, dá continuidade às 
medidas do Legislativo natalense 
no combate ao novo coronavírus 
na capital potiguar.

Com isso, as sessões ordiná-
rias, bem como as atividades le-
gislativas relativas às comissões 
permanentes, permanecerão 
em funcionamento por meio do 
Sistema de Deliberação Remota 
(SRD), de forma online, enquan-
to alguns funcionários atuam 
em regime de teletrabalho e re-
vezamento.

O presidente da Casa, verea-
dor Paulinho Freire (PDT), infor-
mou que está sendo elaborado 
um plano de retomada das ativi-
dades presenciais.

DROGA LEGISLATIVO

POLÍCIA E RECEITA 
FEDERAL APREENDEM 
703,95 KG DE COCAÍNA 
NO PORTO DE NATAL

CÂMARA DE NATAL 
VAI SEGUIR COM 
ATIVIDADES REMOTAS 
ATÉ 31 DE AGOSTO
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O Governo do Rio Grande do 
Norte publicou neste fim de 
semana o edital para a licitação 

da caixa cênica do Teatro Alberto Ma-
ranhão. O equipamento é fundamental 
para o funcionamento do teatro, mas 
não havia sido incluído no projeto da 
obra de restauração elaborado pela 
gestão anterior. O valor da obra da cai-
xa cênica está estimado em R$ 2,38 mi-
lhões. Os serviços devem ser realizados 
em cinco meses.

“Sabemos da importância que o 
Teatro Alberto Maranhão tem para 
a cultura e história do povo potiguar. 
Cientes da necessidade da reforma 
da caixa cênica para o adequado fun-
cionamento da casa, unimos esforços 
para conseguir recursos e autorizar a 
obra”, destacou a governadora do Esta-
do, Fátima Bezerra.

A atual gestão estadual encontrou 
50% das obras do TAM executadas e 
uma série de entraves que dificulta-
vam o andamento do cronograma. O 
projeto anterior continha, segundo o 
governo, erros técnicos que exigiram 
adequações. Um exemplo disso é a não 
inclusão da reforma da caixa cênica 
do teatro. A atual gestão autorizou e o 
projeto foi desenvolvido por dois espe-
cialistas. Os subprojetos de iluminação 
cênica, sonorização, vestimenta e me-

cânica cênica foram orçados e apro-
vados pelo Iphan. A última etapa – de 
definição dos recursos – foi cumprida e 
o edital pode finalmente ser publicado.

O secretário de Gestão de Projetos 
e Metas e coordenador do Governo Ci-
dadão, responsável pela obra, Fernan-

do Mineiro, lembrou que a caixa cênica 
é peça essencial para o bom funciona-
mento do teatro. “É nela que acontece-
rão as apresentações de teatro, dança, 
ópera e música. O projeto original não 
previa sua reforma, mas sabemos que, 
depois das obras de restauro, o teatro 

não poderia funcionar sem a reforma 
da caixa cênica”, pontuou.

Para o presidente da Fundação 
José Augusto, Crispiniano Neto, res-
ponsável pela gestão do Teatro Alberto 
Maranhão, a licitação da caixa cênica 
era o último grande passo que faltava 
para a reabertura da casa.

 
OBRAS

Segundo o governo estadual, as 
obras de restauro e recuperação do 
TAM seguem em ritmo acelerado e já 
ultrapassaram 50% de execução. A pre-
visão é que, até o fim do ano, o proces-
so seja concluído. O investimento do 
Governo do Estado é de R$ 9,6 milhões 
em obras e equipamentos, com recur-
sos do Banco Mundial.

Esta é uma das maiores e mais 
amplas reformas feitas no teatro des-
de a inauguração, em março de 1904. 
O restauro capitaneado pelo Governo 
por meio do projeto Governo Cidadão 
e Secretaria de Turismo pela primeira 
vez conta com a fiscalização do Insti-
tuto do Patrimônio Artístico Nacional 
(Iphan), que recebe apoio dos setores 
de engenharia da Setur e Governo Ci-
dadão. A Fundação José Augusto tam-
bém atua na fiscalização.

Com problemas estruturais, o te-
atro está fechado desde julho de 2015.

Alberto Maranhão, fechado 
desde 2015, segue em obras
TEATRO | Segundo o governo estadual, as obras de restauro e recuperação do TAM seguem em ritmo acelerado e já ultrapassaram 50% de 
execução. Previsão é que, até o fim do ano, o processo seja concluído. Investimento do governo é de R$ 9,6 milhões em obras e equipamentos

Obra tem custo estimado em mais de R$ 9,6 milhões e deve ser concluída até o fim do ano

A Prefeitura do Natal entregou 
na última sexta-feira 14 a no-
va Base Regional da Guarda 

Municipal, localizada na Praça Gentil 
Ferreira, no bairro do Alecrim. Tam-
bém foram entregues à corporação 
novos armamentos e munições para 
serem utilizadas no serviço operacio-
nal de segurança pública.

No total, foram investidos pela 
prefeitura cerca de R$ 460 mil, sendo 
R$ 220 mil na reforma da base regio-
nal, R$ 175 mil na aquisição de arma-
mento bélico e R$ 65 mil em muni-
ções. Foram adquiridas 10 carabinas 
táticas Tauros .40 (CCT), 20 pistolas 
.40 TH, 10 pistolas .40 G2C, além de 13 
mil munições.

“Estamos presenciando uma nova 
forma municipal de gestão, na qual se-
gurança pública é prioridade. Agora a 
população e os comerciantes do bair-
ro do Alecrim e da Cidade Alta con-
tam com mais segurança, pois temos 
uma base regional e guardas munici-
pais mais bem armados para defender 

a sociedade”, exaltou a secretária mu-
nicipal de Segurança Pública e Defesa 
Social, Mônica Santos.

O comandante da Guarda Muni-
cipal, Alberfran Grilo, ressaltou a am-
pliação da força de combate da corpo-
ração com as novas armas, mostrando 

que o patrulhamento ostensivo passa 
a ter maior poder de proteção para 
o cidadão e de combate à violência 
e à criminalidade. “Parabenizo a ini-
ciativa do prefeito Álvaro Dias, que 
entende que segurança é primordial 
para a qualidade de vida do cidadão”, 

comemorou.
Além desse novo investimento, 

somente neste ano a prefeitura já en-
tregou à Guarda Municipal cinco no-
vas viaturas operacionais (sendo uma 
delas exclusiva para a Patrulha Maria 
da Penha), 160 coletes balísticos, 100 
algemas, 290 dispositivos com spray 
de pimenta e 25 computadores.

Ao longo de 2019, a corporação já 
havia sido equipada com cinco viatu-
ras operacionais modelo SUV Citroên 
Aiscross 1.6, 100 coletes balísticos dis-
simulados, 25 mil munições e 30 pisto-
las semiautomáticas da marca Taurus 
calibre 380, além de rádios portáteis 
de comunicação e motocicletas.

Atualmente, a Guarda Municipal 
do Natal conta com cinco grupa-
mentos de patrulhamento ostensivo, 
sendo a Ronda Ostensiva Municipal 
(Romu), o Grupamento de Ação Am-
biental (Gaam), o Grupamento de 
Ação Patrimonial (Gapa), a Ronda de 
Proteção Escolar (Rope) e a Ronda 
Saúde (RondaS).

Entrega de armamentos e munições aconteceu na nova base regional, localizada no Alecrim

Prefeitura do Natal entrega nova base regional, 
armamentos e munições para Guarda Municipal

SEGURANÇA PÚBLICA

JOANA LIMA / PREFEITURA DO NATAL

RETORNO

CATEDRAL DE NATAL 
VOLTA A RECEBER 
MISSAS APÓS HIATO
DE CINCO MESES

A Catedral Metropolitana de 
Natal recebeu no último sábado 
15 a primeira missa depois de 
cinco meses de interrupção nas 
celebrações presenciais.

Desde 20 de março, as missas 
no formato presencial não ocor-
riam, após decreto do Governo 
do Rio Grande do Norte restringir 
aglomerações como medida para 
evitar a proliferação do novo coro-
navírus.

Na entrada da catedral, fiscais 
verificaram a temperatura dos 
fiéis e os direcionaram para um 
depósito de álcool em gel, para a 
higienização das mãos. Dentro da 
catedral, todos acompanharam 
a missa de máscara e tiveram de 
respeitar um distanciamento mí-
nimo de 1,5 m entre si.

FOTOS: JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

33 ANOS

EX-DEPUTADO 
FEDERAL MORRE
POR COMPLICAÇÕES 
DO CORONAVÍRUS

O ex-deputado federal Caio 
Narcio, de 33 anos, morreu na 
tarde deste domingo 16 vítima 
da Covid-19. O político mineiro, 
filiado ao PSDB, estava internado 
na UTI do Hospital das Clínicas de 
São Paulo.

Caio Narcio, que é filho do 
também ex-deputado federal 
Narcio Rodrigues, deixa a esposa, 
que está grávida de uma menina. 
Ele foi eleito deputado em 2014 
representando o Triângulo Minei-
ro, com votos principalmente de 
Frutal e Uberaba.

VINÍCIUS LOURES / CÂMARA DOS DEPUTADOS
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PANDEMIA  | Para professora da Unifesp Lily Yin Weckx, coordenadora dos estudos da vacina de Oxford no 
Brasil, contexto de pandemia do novo coronavírus exige maior velocidade nas pesquisas ao redor do mundo

A vacina contra o novo coronaví-
rus desenvolvida pela Universi-
dade de Oxford (Reino Unido) 

e testada no Brasil pela Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) pode 
ser licenciada para uso emergencial 
ainda este ano caso os dados da atual 
fase de estudos indiquem sua eficácia. 
De acordo com a professora Lily Yin 
Weckx, coordenadora dos estudos da 
vacina na Unifesp, o contexto da pan-
demia contribui para a agilidade nas 
pesquisas.

A última e terceira fase de testes 
clínicos está em curso no País e busca 
definir se a vacina é eficaz contra a Co-
vid-19. No Brasil, pelo menos 5 mil vo-
luntários da área de saúde participam 
do estudo, 2 mil deles apenas no estado 
de São Paulo.

“Qual a nossa perspectiva? Se 
formos seguir todos os passos de de-
senvolvimento da pesquisa, o estudo 
vai terminar em junho do ano que 
vem. Mas o que se espera é que, co-
mo temos vários centros estudando, 
com um grande número de pessoas 
sendo avaliadas, é que possamos fazer 
uma análise interina dos dados. Se 
essa análise mostrar que o resultado é 
muito positivo, é possível conseguir o 
licenciamento para uso emergencial”, 
afirmou a médica.

A médica fez um panorama geral 
de todas as pesquisas de desenvolvi-
mento de vacinas ao redor do mundo. 

Além das doses sendo produzidas em 
Oxford, o Brasil também participa 
de testes de outras quatro vacinas, 
incluindo a produzida pela chinesa 
Sinovac, em parceria com o Instituto 
Butantan. Nesta semana, o estado do 
Paraná anunciou também uma parce-
ria com a Rússia para os testes com a 
vacina anunciada pelo presidente Vla-
dimir Putin. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS), porém, ainda não garan-
te a eficácia dessa vacina.

Na semana passada, foi autori-
zada a participação de voluntários 
acima de 60 anos nos estudos da va-
cina de Oxford. Além disso, a pesquisa 
que previa a aplicação de apenas uma 

dose nos voluntários agora irá aplicar 
uma segunda dose. A mudança foi 
feita após a divulgação, no final de 
julho, dos resultados prévios da fase 
dois, que demonstraram a segurança 
de uso nos idosos e também o poten-
cial de produção de anticorpos após a 
segunda dose.

A dose de reforço deve ser dada aos 
participantes após quatro semanas da 
aplicação inicial. Os voluntários que 
já passaram pelo estudo deverão ter a 
segunda dose no intervalo de quatro a 
seis semanas. O prazo mais alongado é 
necessário para que haja tempo de fa-
zer contato com o voluntário e trazê-lo 
de volta à pesquisa.

Voluntário recebendo injeção durante teste de vacina experimental de Covid-19 em abril

Análise prévia da eficácia pode 
permitir uso de vacina em 2020

O Ministério da Cidadania liberou 
R$ 331,4 milhões para o Sistema 
Único de Assistência Social (Su-

as) de estados, municípios e do Distrito 
Federal, para aumentar a capacidade 
de assistência às famílias e aos indiví-
duos em situação de vulnerabilidade 
e risco social devido ao novo corona-
vírus. A portaria com a liberação da 
verba foi publicada na semana passada 
no Diário Oficial da União (DOU).

O crédito poderá ser usado para 
o desenvolvimento e implementação 
de medidas que visem o aumento dos 
serviços socioassistenciais e aquisição 
de insumos nos estados e municípios. 
O pagamento do recurso ocorre por 
meio do Fundo Nacional de Assistên-
cia Social (FNAS). O repasse dos R$ 
331,4 milhões é a terceira parcela dos 
recursos previstos na portaria.

O ministro da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni, ressaltou a importância do 
trabalho conjunto entre as diferentes 
esferas de poder para proteger os mais 
carentes. “No momento atual, é funda-
mental a união de esforços para garantir 

direitos básicos de cidadania para nos-
sa população, principalmente aqueles 
mais vulneráveis. Todos devem atuar de 
forma articulada e coordenada, com o 
objetivo de atender às demandas mais 
urgentes da sociedade”, disse.

Lorenzoni destacou as iniciativas 

do Governo Federal. “Estamos cum-
prindo o que o presidente Jair Bolso-
naro definiu: não deixar ninguém para 
trás. O governo não poupou recursos 
para a saúde, proteção de empregos e, 
muito menos, para as ações socioassis-
tenciais.”

Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, destaca ações do Governo Federal na pandemia

Estados e municípios vão receber 
R$ 331 milhões para a assistência

AUXÍLIO

MARCELLO CASAL JÚNIOR / AGÊNCIA BRASIL

UNIVERSITY OF OXFORD VIA AP
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O número de vítimas do golpes de 
clonagem de WhatsApp ultra-
passa os 3 milhões de usuários 

no Brasil em 2020. Os cálculos são do 
laboratório especializado em seguran-
ça digital da PSafe, que realizou um 
novo levantamento sobre o panorama 
da cibersegurança no Brasil, com base 
em registros de julho.

O estudo identi� cou 40 mil links de 
golpes ativos no período, e projeta que 
cerca de 5,8 milhões de brasileiros te-
nham sido atingidos por links malicio-
sos somente no mês passado. Embora 
o levantamento tenha indicado uma 
queda de 18% no número de golpes de 
clonagem de WhatsApp, os registros 
deste tipo de crime chegou a 340 mil 
vítimas no País mês passado. Apesar 
do número expressivo, esta é a menor 
média mensal desde janeiro.

ENTENDA A ESTRATÉGIA 
DOS GOLPISTAS

Para ter acesso ao WhatsApp 
clonado da vítima, os fraudadores se 
apropriam do código de ativação do 
mensageiro, enviado por mensagem 
de SMS ao celular do usuário. Um dos 
procedimentos mais usados pelos cri-
minosos para clonar as contas do apli-
cativo de mensagens consiste em aces-
sar ilegalmente as conversas da vítima 
e se passar por ela para pedir dinheiro a 
parentes e amigos, que são instruídos a 
fazer depósitos em contas de terceiros.

Outras formas de aplicar esses 
golpes envolvem o roubo de dados em 
sites de vendas, utilizam o nome de 
artistas ou de marcas famosas ou pra-
ticam a clonagem do número junto às 
operadoras de telefonia.

Os criminosos também têm utili-
zado como mote uma falsa pesquisa 
sobre o Covid-19. Eles entram em 
contato, se identi� cando como pesqui-
sador de um instituto conhecido e per-
guntam se a vítima ou algum conhe-
cido já teve sintomas do coronavírus. 
Ao � m da ligação, o criminoso pede 
um código PIN de seis dígitos enviado 
por SMS ao celular da vítima, que su-
postamente seria usado para validar a 
pesquisa. De posse desse código, o cri-
minoso consegue invadir o WhatsApp 
da vítima.

De acordo com Emilio Simoni, di-
retor do laboratório de segurança da 
Psafe, os golpes espalhados por meio 
de noti� cações no navegador (chama-
das “push noti� cations”) foram os mais 
utilizados por golpistas no período.

“A estratégia dos criminosos é 
induzir a vítima a clicar em um link 
malicioso, geralmente compartilhado 
através de redes sociais ou WhatsA-
pp, com a promessa de acesso a um 
conteúdo especí� co. A página falsa, 
então, solicita a permissão para o envio 
de noti� cações push. Ao conceder a 
permissão, a vítima permite que o ci-
bercriminoso envie a ela anúncios, que 
geram lucro aos atacantes através das 
visualizações, e também acaba permi-
tindo o recebimento de novos golpes”, 
alerta o especialista.

Para Simoni, a prevenção e a aten-
ção dos usuários são fundamentais 
para a redução dos casos:

“A popularidade que este tema 
ganhou nos últimos tempos ajudou 
na conscientização e certamente con-
tribuiu para a diminuição no número 
de vítimas em julho. Mas ainda não 
é o su� ciente para o combate efetivo 
ao golpe, os criminosos estão sempre 
criando novos maneiras para atrair e 
enganar vítimas, por isso é necessário 
ter sempre barreiras e antivírus instala-
dos em celular”, observa Simoni.

CONFIRA DICAS 
PARA EVITAR TER O 
WHATSAPP CLONADO

TECNOLOGIA | Golpes espalhados 
por meio de notificações no 
navegador são os mais
utilizados por golpistas

1) Reforce a segurança no celular 

contra as ameaças digitais. Há 

antivírus gratuitos no mercado e 

aplicativos que enviam alertas de 

segurança para seus usuários 

sempre que sofrem uma tentativa 

de clonagem de WhatsApp, 

recebem um link malicioso

ou uma fake news.

2) Ative a autenticação em dois 

fatores, disponível no próprio 

WhatsApp, para aumentar

a segurança da conta

e evitar clonagens.

3) Tenha cuidado ao clicar em 

links compartilhados no WhatsApp 

ou nas redes sociais. Sempre 

verifi que as informações

compartilhadas e desconfi e de 

promoções, notícias

sensacionalistas e descontos

4) Na dúvida, é verifi que

se um link é falso

SAIBA COMO 
SE PROTEGER

Os criminosos também têm utili- Golpes espalhados 

operadoras de telefonia.

se um link é falso
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PUBLICAÇÃO IDEMA

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
IOP INSTITUTO DE OLHOS POTIGUAR EIRELI, CNPJ 08.098.000/0001-88 torna público que 

recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Prévia nº 2020-150372/TEC/LP-0034, com prazo de validade até 05/08/2022, em favor de 
uma Clínica Médica, localizado em Praça da Conceição, nº 92, Centro, Macau/RN.

Fabiano Nunes Rocha
Administrador

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

NOVELIS DO BRASIL LTDA, CNPJ: 60.561.800/0035-52, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Regularização de Operação - LRO, com validade até 10/08/2022, para o centro de coleta de SUCATA 
DE ALUMÍNIOS, em uma área de: 3.385,10 m², localizado Rua Manoel Monteiro Filho, 490, Passagem 
de Areia, Parnamirim/RN; 

JURANDIR ALVES COSTA JUNIOR
GERENTE UNIDADE PARNAMIRIM – RN
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Organizada por movimentos 
sociais de direita, uma carre-
ata realizada na manhã deste 

domingo 16 reuniu mais de 200 veí-
culos em Natal.

No ato, os manifestantes de-
clararam apoio ao presidente Jair 
Bolsonaro, defenderam a retoma-
da das atividades econômicas no 
Estado e criticaram a governadora 
Fátima Bezerra pela punição aos 
policiais envolvidos na confusão 
com estudantes do IFRN na semana 
passada.

Com concentração na Praça de 
Mirassol, a carreata seguiu por ruas 
e avenidas da região sul de Natal e 
foi encerrada no entorno da Gover-
nadoria.

Pré-candidato a prefeito de Natal 
pelo PRTB, o coronel-aviador Hélio 
Oliveira esteve presente na carreata. 
“Nós, patriotas, estamos juntos por 
um Brasil melhor, por um Rio Grande 
do Norte melhor, por uma Natal me-
lhor. Defendemos a governabilidade 
do presidente Bolsonaro, que a go-
vernadora Fátima pare de perseguir 
a Polícia Militar e que o comércio em 
Natal e no RN volte a funcionar em 

pleno vapor, pois precisamos resgatar 
os empregos perdidos e gerar emprego 
e renda para o nosso povo. Com essas 
três pautas, fomos às ruas de forma or-
deira para defender tudo isso. O Brasil 
está mudando e o RN e Natal precisam 
acompanhar essas mudanças que têm 
como base a honestidade, o combate à 
corrupção e o amor à Pátria e à famí-
lia”, afirmou Coronel Hélio, lembrando 
que, na próxima sexta-feira 21, o presi-
dente Bolsonaro estará no Rio Grande 
do Norte.

Além de abordar questões ligadas 
ao momento atual que o Brasil e o RN 
enfrentam, o deputado federal General 
Girão (PSL-RN) lançou durante o ato 
uma “campanha pela Pátria” e pediu 
que os potiguares, entre os dias 1º e 7 
de setembro, coloquem a bandeira do 
Brasil em lugar de destaque, seja em 
suas casas, condomínios ou carros.

“Este ano não poderemos ter os 
tradicionais desfiles cívicos de 7 de 
setembro. No entanto, não podemos 
deixar de comemorar a independência 
do nosso País. Por isso, faço esse pedi-
do para que os potiguares coloquem a 
bandeira do Brasil em lugar de desta-
que”, enfatizou Girão.

Bolsonaristas fazem carreata em 
Natal pela retomada da economia
MANIFESTAÇÃO | No protesto, manifestantes declararam apoio ao presidente Jair Bolsonaro, defenderam a retomada das atividades econômicas no Estado e criticaram a governadora
Fátima Bezerra pela punição aos policiais envolvidos na confusão com estudantes do IFRN na semana passada. De acordo com os organizadores, cerca de 200 veículos participaram

Manifestantes percorreram ruas da região sul da cidade em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e pela retomada das atividades econômicas

A delegação brasileira de ajuda 
humanitária enviada na sema-
na passada ao Líbano está de 

volta. A missão, presidida pelo ex-pre-
sidente Michel Temer, a convite do 
presidente Jair Bolsonaro, doou seis to-
neladas de alimentos e medicamentos 
ao país afetado por uma forte explosão 
no início de agosto.

O transporte do material, viabiliza-
do por meio do Ministério da Saúde e 
da comunidade libanesa no Brasil, foi 
feito pelos aviões KC-390 Millennium e 
o VC-2 (Embraer 190), ambos de Força 
Aérea Brasileira. Outras quatro tonela-
das de arroz foram enviadas por meio 
marítimo e chegarão nos próximos 
dias à capital Beirute.

O país afetado pela explosão rece-
beu insumos básicos de saúde, como 
antibióticos, corticoides, analgésicos, 
ataduras, seringas e cateteres. Cerca 
de 100 mil máscaras cirúrgicas, 300 
ventiladores pulmonares e alimentos 
também foram entregues.

Parte da comitiva brasileira ficará 
no Líbano até o fim mês para ajudar o 
Ministério da Defesa local. A equipe é 
composta por especialistas em comba-

te a incêndios e explosões.
A missão humanitária liderada 

pelo governo brasileiro saiu em direção 
ao Líbano na última quarta-feira 12.

Pelo menos 200 pessoas morreram 

na capital libanesa e cerca de cinco 
mil ficaram feridas. O governo local 
ainda investiga as causas da explosão. 
O material que explodiu foi nitrato de 
amônio e estava armazenado no porto.

Explosão em Beirute deixou pelo menos 200 mortos e 5 mil feridos

Missão retorna após doar 6 toneladas 
de alimentos e remédios ao Líbano

AJUDA HUMANITÁRIA

THIBAULT CAMUS / AP PHOTO O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e a Associação de Magis-
trados Brasileiros (AMB) lan-

çaram em Natal, na última sexta-feira 
14, a campanha “Sinal Vermelho”.

A ação, que tem o apoio do Tri-
bunal de Justiça do Rio Grande do 
Norte, incentiva mulheres vítimas 
de violência para que façam um si-
nal vermelho na palma de sua mão e 
mostrem em uma farmácia, para que 
o funcionário acione a polícia para 
alertar sobre a situação de violência. 
O Conselho Regional de Farmácia 
também está atuando para preparar 
as farmácias no acolhimento dessas 
mulheres.

De acordo com a desembargado-
ra Maria Zeneide Bezerra, é preciso 
pensar alternativas para inibir a vio-
lência. “Nós temos o compromisso e 
o dever de dar a essas mulheres uma 
vida mais tranquila”, ressaltou.

“Hoje a gente tem esse apoio ins-
titucional de órgãos públicos, eu digo 
que nós temos que fazer sempre mais 
e essa ideia foi fantástica, de fazer 
esse sinal. Parabéns ao CNJ e à AMB 
que nos fez despertar para essa ideia. 
É um emaranhado de instituições 

e de pessoas comprometidas com 
o bem estar da sociedade”, afirmou 
Zeneide.

Presente no lançamento virtu-
al da campanha, a governadora do 
Estado, Fátima Bezerra, pediu que a 
violência contra a mulher não seja 
naturalizada.

“Temos que reagir fortemente, 
por isso campanhas como essa são 
tão relevantes, foi uma iniciativa 
extraordinária, isso é a luta pela ci-
dadania. É uma campanha simples, 
mas de alcance imenso”, celebrou a 
governadora.

Campanha tem apoio do TJRN

Campanha presta auxílio a 
mulheres vítimas de violência

SINAL VERMELHO

REPRODUÇÃO
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NATHALLYA MACEDO 

A comparação com o filme “Miss 
Simpatia”, estrelado por Sandra 
Bullock, não é coincidência. 

Na produção estadunidense de 2000, 
a protagonista participa da maior 
competição feminina do mundo e, no 
desenrolar da história, acaba mostran-
do que a beleza mais importante é a 
interior. A jovem atriz Luana Fontes, de 
22 anos, entendeu o propósito e ressig-
nifica todos os dias estereótipos acerca 
do assunto – com dedicação, afeto e 
espontaneidade.   

“Decidi participar do concurso 
porque sabia que abriria portas para 
mostrar meu trabalho. Também usei 
o espaço para tentar mudar algumas 
definições antiquadas que, infeliz-
mente, ainda perduram. Lembro que a 
pergunta que recebi durante a disputa 
foi ‘o que é beleza para você?’ e eu pen-
sei em todas as meninas que já foram 
oprimidas, mas que agora conseguem 
passar por momentos de empodera-
mento. E isso é excepcional para uma 
existência mais saudável, inclusiva e 
democrática”, contou em entrevista ao 
Agora RN.  

Depois de vencer o Miss Natal 
2019, Luana teve a iniciativa de per-
correr escolas da capital potiguar para 
levar teatro aos pequenos. “Coloquei 
um vestido de Cinderela e conduzi 
atividades lúdicas com as crianças. 
Elas encenavam e sempre se divertiam 
bastante com as brincadeiras. Foi uma 
experiência incrível. Acredito que to-

dos merecem ter contato com a arte 
desde cedo. Cultura e educação andam 
juntos e transformam realidades”.  

Paraibana de nascença, mas poti-
guar de coração e de vivência, a jovem 
mora em Natal desde os 2 anos e se 
considera uma entusiasta da produção 
cultural local. “Temos uma resistência 
artística enorme em todas as verten-
tes. Só precisamos de mais incentivos. 
Não dependemos da validação de fora 
para valorizar o que é da terra. É por 
isso que admiro o trabalho da Casa da 
Ribeira, por exemplo, que luta para ter 
espaço na cena, abrindo portas para 
iniciantes”, afirmou. 

Aliás, um dos curtas-metragens 

preferidos de Luana é baseado em uma 
crônica da potiguar Alice Carvalho. “A 
princesa empoderou”, para ela, foi uma 
forma de promover a representativida-
de da mulher como dona do próprio ca-
minho. “Atuar ao lado de artistas locais, 
com temas tão relevantes, é um proces-
so de amadurecimento profissional e 
pessoal. Tive oportunidades de estudar 
audiovisual nos Estados Unidos e foi óti-
mo para agregar conhecimento, mas re-
conheço que a riqueza cultural do nosso 
estado é autêntica e incomparável”.  

LEMNISCATA
A atriz é um dos destaques do cur-

ta “Lemniscata”, escrito e dirigido por 

Pedro Balduino, com estreia marcada 
para a próxima quinta-feira (20) no 
Instagram (@nuvim7d). A trama conta 
a história de uma jovem, interpretada 
por Luana, que chega em casa depois 
do trabalho e encontra personagens 
inesperados. “Maravilhoso participar 
de um projeto com tantos talentos, em 
um gênero totalmente novo para mim. 
A obra explora o surreal e o suspense, 
uma aventura como atriz”.  

ISOLAMENTO
Para manter viva a arte mesmo 

durante a pandemia da Covid-19, Lua-
na criou um grupo de leitura de peças 
teatrais com colegas atores, através das 
plataformas virtuais. “É uma solução 
para o nosso exercício pois sabemos 
que a classe foi afetada ao extremo e 
que pode demorar para voltar. Assim, 
estamos isolados, porém juntos. A in-
ternet é uma ferramenta que quebra 
barreiras físicas e permite o alcance de 
mais pessoas”. Além disso, ela publica 
vídeos de monólogos e poesias encena-
das para movimentar as redes sociais.  

FUTURO 
Em meio aos planos para a carreira, 

Luana almeja cursar mestrado na área 
do audiovisual, relacionando o apren-
dizado oriundo do direito ao anseio 
artístico. “Cada pessoa tem um jeito de 
mudar o mundo, pouco a pouco. Estou 
aqui e quero fazer a diferença com a 
atuação, que é o meu lugar. Talvez, um 
dia, em algum palco maior, levantarei a 
voz para questões importantes”.

PESQUISA | Jovem de 22 anos, 
Luana Fontes foi Miss Natal 2019 
e é estudante de direito, mas 
tem na atuação o chamado e 
missão de vida. Ela protagoniza o 
curta-metragem Lemniscata, que 
estreia no próximo dia 20

MISS 
SIMPATIA 



Social14 | | SEGUNDA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2020

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

FURA-TETO 
“Ministro fura-teto”. É 

assim que tem sido chamado 
em conversas reservadas, 
em Brasília, o potiguar 
Rogério Marinho, que 
comanda o Ministério do 
Desenvolvimento Regional. 
Quem o apelidou assim? O 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes. 

DISPUTA FORTE 
O fato foi revelado pelo 

jornalista Tales Faria, do portal 
UOL, ao comentar sobre a 
guerra explícita que foi travada 
entre os dois auxiliares da área 
econômica de Bolsonaro.  

BASTIDORES 
Segundo Faria, Rogério 

Marinho “tem defendido 
formas de � exibilização do 
teto para aumentar liberações 
de verbas e obras públicas”, 
enquanto “Guedes chegou a 
dizer que ia bater de frente” 
contra essa ideia. 

QUEM VENCE? 
Na matéria publicada, a 

informação é de que “Rogério 
Marinho tem chance de 
derrotar Guedes” na disputa 
pelo apoio e atenção do 
presidente Jair Bolsonaro. 

FORÇA 
Para o jornalista, Rogério 

Marinho não pode ser 
considerado carta fora do 
baralho na luta travada contra 
o Posto Ipiranga. “Ele veio 
do tucanato, do PSDB. Mas 
se aliou ao centrão durante a 
tramitação no Congresso da 
reforma da Previdência. E, 
agora, conta com o forte apoio 
de bastidores dos ministros-
militares do Planalto”, avaliou.  

IMAGEM 
Chamado de “candidato 

desconhecido” pela oposição, o 
senador Jean Paul Prates, que 
é o nome do PT colocado para 
a disputa pela Prefeitura de 
Natal, tratou de incrementar 
as suas redes sociais com 
postagens em que enaltece 
expressões genuinamente 
potiguares, numa clara 
tentativa de aproximação com 
o eleitor desta capital.  

BOM SINAL 
A governadora Fátima 

Bezerra comemorou os dados 
publicados pelo Ministé rio 
da Saú de no � m de semana 
sobre a Covid-19 no RN. É 
que o Estado apareceu como 
o primeiro do Nordeste 
e o segundo do Brasil em 
diminuiç ã o do nú mero de 
ó bitos provocados pela 
doença. 

RESSALVA
Segundo os números, 

o Rio Grande do Norte 
apresentou uma diminuiç ã o 
de 55% no nú mero de mortes 
pelo novo coronavírus. “Mas 
lembramos a todos que 
apesar da melhora no cená rio, 
a pandemia nã o acabou. 
Precisamos continuar 
conscientes da importâ ncia 
de seguir à  risca os protocolos 
e medidas sanitá rias 
de� nidas por especialistas”, 
destacou a governadora nas 
redes sociais. 

PERSEGUIÇÃO 
A Frente de Evangélicos 

no RN está repudiando o 
que considera “perseguição 
política” a policiais 
antifascismo no Rio 
Grande do Norte. Falam da 
instauração de um inquérito 
policial, por requisição do 
promotor Wendell Beethoven, 
com a acusação de que os 
militantes antifascistas 
seriam, na verdade, uma 
milícia ou organização 
armada paramilitar. 

INTERESSE POLÍTICO 
A entidade emitiu 

até nota sobre o assunto, 
a� rmando que não se pode 
tolerar “abusos e violações 
de direitos” e pedindo que 
“cessem as perseguições”. 
“Entendemos que falta justa 
causa para tal investigação 
e que a mesma é motivada 
tão somente por interesses 
políticos”, diz o texto. 

ELES NÃO BRINCAM 
Os evangélicos já 

começaram a se articular 
para ter um vice na chapa 
de Jair Bolsonaro em 2022. 
É o que a� rma a coluna 
de Matheus Leitão na 
Veja. Sinais emitidos pelo 
presidente � zeram “a bancada 
se movimentar atrás de um 
nome para compor com o 
presidente”. “O problema 
é a pulverização do grupo 
religioso”, diz o colunista. 

MAS OLHA! 
A delação de Antônio 

Palocci sobre Lula e BTG não 
tem provas. Quem disse foi a 
própria Polícia Federal, que 
a� rmou que relatos foram 
“desmentidos” e “a� rmações 
parecem ter sido encontradas 
em pesquisas na internet”. 
“Um relatório subscrito pelo 
delegado Marcelo Feres Daher 
põe em xeque veracidade 
das revelações e esvazia 
impacto da colaboração 
premiada do ex-homem forte 
dos Governos Lula e Dilma”, 
contou o Estadão.

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> Podendo: Mulheres 

belíssimas, chamadas de “avós 
modelos”, desfilaram na última 
quinta-feira sem máscaras pelas 
ruas de Pequim “para mostrar 
a volta ao normal”. Estilosas, 
elas transformaram as ruas em 
passarela no bairro comercial 
central de Guomao. 

>> Sara Winter está às 

monitora ações na pandemia e 
defende testes em massa para 
conter coronavírus afirmam que 
falta de coordenação e erros do 
governo Bolsonaro multiplicaram 
mortes por Covid-19 no Brasil.

>> A FDA, agência que regula 
medicamentos nos EUA, aprovou 
emergencialmente um novo teste 
para detectar Covid-19, pela saliva.

mínguas. É o que diz a revista Veja 
em reportagem que conta que a 
bolsonarista de primeira hora está 
impedida de faturar com vídeos 
postados no YouTube e com zero 
demanda como “consultora política”. 

>> Pesquisadores de grupo 
(Rede de Pesquisa Solidária) que 

As maravilhosas Mariana Rocha e Heloisa Guimarães 
estreiam hoje um jornal “light” na Band,
o Bora RN, a partir das 12h30. Boa sorte, meninas!

Momento: A vereadora Nina Souza 
aproveitou o domingo aconchegante para 
cozinhar para a família em casa
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Áries, para a nooosssaaaa alegriaaaa a semana começa 
com boas energias para o seu bolso. A Lua está 
na sua Casa das Finanças, o que pode render boas 
oportunidades de aumentar seus ganhos. Uma boa 
opção é descobrir coisas lucrativas para fazer em casa.

Ei, Libra, Vênus reina absoluta e diva no ponto mais alto 
do seu Horóscopo e envia ótimas vibes para a sua carreira 
e seus projetos de vida. Mas esteja preparada para lidar 
com as mudanças inesperadas que deverão ocorrer. Isso 
porque Lua e Urano fecham na parceria em sua Casa.

Ei, Touro, a Lua está toda serelepe em seu signo e destaca 
todos os seus pontos fortes. Você é muito privilegiadx, 
sim, viu? Aproveite para explorar os seus talentos e para 
brilhar ainda mais no trabalho. Determinadx como é, 
você pode conseguir tudo.

A união faz a força e isso fi cará ainda mais evidente para 
você hoje. A Lua na Casa 7 estimula a cooperação, as 
parcerias, o trabalho em equipe e os estudos em grupo. 
Mas Mercúrio em quadratura do Urano alertam que será 
preciso conversar mais e saber equilibrar.

Agir com discrição será o segredo do seu sucesso neste 
início de semana. A Lua na Casa 12 avisa que não deve 
confi ar demais nos outros para não fazer papel de 
trouxa. Mercúrio pode estimular a comunicação indica 
que é melhor não revelar seus planos a ninguém. 

Sagita, você vai começar a semana com ótima disposição 
para encarar seus compromissos. É pra glorifi car de pé, 
hein? A Lua está na sua Casa do Trabalho e garante mais 
disciplina para você no emprego. Nossa fada sensata 
também infl uenciará sua saúde e o desejo de mudar.

Lua e Urano fecham na parceria na sua Casa das 
Associações e indicam que você terá muita sorte para 
buscar aliados e fazer parcerias. Trabalhar em equipe 
pode ser uma boa opção para agilizar as tarefas e 
alcançar seus objetivos, mas evite depender dos colegas.

Caprica, hoje a Lua está no seu paraíso astral e por isso 
tudo indica que os humilhados serão exaltados. Brilhando 
na casa mais sortuda do seu Horóscopo, nossa fada 
sensata ajuda você a encarar a segunda com muito 
entusiasmo e bom humor. 

Você vai encarar a segundona com toda confi ança e 
determinação para investir em seus projetos. Lua e 
Urano estão no ponto mais alto do seu Horóscopo e, 
quando esses astros no cume brilham, indicam boas 
oportunidades e possíveis mudanças na carreira.

Aquário, meu cristalzinho, se você trabalha em casa ou 
com parentes pode contar com um dia bem produtivo, 
mas desde que saiba dialogar e fazer acordos, sem pagar 
de doida e teimar em querer as coisas do seu jeito. Com 
Vênus na Casa do Emprego.

Virgem, meu cristalzinho, a Lua brilha na sua Casa do 
Conhecimento e desperta a sua curiosidade e vontade 
de aprender. Por isso, essa segundona é perfeita sem 
defeitos para iniciar um curso, retomar a faculdade ou 
estudar outro idioma. 

Palavras e atitudes gentis ajudarão você a conseguir tudo 
que desejar nesta fase. A Lua na Casa da Comunicação 
ajudará você a se expressar melhor para defender suas 
opiniões, argumentar e convencer as pessoas. E Vênus, 
no seu paraíso astral.

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)

Quebra-cabeça: Globo tenta 
organizar fi la das suas novelas

Em um momento tão 
complicado como o de agora, 
a dramaturgia da Globo tem 
trabalhado com diferentes 
situações para organizar a ordem 
das suas novelas.

As di� culdades para 
estabelecer prazos ainda são muito 
grandes.

Por exemplo: na faixa das 
21h, a reprise de “Fina Estampa”, 
produzida originariamente com 

185 capítulos, deve seguir até o 
� nal de setembro ou começo de 
outubro.

A sua substituta “A Força do 
Querer”, mesmo suprimindo boa 
parte dos seus 172 capítulos, não 
sairá do ar antes de fevereiro ou 
março do ano que vem, quando aí, 
sim, na sua saída, serão exibidos 
os 23 restantes e em gravação de 
“Amor de Mãe”.

Isto, claro, considerando 

o melhor dos cenários e o que 
também possibilitará o efetivo 
início dos trabalhos de “Um Lugar 
ao Sol”, de Lícia Manzo, no � nal 
de outubro ou início de novembro, 
para estrear ainda no primeiro 
trimestre.

É uma situação das mais 
complicadas, porque todas as 
contas acabam sendo por alto, sem 
qualquer possibilidade de cravar 
qualquer coisa.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
  Além de plateia virtual, por 

causa do atual momento, a banda do 
programa “Lady Night” terá apenas três 
integrantes...   As gravações da nova 
temporada começam nesta semana. 
  Mônica Martelli vai gravar piloto 

de um novo programa para o GNT...   
... Se tudo correr como se espera será 

ainda em setembro, mais tardar outubro. 
  O biólogo Richard Rasmussen é o 
convidado do programa “A Culpa é 

do Cabral”, do Comedy Central, nesta 
terça-feira, às 23h.   Sobre o Emmy 

Internacional, existem outras categorias, 
além de “Telenovelas”, que continuarão 
contando com a organização de Globo 
e HBO por aqui...   ..A de “Comédia”, 

por exemplo, com todo o trabalho 
de votação também online, fi cou sob 

responsabilidade da Globo.    Marcelo 
Adnet é o entrevistado do “Roda 

Viva”, nesta segunda, 22h, na Cultura. 
Apresentação de Vera Magalhães.   
Produção do “Sob Pressão” continua 

trabalhando...    .. Além dos dois 
capítulos para exibição ainda este ano, já 
tem confi rmada a nova temporada para 

2021.

TODOS TRABALHANDO
Tanto “Amor de Mãe” quanto 

“Salve-se Quem Puder” estão contando 
em suas gravações com todos os atores 
solicitados em roteiro. Sem restrições.     

“Todos que foram escalados estão 
gravando. Há, naturalmente, um 
cuidado especial com relação aos mais 
velhos e crianças... Tudo seguindo o 
protocolo de segurança”, informa a 
Globo. 

ADIANTA?
A Band está transmitindo o 

campeonato russo, pagando por 
ele, e acaba de anunciar a Série C do 
campeonato brasileiro.

O que isso representa de resultados, 
audiência ou faturamento? Não fazendo 
ganha mais.

ESTÁ NA HORA
Percebe-se que, depois de uma 

certa afobação, foram redobrados os 
cuidados para o lançamento do novo 
programa das manhãs, aquele que 
terá apresentação de Mariana Godoy e 
direção do Zeca Camargo. Assim seja. 
Tem que estrear na certeza.

 UMA COLEÇÃO
 Ao longo desses últimos anos, a 

Band se especializou em acumular 
fracassos. “Superpoderosas”, “Show do 
Esporte” e “Aqui na Band” foram apenas 
alguns e é impossível calcular o quanto 
foi gasto com eles.

Está na hora de trabalhar direito.

TRABALHO EXTRA
Ainda em se tratando das próximas 

novelas da Globo, em seus diversos 
horários, deverão existir mudanças nas 
escalações de elenco feitas antes da 
pandemia. Trabalha-se com a certeza de 
ser praticamente impossível prevalecer 
o que antes estava determinado 

ESFRIOU
Quando o português José Eduardo 

Moniz chegou à Band, houve euforia no 
mercado de dramaturgia. A� nal, falava-
se em produzir novelas curtas e até o 
nome de Aguinaldo Silva foi cogitado 
para um dos trabalhos.

Com a crise do novo coronavírus, 
Moniz voltou a Portugal e o assunto 
esfriou. De certo mesmo, só a reprise de 
“Floribella” a partir de setembro.    

VAI COMEÇAR
As gravações de “Game of 
Clones”, o novo programa de 
Sabrina Sato, terão início nesta 
semana.
Com produção e direção da 
Endemol Shine, o reality show de 
namoro será exibido na Record e 
na Amazon, a partir de outubro, 
noites de sábado.

DIVULGAÇÃO



O Globo goleou o Força e Luz 
por 6 a 1 na tarde deste do-
mingo 16, em duelo válido pe-

la sétima rodada da Copa Rio Grande 
do Norte, equivalente ao segundo 
turno do Campeonato Estadual.

A partida foi disputada com por-
tões fechados no Estádio Barrettão, 
em Ceará-Mirim, por prevenção à 
Covid-19. Após uma vitoria apertada 
no primeiro tempo, o Globo aprovei-
tou a segunda etapa para ampliar e 
fazer mais quatro gols para conquis-
tar a vitória por cinco de diferença.

Os gols da Águia foram marca-
dos por Beleu, Aurélio, Allef, Alan, 
Édson Kapa e Erick. Do outro lado, 
quem diminuiu para o Time Elétrico 

foi André.
Com o resultado, o Globo chegou 

aos 12 pontos no returno, na terceira co-
locação. Apesar de os adversários ainda 
terem jogos para disputar, não podem 
mais alcançar o time na posição. Já o 
Força e Luz permaneceu na 6ª colo-
cação, com 5 pontos.

Finalistas do 2º turno do Esta-
dual, ABC e América ainda têm jo-
gos para disputar pela Copa RN an-
tes da decisão. O alvinegro entra em 
campo nesta segunda-feira 17 para 
enfrentar o ASSU no Frasqueirão, 
em partida da 7ª rodada. Já o Amé-
rica encara o Palmeira, na próxima 
terça-feira 18, na Arena das Dunas, 
em jogo atrasado da 5ª rodada.

O técnico Odair Hellmann não 
comandou o Fluminense nes-
te domingo 16, na vitória por 

2 a 1 sobre o Internacional, no Mara-
canã, pela 3ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. A CBF alegou que o teste 
de Covid-19 feito pelo treinador não 
o habilitou para a partida.

Segundo a entidade, um exame 
realizado por Odair no dia 9 teve 
resultado inconclusivo. Depois de o 
treinador trabalhar normalmente 
contra Grêmio e Palmeiras, o resulta-

do da contraprova teria sido positivo. 
Por isso, a CBF deseja que ele cumpra 
o isolamento.

Já o Fluminense alega que Odair 
foi submetido a um teste mais re-
cente, no dia 13, que teve resultado 
negativo. Ainda assim, o treinador 
não teve autorização para entrar no 
Maracanã. Por nota, o tricolor con-
cluiu que “considerando os dez dias 
de isolamento protocolares, Odair já 
retorna contra o Bragantino na pró-
xima quarta-feira”.
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Partida disputada no Barrettão foi válida pela 7ª rodada, a última do 2º turno do Estadual

Globo aplica 6 a 1 no Força
e Luz e termina em 3º lugar

Odair Hellmann é afastado 
do Flu por suspeita de Covid

ESTADUAL

BRASILEIRÃO

RUBENS CHIRI / SÃO PAULO

O técnico Fernando Diniz, do São 
Paulo, afirmou neste domingo 
16, após a derrota por 2 a 1 para 

o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, 
que admite sentir a pressão da torcida 
para deixar o cargo. Porém, ele garante 
que seguirá no comando do time pois 
tem notado uma evolução das atua-
ções e considera que o resultado nega-
tivo no Rio mostrou boas perspectivas 
para o restante da temporada.

“A pressão faz parte do futebol. Vo-
cê está em um time do tamanho do São 
Paulo. Esse assunto é corriqueiro. Te-
mos de colocar a cabeça no lugar e fa-
zer o que for melhor”, disse o treinador 
em entrevista coletiva virtual. O São 
Paulo terá como próximo compromis-

so na temporada o Bahia, no Morumbi, 
na próxima quinta-feira 20. Depois, no 
fim de semana, a equipe viaja para en-
carar o Sport, no Recife.

Para Diniz, a equipe teve boa apre-
sentação em São Januário por ter cria-
do boas chances de gols. “O time teve 
um bom rendimento. A gente conse-

guiu pressionar muito o Vasco. Embora 
a gente tenha criado, não conseguiu 
reverter o placar. É muito importante a 
gente conseguir o resultados. Tivemos 

uma melhora no rendimento, mas ela 
precisa vir acompanhada de resulta-
dos”, comentou. “É importante a gente 
melhorar a nossa produção, mas ven-
cendo os jogos”, afirmou.

O treinador avalia que desde a reto-
mada do calendário, no fim de julho, o 
São Paulo tem melhorado as atuações 
pouco a pouco. “O futebol não te ga-
rante que você vai ganhar ou o que vo-
cê vai perder pelo que fez nos treinos. 
A equipe produziu bem no primeiro 
tempo (contra o Vasco). A gente está 
melhorando. Do que começou contra o 
Red Bull (primeiro jogo após a parada) 
para cá, a equipe evoluiu”, disse.

Para o diretor de futebol do São 
Paulo, Raí, a equipe tem como desafio 
recuperar o nível do futebol de antes 
da paralisação do calendário. “O São 
Paulo vinha bem antes da pandemia, 
em uma crescente. Na volta ainda não 
conseguimos impor o nosso jogo. Re-
cebemos um golpe duríssimo da elimi-
nação contra o Mirassol. No Brasileiro 
temos de transformar o volume que a 
gente teve hoje em resultado”, afirmou.

Diniz admite pressão no cargo,
mas elogia atuação do São Paulo
AMEAÇADO | Para técnico 
do tricolor paulista, apesar 
da derrota, equipe teve boa 
apresentação no estádio de
São Januário por ter criado
boas chances de gols

Técnico Fernando Diniz avalia que São Paulo teve “bom rendimento” durante partida contra o Vasco em São Januário neste domingo 16
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Técnico do Fluminense, Odair Hellmann durante entrevista coletiva na semana passada
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O inglês Lewis Hamilton ven-
ceu o GP da Espanha de Formula 
1 neste domingo 16, em Barcelona, 
e ampliou sua vantagem na ponta 
da classificação da temporada 
2020, com 132 pontos. Foi a 4ª vitó-
ria do hexacampeão em seis corri-
das disputadas neste ano.

O holandês Max Verstappen, 
da Red Bull, chegou na segunda 
posição, à frente do companhei-
ro de Hamilton na Mercedes, o 
finlandês Valtteri Bottas, e ocupa 
a vice-liderança, com 95 pontos. 
Bottas tem 89.

Essa foi a quarta vez na tem-
porada que o mesmo trio subiu 
ao pódio, consolidando o domí-
nio desses três pilotos sobre os 
demais competidores da F-1. As 
duas corridas que não tiveram 
Hamilton como vencedor aca-
baram nas mãos justamente de 
Bottas ou Verstappen.

O inglês foi ao pódio pela 156ª 
vez na carreira, superando os 155 
obtidos por Michael Schuma-
cher, e agora está a três vitórias 
de igualar a marca de 91 triunfos 
do alemão. Também se consolida 
cada vez mais rumo ao hepta-
campeonato que até hoje apenas 
Schumacher obteve na categoria.

HAMILTON VENCE A 
4ª NO ANO E SUPERA 
RECORDE DE PÓDIOS 
DE SCHUMACHER


