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POLÍTICA. 2 | Com a vinda de Jair Bolsonaro ao Rio Grande do Norte no próximo dia 21, apoiadores do presidente temem que ministro do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, tente “colar” imagem do prefeito Álvaro Dias, seu aliado, à de Jair Bolsonaro. Empresário potiguar e Roberto Jefferson fazem alerta contra a estratégia

ELEIÇÕES 2020. 3 | Realmente identificados com a pauta do atual governo, pré-candidatos buscam ligar-se à imagem do presidente Jair Bolsonaro e se fortalecer junto à 
fatia do eleitorado natalense que apoia as bandeiras do presidente. Em 2018, apesar de ter perdido no Nordeste como um todo, Bolsonaro venceu Haddad em Natal
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ROGÉRIO MARINHO 
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COM PAULO GUEDES 
SOBRE DESPESAS

BRASIL JÁ TEM MAIS 
DE 99 MIL MORTES 
PROVOCADAS PELO 
NOVO CORONAVÍRUS

ABC E AMÉRICA 
EM RETA FINAL DE 
PREPARAÇÃO PARA 
VOLTA DO ESTADUAL

RACHADINHA. 2 | Novas 
movimentações reveladas 
datam de outubro de 2011 a 
dezembro de 2016, em valores 
de R$ 3 mil e R$ 4 mil, que, 
somados, chegam a R$ 72 mil

CONFLITO. 4 | Dono da tese de 
que é preciso pisar fundo em 
investimentos públicos para 
sair da crise, ministro potiguar 
administra problemas com 
Paulo Guedes, da Economia

PANDEMIA. 6 | No Rio Grande do 
Norte, foram confirmados ontem 
607 novos casos de Covid-19 
e 9 óbitos. Com isso, o Estado 
tem 54.713 casos confirmados e 
1.963 óbitos

FUTEBOL. 8 | Reportagem do 
Agora RN mostra a preparação 
dos elencos dos oito clubes 
potiguares para retorno do 
Estadual.  Muita coisa mudou 
nas equipes da primeira divisão
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PEDRO CARVALHO 
FALA SOBRE 
“ESCRAVA MÃE”

CANAL 1. 7 | Praia potiguar fica entre as
10 melhores da América do Sul
BELEZA | Premiação do TripAdvisor, que é anual, elege os destinos mais bem avaliados com base 
em recomendações e notas dos próprios viajantes. Melhor praia fica em Fernando de Noronha (PE)

Saiba quem são os pré-candidatos que disputam o apoio do presidente na capital
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LONGE DE ÁLVARO DIAS EM NATAL
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GOVERNO DECIDE REAGIR A 
FALÁCIAS SOBRE AMAZÔNIA

MÚCIO: ACORDO DE LENIÊNCIA
É O MAIS IMPORTANTE FEITO 

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
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HUMBERTO

Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), o ministro 
José Múcio Monteiro está empolgado com o acordo criando um 
“balcão único de leniência”. Anunciado na quarta, o acordo envolve 
TCU, AGU (Advocacia Geral da União) e CGU (Controladoria Geral 
da União) e se espera por estes dias a adesão do Ministério Público 
Federal. O objetivo, diz ele, é acabar com a insegurança jurídica, 
de acordos que até mesmo perdiam a e� cácia por não serem 
reconhecidos por outros órgãos federais.

ACORDO HISTÓRICO
“Não me lembro de 

haver participado de algo 
tão importante quanto este 
acordo”, de� niu o ministro 
José Múcio.

EMPREGOS PRESERVADOS
Para o presidente do 

TCU, importante “é salvar os 
instrumentos, os empregos”, 

preservando empresas 
e punindo apenas seus 
responsáveis.

CULPA DE QUEM DIRIGE
Ele usou o caso de um 

atropelamento para defender 
acordo de leniência: “o 
culpado pelo acidente é o 
motorista e não o automóvel 
que ele dirigia”.

O governo deve abandonar a atitude passiva e reagir, no 
mesmo tom, aos ataques e ou ameaças de boicote produtos 
brasileiros sob argumentos distorcidos ou até falaciosos sobre a 

Amazônia. “Chegou no limite”, afirmou ontem a ministra Tereza Cristina 
(Agricultura) ao ser indagada sobre o fato de persistirem as acusações 
contra o Brasil. Para ela, “é hora de mostrar que pau que bate em 
Chico dá em Francisco”. A nova atitude já pôde ser percebida na voz 
do ministro Paulo Guedes (Economia), em videoconferência promovida 
por um instituto de Chicago.  Ao ser indagado sobre preservação 
da Amazônia, Guedes disse que compreendia a preocupação: 
“afinal, vocês destruíram suas florestas”. Durante entrevista à Rádio 
Bandeirantes, nesta sexta (7), Tereza Cristina disse que o exterior 
ignora notícias sobre redução das queimadas. Ela disse que por 
enquanto as ameaças e anúncios de boicote anda são irrelevantes, 
mas podem se agravar. Por isso o Brasil precisa reagir. 

BANCADA DA GASTANÇA
Após o Senado estimar 

crescimento de 600% no 
dé� cit das contas públicas, 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) 
e Zenaide Maia (Pros-RN), 
propõem alterar a Constituição 
para retirar... o teto de gastos 
públicos.

CURADO E IMUNE
Um dos mais queridos 

e admirados magistrados 
de Brasília, João Otávio de 
Noronha, presidente do STJ, 
que testou positivo de Covid-19 
no dia 26, recebeu alta ontem 
e foi liberado totalmente pelos 
médicos

MAU SINAL
Alagoas continuará sendo 

um dos quatro estados que se 
recusam a criar uma delegacia 
de combate à corrupção. A 
decisão, sem surpresa, é do 
governo local, que abre mão de 
recursos federais para instalar 
a DP.

ORGULHO NACIONAL
A brasiliense Bella Simões, 

de apenas 7 anos, sagrou-se 
campeã mundial de golfe no 
US Kids Golf, torneio disputado 
na Floria (EUA). O campeonato 
tem a participação de crianças 
de mais de 50 países.

NEGÓCIO DA HORA
A Votorantim, através do 

seu instituto e com suporte 
do seu banco, vai investir 
R$150 milhões numa fábrica 
de vacinas contra o covid-19, 
em parceria com a Fiocruz. 
Americanas e Ambev também 
participam.

O MUNDO MUDOU
A consultoria Economática 

cravou que o e-commerce 
argentino Mercado Libre se 
tornou a empresa mais valiosa 
da América Latina (US$60 
bilhões), à frente de bancos 
e até das brasileiras Vale e 
Petrobras.

RETOMADA RESPONSÁVEL
O parque aquático Beach 

Park (Ceará) anunciou que 
vai reabrir, após 140 dias 
fechado. Apesar de avisar que 
é gradual e tem aprovação 
das autoridades de saúde, não 
faltaram reclamações nas redes 
sociais.

FICOU NA BAZÓFIA
Presidente da Argentina, 

Alberto Fernández desistiu 
de expropriar a Vicentín, 
gigante do agronegócio 
do país. O herdeiro do 
populista peronismo culpa 
“obstrução” da empresa e da 
Justiça.

PENSANDO BEM...
...só o Brasil pode defender 

os interesses brasileiros.

“Ninguém é melhor do que 
ninguém por conta de sua 
cor, crença, classe”“PRESIDENTE BOLSONARO,

AO CONDENAR VÍDEO QUE MOSTRA
PRECONCEITO CONTRA UM MOTOBOY
NO INTERIOR DE SÃO PAULO

PODER SEM PUDOR

GUERRA À BUROCRACIA
Quando Hélio Beltrão foi ministro da 

Desburocratização, governos estaduais brigavam 
pela criação de novas superintendências regionais, 
inspiradas na Sudene e na Sudam. Foi quando 
falaram na criação da Sudeco, a Superintendência de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste. Beltrão destruiu 
a proposta: “Bem, poderíamos criar também uma 
Superintendência para o Vale do São Francisco, a 
Suvale, e juntar com essa Sudeco e formar a Suvaco...” 
Mal sabia o visionário Hélio Beltrão que todos esses 
cabides seriam criados e recriados. Só faltou a Suvaco.

AVISO | Empresário Gustavo Rocha pede que ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, evite tentar ligar a imagem 
do prefeito de Natal, Álvaro Dias, à de Jair Bolsonaro durante visita do presidente da República ao Rio Grande do Norte no dia 21

O presidente nacional do 
PTB, Roberto Je� erson, criti-
cou duramente o ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho. Ao tomar 
conhecimento de que Rogério 
quer colar a imagem de Álvaro 
Dias à do presidente Jair Bol-
sonaro, o petebista, aliado do 
presidente, fez um apelo dra-
mático ao potiguar.

“Rogério, não exponha o 
presidente Bolsonaro a um 
vexame na sua própria casa. 
A militância petebista e ‘bol-
sonariana’ de Natal não vai 
aceitar passeios bizarros do 
presidente com o PSDB na ca-
pital do RN. Quem avisa amigo 
é”, escreveu Je� erson, em suas 
redes sociais.  

Álvaro Dias tenta surfar 

na onda política de apoio ao 
presidente Bolsonaro, mas, 
devido ao histórico de coro-
nelismo político, o chefe do 
Executivo Municipal, sofre 
forte rejeição dos apoiadores 
do presidente no Estado.

Além disso, o prefeito de 
Natal pertence ao PSDB, par-
tido do governador de São 
Paulo, João Doria, arquirrival 
de Bolsonaro e adversário 
declarado do presidente nas 
eleições de 2022.

USO DA MÁQUINA
Não bastasse o risco de 

expor a autoridade máxima 
da Nação ao contágio com um 
representante da velha políti-
ca, Roberto Je� erson acusou 
Rogério Marinho de estar 

usando a máquina adminis-
trativa federal para favorecer 
um aliado do maior adversário 
do presidente da República no 
Rio Grande do Norte.

“Não é saudável que o mi-
nistro Rogério Marinho utilize 
o governo e o presidente em 
ações para alavancar a candi-
datura do nosso adversário do 
PSDB. Rogério Marinho insiste 
no PSDB”, disser Je� erson.

“O nosso PTB está � rme 
e levará as bandeiras de Bol-
sonaro, do conservadorismo 
e dos liberais contra a velha 
política que está toda reunida 
no PSDB de Natal. Caia fora 
dessa, Rogério, ainda dá tem-
po”, � nalizou Je� erson.

No mês passado, Rogério 
se des� liou do PSDB.

Rogério Marinho e Álvaro Dias durante visita a obra da Prefeitura do Natal e do Governo Federal em Ponta Negra, na Zona Sul

Bolsonarista chama Álvaro Dias de 
“retrógrado” e dá recado para Rogério

“Rogério, não exponha Bolsonaro a
um vexame”, apela Roberto Jefferson

Extratos bancários do ex-
-assessor parlamentar 
Fabrício Queiroz anexa-

dos à investigação sobre supos-
to esquema de rachadinha no 
gabinete de Flávio Bolsonaro 
enquanto deputado estadual 
no Rio revelam que o ex-PM 
depositou 21 cheques em no-
me da primeira-dama Michelle 
Bolsonaro. As movimentações 
datam de outubro de 2011 a de-
zembro de 2016, em valores de 
R$ 3 mil e R$ 4 mil que somados 
chegam a R$ 72 mil.

O detalhamento dos depósi-

tos de Queiroz em nome de Mi-
chelle foi revelado pela Revista 
Crusoé nesta sexta-feira (7).

Em 2018, quando o caso 
Queiroz veio à tona, relatório do 
Conselho de Controle de Ativi-
dades Financeiras (Coaf) anexa-
do aos autos da Operação Fur-
na da Onça já havia citado um 
cheque de R$ 24 mil depositado 
pelo PM em favor da mulher do 
presidente Jair Bolsonaro.

Logo em seguida, o presi-
dente apresentou sua versão 
dizendo que o valor seria refe-
rente a parcela do pagamento 

de um débito antigo de Queiroz 
com ele. Além disso, apontou 
que o montante depositado em 
favor de Michelle seria ainda 
maior: R$ 40 mil.

Segundo a reportagem da 
Crusoé, nos extratos bancários 
de Queiroz não há depósitos fei-
tos por Bolsonaro na conta do 
ex-PM. A publicação diz ainda 
que, entre 2007 e 2018, foram 
registrados créditos de R$ 6,2 
milhões na conta do ex-assessor 
– R$ 1,6 milhão identi� cado co-
mo salários, R$ 2 milhões atrela-
dos a depósitos do gabinete de 

Flávio na Alerj e R$ 900 mil em 
espécie sem identi� cação.

Queiroz é apontado como 
suposto operador � nanceiro de 
esquema de “rachadinha” ins-
talado no gabinete do senador 
Flávio Bolsonaro à época em que 
era deputado estadual no Rio.

Ele foi preso preventivamen-
te em junho, mas hoje está em 
domiciliar por ordem do mi-
nistro João Otávio de Noronha, 
presidente do Superior Tribunal 
de Justiça. A Procuradoria-Geral 
da República tenta restabelecer 
a prisão do ex-PM.

Extratos bancários de Queiroz provam 
depósitos de 21 cheques à primeira-dama

RACHADINHA

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

VALTER CAMPANATO / AGÊNCIA BRASIL

Ex-deputado Roberto Jefferson (PTB)

TWITTER / REPRODUÇÃO

Presidente Jair Bolsonaro vem a Natal no dia 21 de agosto            Gustavo Rocha quer “proteger” presidente de Álvaro Dias

ALAN SANTOS / PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Bolsonarista de carteirinha 
no Rio Grande do Norte, o 
empresário Gustavo Rocha, 

que tem linha direta com o presi-
dente da República, Jair Bolsona-
ro, mandou um recado político 
duro para o ministro do Desen-
volvimento Regional, o potiguar 
Rogério Marinho. Ele também 
classi� cou o atual prefeito de Na-
tal, Álvaro Dias, como “retrógra-
do”, integrante da “velha política”, 
“oligarca famoso pelos desmandos 
da Assembleia Legislativa” e “que 
tenta ludibriar a opinião pública”.

O comentário de Gustavo Ro-
cha surge no momento em que o 
Estado aguarda visita do presiden-
te Bolsonaro, que deve acontecer 
no próximo dia 21. A expectativa 
é que, durante a visita, Rogério 
Marinho tente “colar” a imagem 
do prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
à do presidente, que luta contra 
práticas diversas da velha política, 
da qual Álvaro seria um legítimo 
representante.

“Tenho visto circular muitas 
fotos do ministro Rogério Marinho 
com o prefeito Álvaro Dias. O pre-
feito tenta mimetizar que é candi-
dato de Bolsonaro e/ou da direita 
em Natal. Quero deixar bem claro 
que essa tentativa de Álvaro de se 
passar por direita e conservador 
é mais uma das camu� agens da 
velha política, de velhas práticas 
daqueles oligarcas famosos pelos 
desmandos da Assembleia Legis-
lativa, que tenta ludibriar a opi-
nião pública”, disse Rocha.

Considerado um dos mais ge-
nuínos bolsonaristas do Rio Gran-
de do Norte, Gustavo Rocha alerta 
para que Rogério tenha cuidado, 
porque poderá levar vaias dos po-
tiguares, por causa da presença 
de Álvaro, o que pode criar cons-
trangimento para o presidente. “O 
ministro Rogério Marinho, a quem 
ainda tenho apreço, é um sujeito 
inteligente e sabe o jogo que está 
fazendo. No entanto, eu o alerto:  

cuidado com esse tipo de velha 
prática porque corre o risco de 
levar vaias na sua cidade. E, pior, 
com o nosso presidente”, disse.

Rocha conclui seu alerta, des-

tacando que “colar o retrógrado 
Álvaro em Bolsonaro” poderá ser 
um verdadeiro tiro no pé, cuja 
responsabilidade será do ministro 
do Desenvolvimento Regional. “A 

militância bolsonarista de direita 
não é burra e não aceita esse tipo 
de comportamento. Evite colar o 
retrógrado Álvaro em Bolsonaro 
porque não vai dar certo”, a� rmou.
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O presidente Jair Bolsonaro 
já disse, em mais de uma 
oportunidade, que não 

pretende se envolver nas eleições 
municipais deste ano. Publica-
mente, ele tem afirmado que tem 
“muito trabalho” em Brasília e que, 
por isso, não vai apoiar candidatos 
a prefeito e a vereador em 2020.

“Não pretendo apoiar prefeito 
em lugar nenhum. Não preten-
do, deixar bem claro. Não tenho 
partido para exatamente não me 
meter em política este ano”, de-
clarou a apoiadores em uma das 
passagens pela porta do Palácio 
da Alvorada no mês passado.

Para quatro pré-candidatos 
à Prefeitura do Natal, porém, o 
apoio oficial do presidente seria 
mais do que bem-vindo. São pos-
tulantes que, identificados com 
a pauta da atual gestão federal, 
buscam ligar-se à imagem de 
Bolsonaro e se fortalecer junto à 
fatia do eleitorado natalense que 
concorda com as bandeiras do 
presidente da República.

Além da identificação pesso-
al, a estratégia desses pré-candi-
datos é explicada pelo resultado 
eleitoral de 2018. Apesar de não 
ter vencido no Nordeste como 
um todo, Bolsonaro foi o mais 
votado em Natal nos dois turnos. 
Especificamente no segundo tur-
no, derrotou Fernando Haddad 
(PT) com 52,98% dos votos váli-
dos.

CORONEL HÉLIO (PRTB)
Integrante do estafe da cam-

panha presidencial de Bolsonaro 
no RN em 2018, o coronel-aviador 
Hélio Oliveira, hoje no PRTB, se 
considera o pré-candidato mais 
identificado com o presidente 
da República. Em 2019, coube a 
Hélio a coordenação estadual de 
criação do Aliança pelo Brasil, 
partido idealizado por Bolsonaro. 
Diante das dificuldades para co-
leta de assinaturas, o projeto do 
partido deve ser retomado ape-
nas em 2021.

Para disputar a eleição de Na-
tal, Coronel Hélio filiou-se ao par-
tido do vice-presidente, Hamilton 
Mourão, e defende a mesma pau-
ta da gestão federal. Ele ressalta 
que segue Bolsonaro desde 2014, 
quando o então pré-candidato à 
Presidência da República deu iní-
cio ao resgate de “valores cristão 
e patrióticos”.

“Foram esses valores que nos 
fizeram nos aproximarmos dele. 
Nossa sociedade sofria de mazelas 
de corrupção, de ideologia e da 
falta de valores cristãos, o que ma-
chucava os conservadores. Essas 
bandeiras me norteiam até os dias 
de hoje”, afirma ao Agora RN o 
pré-candidato a prefeito de Natal.

Coronel Hélio afirma que, 
se for eleito prefeito, seguirá o 
mesmo caminho que Bolsonaro 
tem trilhado na Presidência, tra-
balhando “o resgate de valores 
cristãos, como a valorização da 
família e o combate à ideologia 
de gênero, tendo a família como 
centro”.

“E também me alinho com 
ele quanto à importância da nos-
sa liberdade. E isso passa pelo 
plebiscito do armamento. Uma 
população armada jamais será 
cooptada pelo regime comunista, 
que tenta se instalar no nosso pa-
ís. Passa também pela liberdade 
de expressão”, complementa o 
pré-candidato.

Nas esferas administrativa e 
econômica, Coronel Hélio também 

Quatro pré-candidatos disputam 
eleitorado bolsonarista em Natal
ELEIÇÕES 2020 | Identificados com a pauta do atual governo, seja na área econômica, de costumes ou de segurança pública, pré-candidatos buscam ligar-se à imagem do presidente Jair Bolsonaro 
e se fortalecer junto à fatia do eleitorado natalense que concorda com as bandeiras do presidente. Em 2018, apesar de ter perdido no Nordeste como um todo, Bolsonaro venceu Haddad em Natal

Pré-candidato pelo PRTB, Coronel Hélio integrou campanha de Bolsonaro em 2018

Deputado estadual Coronel Azevedo (PSC) tem bandeiras como defesa da família

Delegado Sérgio Leocádio está no partido que elegeu Bolsonaro em 2018: o PSL

Advogado e empresário Fernando Pinto é pré-candidato pelo Partido Novo

Em audiência fechada com 
parlamentares, o minis-
tro da Justiça e Seguran-

ça Pública, André Mendonça, 
admitiu nesta sexta-feira (7) a 
existência de relatório de inte-
ligência da pasta sobre 579 ser-
vidores públicos que integram 
grupos antifascistas.

O ministro foi ouvido em 
sessão virtual por integrantes 
da Comissão Mista de Controle 
das Atividades de Inteligência 
(CCAI) do Congresso Nacio-
nal, que cobraram explicações 
após o portal UOL revelar que 
o governo estava monitorando 

opositores ao presidente Jair 
Bolsonaro.

Um dia depois de afirmar ao 
Supremo Tribunal Federal que 
a pasta não persegue adversá-
rios políticos do governo e não 
investiga ninguém, o ministro 
foi pressionado pelos parlamen-
tares a dizer claramente qual 
documento o órgão elaborou 
e quem foram os alvos. Mesmo 
sem detalhar, Mendonça admi-
tiu, segundo três pessoas pre-
sentes no encontro afirmaram 
ao jornal O Estado de S. Paulo, a 
existência de um relatório sobre 
opositores.

O ministro da Justiça, po-
rém, recusou o termo “dossiê”, 
afirmando que essa expressão 
remete a algo ilegal. Ele disse 
que não há espionagem e não há 
investigação alguma conduzida 
pela Secretaria de Operações 
Integradas (Seopi), órgão vincu-
lado à pasta apontado como res-
ponsável por monitorar o grupo 
de servidores.

No encontro, Mendonça 
apresentou relatórios de gestões 
passadas para tentar conven-
cer os parlamentares de que a 
pesquisa feita contra oposito-
res do governo é procedimen-

to comum e legal, e não uma 
exclusividade do governo Jair 
Bolsonaro.

Para sustentar a afirmação, 
ele expôs trechos de documen-
tos de inteligência relacionados 
a eventos como a Copa do Mun-
do de 2014, a Olimpíada de 2016 
e o impeachment da ex-presi-
dente Dilma Rousseff. Um dos 
nomes citados em relatório na 
gestão da petista foi o do atual 
deputado federal Kim Kataguiri 
(DEM-SP), líder do Movimento 
Brasil Livre (MBL), um dos prin-
cipais opositores ao governo na 
época. Ministro André Mendonça (Justiça e Segurança Pública) responde sobre possível dossiê

Ministro admite relatório sobre opositores
JUSTIÇA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN ARQUIVO PESSOAL

REPRODUÇÃO

se diz alinhado com Bolsonaro. 
“Nós somos liberais, para gerar em-
prego e renda. Somos a favor de en-
xugar a máquina pública para que 
sobre dinheiro para investimentos 
prioritários”, finaliza.

SÉRGIO LEOCÁDIO (PSL)
Outro pré-candidato que es-

pera ter bom desempenho entre 
o bolsonarismo é Sérgio Leocádio 
(PSL). Filiado ao partido que ele-
geu Bolsonaro em 2018, o delega-
do aposentado se identifica com 
o presidente da República princi-
palmente nas temáticas ligadas à 
área de segurança pública.

Leocádio ressalta que ne-
nhum pré-candidato a prefeito de 
Natal tem o direito de se rotular 
o “candidato de Bolsonaro” – até 
porque o próprio presidente dis-
se que não apoiará ninguém nas 
próximas eleições –, mas que ele 
defende as mesmas bandeiras do 
chefe da República.

O pré-candidato do PSL à 
prefeitura da maior cidade do 
Rio Grande do Norte defende a 
modernização da administração 
municipal. “Eu sou um candidato 
de direita. Sou eleitor de Bolsona-
ro e o que for de propostas posi-
tivas para Natal eu estou abra-

çando. Eu acho que a gente tem 
que acabar com o viés ideológico 
extremo. O próximo prefeito tem 
que ser um gestor, que entenda 
de softwares, que implante a tec-
nologia na prefeitura, que está na 
‘Idade da Pedra’”, afirma.

O delegado aposentado diz 
que o que mais o identifica com o 
presidente é a honestidade. “São 
30 anos de atividade como dele-
gado sem nada que abale minha 
reputação”, complementa.

CORONEL AZEVEDO (PSC)
Pré-candidato a prefeito pelo 

PSC, o deputado estadual Coro-

nel Azevedo também defende o 
governo do presidente Jair Bolso-
naro. Apesar de estar no mesmo 
partido do governador do Rio de 
Janeiro, Wilson Witzel – desafeto 
de Bolsonaro, o parlamentar tem 
identificação com a pauta do go-
verno federal.

Na Assembleia Legislativa, 
o deputado potiguar adota uma 
postura firme de oposição contra a 
governadora Fátima Bezerra (PT) e 
de alinhamento à gestão Bolsona-
ro. Na semana passada, enalteceu 
o Governo Federal pelo pagamento 
do Auxílio Emergencial.

“O governo Bolsonaro está 

permitindo o direito de preserva-
ção e sobrevivência a milhões de 
pessoas, no instante talvez mais 
difícil para o Brasil e o Rio Grande 
do Norte com a pandemia”, disse 
ele.

A pré-candidatura de Azeve-
do a prefeito de Natal tem sido 
discreta até agora, mas, em seus 
pronunciamentos, ele tem levan-
tado bandeiras que lembram as 
do presidente Bolsonaro – ele se 
coloca como um nome da direita, 
conservador e que defende a fa-
mília e os costumes cristãos.

FERNANDO PINTO (NOVO)
Quarto nome entre os mais 

identificados com Bolsonaro na 
eleição de 2020 na capital poti-
guar, o pré-candidato a prefeito de 
Natal pelo Novo, Fernando Pinto, 
registra que o seu partido foi o 
que mais apoiou o presidente da 
República no Congresso Nacional 
até agora. “E sem chantagens ou 
negociatas”, frisa.

Advogado e empresário, Fer-
nando Pinto ressalta que o Novo 
“foi o primeiro partido a criticar 
o Estatuto do Desarmamento 
e a se declarar a favor do uso de 
armas por civis”. “A gente acredita 
na igualdade de armas para que o 
cidadão possa livremente se de-
fender”, destaca.

O pré-candidato argumenta 
que há bandeiras que nasceram 
originalmente no Partido Novo e 
que, depois, passaram a ser ado-
tadas por Bolsonaro – daí a iden-
tificação. “Institucionalmente, o 
Novo lançou vários projetos que 
Bolsonaro e Paulo Guedes (minis-
tro da Economia) carregam hoje. 
São bandeiras de liberal na econo-
mia, de privatização...”, assinala.

Fernando Pinto acrescenta 
que, assim como Bolsonaro, de-
fende a visão liberal de que o Esta-
do precisa ter o menor tamanho 
possível, para interferir o mínimo 
na vida da sociedade. “Todas as 
vezes que Bolsonaro defender 
mais Brasil e menos Brasília, ele 
será aplaudido por mim e pela 
sociedade brasileira”, finaliza.

NATAL TEM 15 
PRÉ-CANDIDATOS A PREFEITO

O número de candidatos à 
Prefeitura do Natal nas eleições 
deste ano só será definido durante 
as convenções, que ocorrerão de 
31 de agosto a 16 de setembro. Até 
lá, vigoram as pré-candidaturas.

Atualmente, Natal soma 15 
lideranças na lista de políticos in-
teressados em ocupar a vaga que 
hoje pertence ao prefeito Álvaro 
Dias, pré-candidato do PSDB à re-
eleição. Além de Álvaro, 14 nomes 
despontam como pré-candida-
tos. São nomes dos mais diversos 
espectros da política, de variados 
matizes ideológicos e históricos 
políticos.

A maioria se posta no campo 
mais à esquerda ou à extrema es-
querda, como Rosália Fernandes, 
do PSTU, ou mais à direita, como 
Hélio Oliveira, do PRTB. Entre um 
polo e outro, emergem nomes 
como Sandro Pimentel, do PSOL, 
Jean Paul Prates, do PT, Fernan-
do Freitas, do PCdoB, Hermano 
Morais, do PSB, Carlos Alberto 
Medeiros, do PV, Kelps Lima, do 
Solidariedade, Pastora Jayde, do 
Democracia Cristã, Afrânio Mi-
randa, do Podemos, Fernando 
Pinto, do Novo, Coronel Azevedo, 
do PSC, Sérgio Leocádio, do PSL, 
e Freitas Júnior, da Rede Sustenta-
bilidade.

JOÃO GILBERTO / ALRN

MARCELLO CASAL JÚNIOR / AGÊNCIA BRASIL
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INTERESSE...  
A disputa pela Prefeitura 

de Natal tem movimentado 
os bastidores políticos de 
Natal a Brasília. Que o diga 
o ex-deputado federal e 
presidente nacional do PTB 
Roberto Je� erson, mais novo 
aliado de primeira hora do 
Palácio do Planalto. 

...DE ALTO ALCANCE  
Nesta sexta, Je� erson 

resolveu interferir nas 
questões da política local ao 
criticar publicamente, com 
mensagens em seu per� l 
no Twitter, a possibilidade 
de o ministro potiguar do 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, articular a 
participação do prefeito de 
Natal, Álvaro Dias, candidato 
à reeleição, na agenda do 
presidente Jair Bolsonaro 
nesta capital. 

O CANDIDATO  
“O PTB tem pré-

candidato a vice-prefeito 
com o grupo do Aliança em 
Natal e alguns municípios. 
Não é saudável que o 
ministro Rogério Marinho 
utilize o governo e o 
presidente em ações para 
alavancar a candidatura do 
nosso adversário do PSDB. 
Rogério insiste no PSDB”, 
escreveu. 

RECADO DADO 
O presidente nacional 

do PTB garantiu que “a 
militância petebista e 
bolsonariana de Natal não 
vai aceitar passeios bizarros 
do presidente com o PSDB na 
capital do RN”. “Quem avisa 
amigo é”, disse ele. 

DE BOLSONARO 
Nos mesmos tweets, 

o ex-deputado, delator do 
mensalão, ainda fez questão 
de citar nominalmente o 
candidato a prefeito em Natal 
que é apoiado por Bolsonaro: 
Coronel Hélio.

PSDB 
“O coronel Hélio e o nosso 

Getúlio estão � rmes e levarão as 
bandeiras de Bolsonaro, do PTB, 
do conservadorismo e dos liberais 
contra a velha política que está toda 
reunida no PSDB de Natal. Caia fora 
dessa Rogério, ainda dá tempo!”, 
a� rmou Roberto Je� erson.  

Que mandou recado direto: 
“Rogério, não exponha o presidente 
Bolsonaro a um vexame na sua 
própria casa”.  

REPERCUSSÃO 
A notícia “Queiroz depositou 

R$ 72 mil na conta de Michelle 
Bolsonaro”, que esquentou os 
bastidores político em Brasília, 
ocupou o posto de primeiro lugar 
nos “Assuntos do Momento” no 
Twitter no Brasil nesta sexta-feira. 

CHANCES DE VOLTA 
Deu na Veja esta semana que 

“Lula poderá ser candidato se vencer 
novamente no STF”. A análise da 
revista é de que se o cenário eleitoral 
de 2018 dependeu muito das ações 
“e omissões do STF”, parece que “o 
mesmo já começou a acontecer em 
relação a 2022”. Isso por conta da 
mais recente decisão do STF quanto 
à delação de Antônio Palocci. 
“Passou a haver chance real de que 
a sentença venha a ser anulada 
em função das irregularidades 
cometidas”, diz a publicação.  

COMISSÃO 
A deputada estadual Cristiane 

Dantas foi empossada, na última 
quarta-feira, como a nova 
presidente da Comissão de Defesa 
dos Direitos Humanos e Cidadania 
da Assembleia Legislativa do RN. 
Ela substituirá a deputada Isolda 
Dantas. Na vice-presidência foi 
empossada a deputada Eudiane 
Macedo. 

DIA DOS PAIS 
Domingo especial merece ser 

celebrado já cedinho. E para ajudar 
os � lhos nessa tarefa, a P&C Natal 
está oferecendo três linhas de cestas 
especiais para café da manhã. As 
encomendas ainda podem ser feitas 
na P&C de Petrópolis e Ponta Negra. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> Entidades brasileiras e estrangeiras 

acusaram o governo brasileiro de ter 
vetado a participação de representante da 
Coordenação das Organizações Indígenas 
da Amazônia Brasileira (COIAB), Nara 
Baré, em reunião da OEA sobre povos 
indígenas e Covid-19. O encontro, por 
vídeoconferência, ocorreu ontem. 

>> À revista Veja, o empreiteiro 
Marcelo Odebrecht afirmou que está 
“vivendo um inferno” ao falar sobre 
seu atual momento, dois anos depois 
de deixar a cadeia. “Bilionário à época, 
ele foi demitido, teve bens congelados, 
pagamentos suspensos e sofre uma 
enxurrada de ações na Justiça”.

>> O mutirão de mamografias do Grupo 
Reviver retornará a Parnamirim. De 10 a 14 
de agosto, a Unidade Móvel Savana Galvão 
estará na Unidade Básica de Saúde Rosa dos 
Ventos - CAIC, Avenida Cândido Martins 
s/n, Rosa dos Ventos. As mamografias serão 
realizadas das 7h30 às 15h.  

Parte da equipe de Comunicação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, liderada por Marília Rocha, cuidando da nova campanha 
lançada pelo Legislativo estadual, em ambiente virtual: “Violência Doméstica: precisamos dar um basta nisso”. Na foto, além da diretora de 
Comunicação da Casa, as jornalistas Gerlane Alves e Juliana Lobo

ADALBERTO MARQUES / MDR

Neto de Mário Andreazza, 
ministro dos Transportes 
de três governos da dita-

dura militar (1964-1985), Carlos 
Andreazza, importante nome 
da editora Record e colunista de 
política de importantes veículos 
de São Paulo e Rio, abriu nesta 
sexta-feira (7) seu comentário de 
rádio Band News falando de um 
potiguar. 

“Cada vez mais Jair Bolsona-
ro é Rogério Marinho”, decretou 
Andrazza ao se referir a uma 
longa entrevista do ministro do 
Desenvolvimento Regional ao 
diário carioca O Globo, onde An-
dreazza é colaborador. 

“A ascensão de Rogério Ma-
rinho é muito simbólica desse 
processo”, a� rmou o colunista 
numa referência ao todo po-
deroso ministro da Economia, 
Paulo Guedes, que estaria per-
dendo espaço para Marinho, 
desde que ministros militares 
do governo compraram a ideia 
de Rogério de que é hora de 
en� ar o pé fundo no acelerador 
dos investimentos públicos para 
tirar o Brasil da crise. 

“Estou obcecado por essa 
fase, Bolsonaro encontrando um 
veio competitivo... Jair Bolsonaro 
é um cara cada vez mais Rogério 
Marinho”, eis a frase completa de 
Andreazza.  

Os últimos fatos indicam 
uma pressão crescente dentro do 
próprio governo por uma maior 
folga para gastar em projetos de 
caráter desenvolvimentista, que 
não é e nunca foi a praia de Gue-
des. A briga de Rogério Marinho 
com ele, aliás, � cou evidente du-
rante a famosa reunião do dia 22 

de abril, quando o general Braga 
Netto, chefe da Casa Civil, expôs 
a tese abertamente.  A partir da-
quele momento, as coisas não 
� caram mais boas entre Guedes 
e Rogério. 

Devem piorar agora depois 
da entrevista de Rogério Mari-
nho ao Globo. Nela, ele a� rma 
que recebeu do presidente a mis-
são de olhar com atenção espe-
cial para o Nordeste e defendeu 
a ampliação de gastos públicos 
com uma frase emblemática e 
que não será facilmente esqueci-
da. “Parece que temos uma faca 
cravada no olho e estamos preo-
cupados com o cisco”.

Com a decisão do presidente 
de sair mais do Planalto, fazendo 
várias viagens ao Nordeste, onde 

o PT tem um eleitorado mais � el, 
Rogério Marinho é um nome em 
alta no governo. E a pauta já está 
traçada a partir de obras hídricas 
importantes, como a transposi-
ção do São Francisco, de aduto-
ras que estão sendo construídas 
nos diversos estados do Nordes-
te, do Centro-Oeste, do Norte e 
obras de saneamento básico por 
todo o País. 

A única questão é: será 
necessária suplementação or-
çamentária – e é onde Paulo 
Guedes, o dono do cofre, entra. 
Rogério admite na entrevista 
que, como se trata de um ano 
excepcional com a pandemia, é 
claro que houve uma queda da 
atividade econômica, di� cultan-
do qualquer suplementação. 

Nesse caso, diz ele, é um pro-
blema para o Ministério da Eco-
nomia resolver, buscando “uma 
alternativa para que as obras não 
sejam paralisadas e possamos 
evitar um prejuízo para milhões 
de brasileiros”. 

Sobre uma possível saída pa-
ra esses gastos junto ao Tribunal 
de Contas da União, Rogério é 
realista: “Não existe negociação. 
Tem que se veri� car, somente 
para dar conforto ao próprio 
Ministério da Economia, se o 
entendimento do TCU é o de 
que aquilo que já foi de� nido na 
legislação e, posteriormente, na 
PEC (proposta de emenda cons-
titucional já aprovada) da emer-
gência, abarca a possibilidade de 
novas obras. É mais uma questão 
de conforto que de negociação”.

Sobre suas relações com 
ministro Paulo Guedes, Rogério 
apela para a famosa diplomacia: 
“Temos uma relação respeitosa. 
É o ministro da Economia que 
tem protagonismo, e as decisões 
� nais nessa área são dele. Agora, 
temos opiniões diferentes. É uma 
demonstração de que temos um 
ambiente vivo, saudável, porque 
o debate tem que acontecer, não 
podemos interditar”.

Perguntado se disputaria 
eleição para o governo do Rio 
Grande do Norte, Rogério Ma-
rinho disse que está com a ca-
beça focada em fazer um bom 
trabalho no ministério, “tanto é 
que estou até sem partido desde 
março”.

E acrescentou: “Não vou me 
meter em campanha eleitoral e 
tenho tido o cuidado de receber 
aqui todos os partidos”.

Rogério Marinho admite 
atrito com Paulo Guedes
CONFLITO NA ESPLANADA | Dono da tese de que é preciso pisar fundo em investimentos públicos para sair da crise, o
ministro potiguar se aproxima de Bolsonaro em campanha, mas administra problemas com Paulo Guedes, da Economia

Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho deu entrevista a O Globo

BAÍA DOS GOLFINHOS

A Baía dos Gol� nhos, no 
distrito de Pipa, no litoral sul 
do Rio Grande do Norte, foi 
eleita a oitava melhor praia 
da América do Sul em prêmio 
do TripAdvisor, uma das prin-
cipais plataformas de turis-
mo do mundo.

A premiação, que é anual, 
elege os destinos mais bem 
avaliados com base em reco-
mendações e notas dos pró-
prios viajantes.

Na edição de 2020, a Baía 
dos Gol� nhos � cou acima de 
destinos consolidados da ro-
ta sul-americana, destacan-
do-se como um dos paraísos 
mais visados em toda a Amé-
rica do Sul.

Ao TripAdvisor, turistas 
elogiaram as belezas do lugar 
e a rica oferta de restaurantes. 
Acomodações e experiências 
na região de Tibau do Sul 
também contribuíram com 
a posição conquistada pelo 
destino potiguar.

Para a secretária estadual 
de Turismo, Aninha Costa, o 
prêmio reforça o posiciona-
mento turístico estratégico 

do Rio Grande do Norte. “Esse 
reconhecimento demonstra 
mais uma vez as potenciali-
dades do Estado. O destino 
está cada vez mais conhecido 
nacional e internacionalmen-
te, e isso alavanca nosso pres-
tígio”, comentou.

Iniciativas de preserva-
ção ambiental e cuidados 
com a vida marinha, como as 
realizadas pelo movimento 
Preserve Pipa, estão direta-
mente ligadas à premiação.

“A validação do prêmio 
junto ao TripAdvisor é um 
re� exo de que estamos no 
caminho certo. Nosso traba-
lho é em prol da preservação 
das praias e da vida marinha, 
equilibrando as demandas 
turísticas com responsabili-
dade e sustentabilidade. Que-
remos conservar o que faz 
esse lugar ser especial para o 
mundo”, destaca Wanderson 
Borges, presidente do Preser-
ve Pipa.

Segundo o ranking, a me-
lhor praia da América do Sul é 
a Baía do Sancho, em Fernan-
do de Noronha (PE).

PRAIA DO LITORAL SUL FICA 
ENTRE AS 10 MELHORES DA 
AMÉRICA DO SUL

EMPROTUR / REPRODUÇÃO
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PEDRO TRINDADE

A população de Natal vive 
um dilema desde que a 
pandemia da Covid-19 

atingiu a cidade. No con� ito de 
orientações entre o Estado e o Mu-
nicípio, quem escutar?

Apesar de Natal ter aderido 
aos primeiros decretos do governo 
estadual, os últimos meses acen-
tuaram desacordos entre as ges-
tões estadual e municipal, espe-
cialmente em relação ao retorno 
das aulas presenciais, prescrição 
de medicamentos para combater 
o novo coronavírus e estratégias 
para a retomada das atividades 
econômicas.

A retomada da economia, 
inclusive, lançou luz sobre o de-
sencontro existente entre a gover-
nadora do Rio Grande do Norte, 
Fátima Bezerra, e o prefeito de Na-
tal, Álvaro Dias. Enquanto o prefei-
to autorizou o retorno gradativo 
do comércio a partir de 30 de ju-
nho, a governadora só permitiu tal 
ação um dia depois, por exemplo.

Esse cenário se deve, em par-
tes, à decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) que garantiu aos 
estados e municípios a prerroga-
tiva de adotar providências que 
julgarem necessárias para comba-
ter a pandemia, como isolamento 
social, fechamento do comércio e 
outras restrições.

Assim, governadores e pre-
feitos têm o poder de de� nir os 

serviços essenciais que podem 
funcionar durante o período sem o 
comando direto do governo fede-
ral. Antes, somente um decreto do 
presidente Jair Bolsonaro poderia 
fazer a de� nição.

Acontece que, com atuações 
concorrentes, houve divergências 
e sobreposição de decisões, o que 
confundiu parcela da população.

Álvaro Dias e Fátima Bezer-
ra não determinam sozinhos as 
ações de enfrentamento ao novo 
coronavírus, visto que, para os as-
sessorar estratégica e tecnicamen-
te em relação à crise sanitária em 
Natal e no RN, há, respectivamen-
te, o Comitê Cientí� co Municipal 
de Enfrentamento à Covid-19 e o 
Comitê Cientí� co do Rio Grande 
do Norte.

COMO FUNCIONA O
COMITÊ CIENTÍFICO DO RN

Para discutir aspectos técnico-
-cientí� cos relacionados à pande-
mia no Estado, o comitê cientí� co 
estadual possui reuniões realizadas 
via webconferência semanalmente 
todas às quartas-feiras, às 18h. En-
contros extraordinários são convo-
cadas em caso de necessidade.

Dentre os principais pontos 
discutidos ultimamente, há o 
monitoramento do estágio atual 
da pandemia no RN, com foco na 
tendência de casos e óbitos. São 
analisados os dados para o Estado, 
para as regiões e para os municí-
pios de maior porte e com maior 

número de casos e óbitos. Discu-
te-se a variação percentual diária 
dos casos e óbitos, além da taxa de 
transmissibilidade.

A produção e análise de in-
dicadores sintéticos, compostos 
pela combinação de informações 
epidemiológicas (casos e óbitos) e 
assistenciais (ocupação de leitos, 

dentre outros) é outro ponto da 
pauta durante as reuniões, assim 
como o inquérito de “soropreva-
lêcia”, que é um estudo projetado 
em moldes similares ao inquérito 
nacional (EpiCovid Brasil) e deve-
rá trazer um per� l mais preciso 
da prevalência de Covid-19 no 
Estado.

Ele é organizado pela Secreta-
ria de Saúde Pública do Rio Gran-
de do Norte (Sesap), em articula-
ção com a Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), nas 
oito cidades-sede das regionais de 
saúde do RN.

O comitê tem também ana-
lisado as diversas demandas que 

lhe são remetidas, referentes a 
pareceres técnico-cientí� cos rela-
cionados ao processo de manejo 
não-farmacológico (isolamento 
social, distanciamento social, 
abertura e fechamento de parcela 
de serviços).

São discutidos, ainda, estudos 
publicados no Brasil e no mundo 
de interesse para o controle da 
pandemia e, eventualmente, há 
debates com convidados, como 
secretários de Estado, governado-
ra, vice-governador e membros do 
Ministério Público e de entidades 
da sociedade civil.

Presidido pelo secretário es-
tadual de Saúde, Cipriano Maia, o 
comitê conta com representantes 
titulares da Universidade do Esta-
do do Rio Grande do Norte (Uern), 
do Hospital Giselda Trigueiro, da 
UFRN, além da representação das 
áreas técnicas da Sesap da Aten-
ção Primária à Saúde, da Vigilân-
cia Epidemiológica, da Atenção 
Especializada e da Tecnologia da 
Informação.

Com 15 membros, o comitê 
destaca que, quando um tema é 
pautado, são apresentados argu-
mentos dentro de um debate cien-
tí� co e de ideias, com fala garanti-
da a todos. Após a etapa de debate, 
é realizado um consenso sobre o 
tópico e construído um documen-
to de recomendações coletivamen-
te, que é entregue ao secretário de 
Saúde. São recomendações, que o 
gestor pode ou não acatar.

Questionado sobre a atu-
al situação epidemiológica 
de Natal, o comitê estadual 
diz que a capital segue uma 
curva muito semelhante à do 
Estado, o que era esperado, já 
que a maior parte dos casos 
está na 7ª Região de Saúde, 
particularmente em Natal. Os 
representantes explicam que, 
desde o início de junho, existe 
uma tendência de queda no 
número de casos novos no RN, 
com um pequeno pico no iní-
cio de julho, mas retornando à 
tendência de queda posterior-
mente.

No mês de abril, os casos 
diários cresceram mais de 
cinco vezes e, em maio, au-
mentaram cerca de 3,5 vezes. 
Em junho, a média de casos 
novos caiu até o dia 28 e de-

pois voltou a subir, mas, na 
média geral, caiu em média 
1,1% ao dia. Até o dia 18 de 
julho, até quando os dados 
são mais con� áveis, a média 
diária de casos do Estado era 
de 395, um valor ainda alto 
e bem distante do início de 
abril, quando a média diária 
era de 32 casos.

Apesar disso, no mês de 
julho há uma redução de 3,8% 
ao dia. Os dados são conside-
rados até 18 de julho pelo fato 
de levarem, em média, 15 dias 
para se consolidarem no ban-
co de dados. Esse é o tempo 
necessário para que apare-
çam os primeiros sintomas, o 
paciente busque um serviço 
de saúde, seja avaliado e seja 
feito o exame, e noti� cado ao 
serviço de vigilância, justi� ca 

o comitê.
Os óbitos também apre-

sentam uma tendência de 
queda desde a metade de ju-
nho.

O comitê apresenta que a 
média diária de óbitos passou 
de 6 para 31 entre 1º de maio e 
16 de junho, com um aumento 
diário de 3,6%. A partir daí, ao 
longo de um mês (até 18 de ju-
lho), houve algumas � utuações, 
mas a tendência é de queda, 
com menos de 1% ao dia. Im-
portante destacar que a média 
diária de 20 óbitos ainda é alta e 
distante dos seis óbitos diários 
do início de maio.

Em Natal, o per� l é se-
melhante, com um início de 
queda no mesmo período e 
um pico também no início de 
julho que depois continua sua 

trajetória de queda até 18 de 
julho. Até esta data, a média 
diária de óbitos na capital era 
de 9, um valor ainda conside-
rado alto e ainda bem maior 
que a média do início de maio, 
em torno de dois óbitos.

O comitê pontua que, de 
um modo geral, essa tendên-
cia de queda se apresenta em 
todas as regiões de saúde, 
mas três regiões possuem um 
comportamento que merece 
atenção.

A 2ª Região de Saúde, com 
sede em Mossoró, atingiu um 
longo platô de meados de maio 
até meados de junho, quando 
então começa uma tendência 
de queda, com um pico no 
início de julho e continuando 
com a tendência de queda logo 
depois.

Entretanto, na 4ª Região 
de Saúde, com sede em Caicó, 
há uma tendência de alta. Na 
6ª Região de Saúde, com sede 
em Pau dos Ferros, a pequena 
quantidade de casos não per-
mite que o comitê se estabele-
ça ainda uma tendência.

Em relação aos óbitos, o 
comitê diz que há uma ten-
dência de queda mais tardia 
no Estado. Contudo, a Vigilân-
cia Epidemiológica a� rma que 
tem realizado um trabalho 
de quali� cação dos dados de 
óbitos, o que pode levar a um 
aparente aumento do número 
de óbitos à medida que são 
identi� cados casos que não 
haviam sido noti� cados ou 
que aguardavam con� rmação 
de diagnóstico.

Toda análise de tendência 

só pode ser feita com segu-
rança em um espaço de 15 
dias, daí a necessidade desse 
espaçamento entre uma etapa 
de abertura e outra, ressalta o 
comitê.

COMITÊ CIENTÍFICO MUNICIPAL 
DE ENFRENTAMENTO À COVID-19

O Comitê Cientí� co Muni-
cipal de Enfrentamento à Co-
vid-19, que orienta a Prefeitura 
do Natal, foi procurado pelo 
Agora RN para responder per-
guntas sobre dinâmica de me-
todologia e funcionamento, 
bem como se posicionar sobre 
alguns temas. A Secretaria de 
Saúde de Natal (SMS) enviou 
um documento com questões 
epidemiológicas, que não res-
pondeu aos pedidos da repor-
tagem.

Estado ou Município? Quem o 
natalense deve escutar na crise?

RN tem tendência de queda no número de casos novos de Covid-19

DESENCONTRO  | Comitês científicos que prestam auxílio às decisões do Governo do Rio Grande do Norte e da Prefeitura de Natal divergem em relação ao retorno das aulas presenciais, aceleração 
da abertura das atividades comerciais e prescrição de medicamentos sem comprovação científica. Apesar da queda no número de casos e óbitos, doença não está controlada, afirmam cientistas

TRAJETÓRIA DE NOVOS CASOS DE COVID-19 NO RIO GRANDE DO NORTE

RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ CIENTÍFICO DO RIO GRANDE DO NORTE

RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ CIENTÍFICO DE NATAL

RETORNO DAS AULAS
A comunidade escolar re-

presenta grande parte da popu-
lação que praticou efetivamente 
o isolamento social. Portanto, 
assinala o comitê cientí� co, essa 
parcela está dentro de um grupo 
com menor grau de imunidade e 
maior risco de contaminação.

A posição, publicada no do-
cumento de recomendações 13, 
de 31 de julho, diz ainda que não é 
conhecido o tamanho da popula-
ção imune do RN e que o retorno 
às aulas neste momento irá im-
pactar de maneira signi� cativa 
na taxa de isolamento social e 
isso poderá implicar diretamente 
no aumento de novos casos.

Também é visto que a sus-
pensão das atividades escolares 
de forma presencial é responsá-

vel por manter em isolamento 
social aproximadamente 30% da 
população do Estado e que ainda 
não existem vacinas e nem me-
dicamentos com comprovação 
cientí� ca que possibilitem a cura 
de maneira e� ciente da Covid-19. 
Por isso, para o comitê cientí� co, 
ainda é necessário manter níveis 
de isolamento social em torno de 
40%, com o objetivo de mitigar a 
probabilidade de infecção.

O reconhecimento precoce 
da doença em crianças por pe-
diatras e encaminhamento espe-
cializado, incluindo cuidados in-
tensivos, é essencial. “O que leva a 
esse comitê a outra preocupação, 
diante do fato de que o sistema 
de saúde no Rio Grande do Norte 
hoje está muito bem preparado 
para leitos Covid adulto, mas 

talvez não esteja preparado para 
uma demanda maior de leitos 
UTI pediátricos”, a� rma.

“Sendo assim, o comitê foi de 
parecer que não é possível iniciar 
as aulas neste momento, pois não 
é seguro para os trabalhadores da 
educação, bem como para toda a 
comunidade escolar, alunos e fa-
miliares.Uma nova avaliação do 
quadro epidemiológico deve ser 
realizada em 30 dias para analisar 
uma data provável de retorno”, 
indica o grupo.

 
PRESCRIÇÃO DE
MEDICAMENTOS

“Se a medicação não possui 
comprovação cientí� ca, é mais 
que consenso deste comitê que 
não deve fazer parte dos proto-
colos de manejo clínico para a 

Covid-19 sob risco de agrava-
mento do quadro clínico, efeitos 
colaterais (muitas vezes ainda 
desconhecidos) e desperdício de 
recursos públicos.

No entanto, acreditamos que 
possa haver pesquisas na área, com 
uma metodologia científica esta-
belecida, aprovação no conselho 
de ética, esclarecimento e concor-
dância pelo paciente ou familiar, 
com assinatura de termo de con-
cordância e esclarecimento sobre 
o fármaco pesquisado e potenciais 
riscos para a saúde do paciente”, 
diz a recomendação.

RETOMADA DA ECONOMIA
“Até a fase que foi aberta, 

não houve alteração das tendên-
cias de queda no RN, contudo, 
uma avaliação da última fase da 

abertura somente poderá ser 
analisada neste � m de semana, 
com a consolidação do banco de 
dados. Só então o comitê poderá 
ter uma resposta. Porém, a região 
de Caicó apresenta um compor-
tamento que talvez mereça ser 
reavaliada a abertura na região”.

 
CONTROLE DA DOENÇA

“Ainda não estamos com a 
doença controlada. A tendência 
de casos e óbitos não aponta para 
isso. Além disso, embora se obser-
ve uma queda na média diária de 
casos e óbitos, é importante res-
saltar que este perfil é distinto para 
algumas regiões e mesmo alguns 
municípios. Em outras palavras, a 
epidemia tem momentos diferen-
tes em todo o território do Estado.

Um caso ilustrativo é a região 

do Seridó (onde se encontra a 4ª Re-
gião de saúde) que, nos primeiros 
meses, apresentou uma tendência 
muito baixa nos casos e óbitos e 
passou a apresentar tendência de 
aumento apenas mais recente-
mente. É fundamental destacar, 
também, que a média atual de ca-
sos e óbitos ainda é muito alta, bem 
acima dos valores encontrados nos 
meses iniciais da epidemia.

Finalmente, embora os im-
pactos da epidemia sejam visíveis 
no cotidiano de todos, os 52 mil 
casos con� rmados até 2 de agos-
to representam 1,5% da popula-
ção do RN. Mesmo considerando 
a subnoti� cação, que é comum 
em todo o País, o contingente 
de indivíduos susceptíveis ainda 
é muito alto e o vírus ainda está 
circulando”.

RETORNO DAS AULAS
A Prefeitura de Natal decidiu 

suspender o retorno às aulas nas 
escolas particulares previsto para 
acontecer nesta segunda-feira (10). 
A decisão também adia a retoma-
da da rede pública municipal, que 
aconteceria em 14 de setembro. A 
medida contou com o parecer fa-
vorável do Comitê Científico Muni-
cipal de Enfrentamento à Covid-19.

A prefeitura avaliava que era 
chegada a hora da reabertura das 

escolas privadas na cidade. No 
entanto, após fortes críticas nas 
redes sociais, bem como a falta de 
consenso das próprias instituições 
de ensino em retomar as aulas no 
dia proposto, a prefeitura munici-
pal decidiu por suspender a data 
de reabertura das salas de aula nas 
escolas particulares da capital.

PRESCRIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS

A Prefeitura de Natal tem 

distribuído o antiparasitário 
ivermectina nos postos de saúde 
e nos centros de atendimento 
especí� cos para pacientes com o 
novo coronavírus.

Em junho, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde publicou um proto-
colo para orientar médicos e pro-
fissionais de saúde em geral sobre 
o atendimento a pacientes com 
Covid-19. O protocolo traz desde 
instruções sobre o acolhimento de 
casos suspeitos nas unidades de 

saúde até terapias medicamento-
sas para casos graves confirmados.

O documento, aprovado pe-
lo secretário de Saúde, George 
Antunes, e pelo prefeito Álvaro 
Dias, recomenda o uso de me-
dicamentos como a hidroxiclo-
roquina até para pacientes com 
sintomas iniciais da doença. 
Além disso, indica especialmente 
a ivermectina como medida de 
prevenção. Não são citados es-
tudos que comprovem a e� cácia 

de nenhum dos remédios para 
conter a Covid-19.

Um dos entusiastas do uso da 
ivermectina para a prevenção ao 
coronavírus é o infectologista e 
imunologista potiguar Fernando 
Suassuna. De acordo com o mé-
dico, que é integrante do comitê 
cientí� co da Prefeitura de Natal 
e  vem estudando a ivermectina 
há alguns meses, em laboratório, 
a medicação, em 48h, “consegue 
eliminar 97% dos vírus dentro 

das células e 94% no sobrena-
dante das células”. “Seria uma 
ação efetiva e rápida”, comentou, 
citando estudos internacionais.

A segunda evidência, segun-
do Fernando Suassuna, é um 
estudo feito nos Estados Unidos 
com 1.400 pacientes, em que 700 
tomaram ivermectina e outros 
700 não tomaram. “A mortali-
dade de quem tomou foi 1,85%. 
Quem não tomou foi 8,5%”, 
apontou.
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Os municípios da região Se-
ridó Potiguar vão adotar 
medidas para endurecer 

as regras de distanciamento social 
para diminuir a aceleração nos 
contágios pela Covid-19. A região 
está dentro da chamada “zona de 
perigo”, segundo análise da Secre-
taria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap). Isso significa que a taxa de 
transmissibilidade está entre 1,03 
e 2, ou seja, uma pessoa infectada 
com o novo coronavírus é capaz 
de infectar um ou dois indivíduos. 

A preocupação com a região 
Seridó advém de informações 
relacionadas com a ocupação 
hospitalar de pacientes com a Co-
vid-19. Atualmente, os hospitais 
seridoenses têm ocupação de 70%, 
segundo o Sistema RegulaRN – 
plataforma criada para monitorar 
a distribuição de leitos Covid-19 
no Estado –, contra os 53% da 
Região Metropolitana de Natal. A 
média estadual de ocupação é de 
57,66% nos últimos três dias.

Do total de 30 vagas hospita-
lares críticas (UTI e Semi-UTI) na 
região do Seridó, ainda de acordo 
com a plataforma RegulaRN, ha-
via 21 pessoas internadas até esta 
sexta-feira (7). Ainda de acordo 
com a Sesap, em todo o Estado, 
a rede pública hospitalar registra 

418 pessoas internadas, sendo 199 
em leitos críticos e 219 em leitos 
clínicos.

O sinal de alerta com relação 
aos municípios da região Seridó 
foi ligado após o avanço da taxa 
de transmissibilidade. A média 
registrada é de 1,32, segundo o La-
boratório de Inovação Tecnológica 
em Saúde (Lais), que é vinculado à 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte. O número implica 
que 100 pessoas infectadas com 
o novo coronavírus podem trans-
mitir a Covid-19 para outros 132 
indivíduos.

Atualmente, o município de 
Timbaúba dos Batistas, com ape-
nas 2,4 mil habitantes, tem a maior 
taxa de transmissão do Seridó, 
com índice de 6,61. Das 25 cidades 
da região, sete delas têm taxa aci-
ma de 2.

ESTRATÉGIA PARA CONTER
O avanço descontrolado de 

contágios é grande temor dos pre-
feitos seridoenses. Por conta disso, 
na última quinta-feira (6), durante 
reunião com a governadora Fátima 
Bezerra, prefeitos da região concor-
daram em reforçar medidas para 
endurecer o distanciamento social. 
“Serão medidas de caráter mais 
restritivo para a gente conter o 
crescimento da chamada transmis-
sibilidade”, afirmou a governadora.

A primeira cidade a adotar 
restrições foi Caicó, com 67 mil 
habitantes, que já registra 1.065 
casos confirmados de Covid-19 e 
17 mortes relacionadas com a do-
ença. A cidade tem taxa de trans-
missão de 1,17. É a terceira menor 
de toda a região, ficando atrás de 
Jardim de Seridó (1) e Santana do 
Matos (0,92).

O prefeito da cidade, Robson 
de Araújo, decretou nesta sexta-

-feira (7) mudanças para reduzir 
as atividades comerciais do mu-
nicípio. Segundo a determinação 
municipal, os estabelecimentos 
comerciais poderão funcionar das 
12h às 17h. Além disso, a feira livre 
da cidade só poderá funcionar en-
tre a quarta-feira e o domingo.

A prefeitura também anun-
ciou que vai ampliar a fiscalização 
municipal para reduzir pontos de 
aglomeração em Caicó. O municí-

pio determinou, ainda, a proibição 
de filas na cidade.

NOVOS LEITOS
Em continuidade ao plano de 

expansão de novos leitos, Fátima 
Bezerra anunciou mais 12 vagas 
no Hospital Regional de Currais 
Novos - 5 UTIs e 7 clínicos, que 
estarão à disposição a partir desta 
segunda-feira (10).

Em Assu, no hospital regional, 

serão mais 22 leitos - 10 UTIs e 12 
clínicos, que estarão instalados até 
17 de agosto com investimento de 
mais de R$ 500 mil na reforma do 
hospital para receber as UTIs.

Mais três novos leitos UTI en-
traram em funcionamento nesta 
sexta-feira em Apodi e mais 2 es-
tarão prontos na próxima semana. 

Em Macau, o Governo do Es-
tado firmou parceria com a prefei-
tura para instalar 15 novos leitos 
-  5 UTIs e 10 clínicos - no Hospital 
Municipal Antonio Ferraz. Esta 
parceria contempla ainda o repas-
se mensal pelas administrações 
estadual e federal de R$ 270 mil. 
Em Macau, o Governo aguarda 
apenas a conclusão reforma do 
prédio pela prefeitura para instalar 
os novos leitos. Cinco monitores 
cardíacos e 20 bombas de infusão 
já foram entregues pelo Governo 
do Estado à prefeitura da cidade.

Em São Gonçalo do Amaran-
te, a parceria com a prefeitura vai 
permitir a instalação de mais 20 
novos leitos - 4 UTIs e 16 clínicos 
e repasse mensal pelo Governo de 
mais de R$ 1,5 milhão.

“No dia em que o Rio Grande 
do Norte celebra 519 anos, reno-
vamos nossa fé, nossa crença, e, 
mais do que nunca, com trabalho 
e união, estamos construindo dias 
melhores para o nosso povo”, afir-
mou Fátima nesta sexta.

Municípios do Seridó irão adotar 
medidas para endurecer isolamento
PESQUISA | Região tem taxa de ocupação de leitos em hospitais na casa dos 70%, acima da média da Grande Natal, que é de 53%. Além disso, taxa de transmissibilidade está em 1,32. Isso 
significa que 100 pessoas com o novo coronavírus na região podem transmitir a Covid-19 para outras 132 pessoas. Para controlar contágio, prefeitos decidiram endurecer isolamento social

Prefeito de Caicó, Robson Araújo, e governadora Fátima Bezerra discutem sobre endurecimento do isolamento no município

O Brasil pode alcançar neste 
fim de semana a marca de 
100 mil mortes por Covid-19. 

Com 1.079 óbitos confirmados 
nesta sexta-feira (7), o País chegou 
a 99.572 mortes causadas pelo no-
vo coronavírus. Ao total, 2.962.442 
pessoas foram contaminadas pelo 
vírus no Brasil, somando com os 50 
mil novos casos computados nas úl-
timas 24 horas. As informações são 
do Ministério da Saúde.

Pesquisadores da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, no 
interior de São Paulo, anunciaram 
nesta sexta que investigam um 
caso suspeito de reinfecção pelo 
novo coronavírus. De acordo com 
uma publicação da universidade, a 
situação está sendo analisada em 
uma paciente que trabalha como 
técnica em enfermagem.

A paciente apresentou os 
sintomas da Covid-19 em maio, 
mês que foi realizado o primeiro 
exame de RT-PCR, com material 
colhido do nariz e da garganta. Ela 
sentiu cefaleia, mal-estar, fraqueza 
muscular, sensação febril e dor de 
garganta. O resultado deu nega-

tivo, mas, como os sintomas per-
sistiram, o exame foi repetido no 
nono dia, confirmando a presença 
do vírus. No 10° dia, os sintomas 
desapareceram.

Também nesta sexta, o vice-
-ministro de Saúde da Rússia, Oleg 
Gridnev, anunciou que o governo 
russo registrará a primeira vacina 
do país contra a Covid-19 na pró-
xima semana, no dia 12. A fórmula 

é desenvolvida pelo laboratório Ni-
kolai Gamaleia em parceria com o 
Ministério da Defesa.

DADOS LOCAIS
No Rio Grande do Norte, se-

gundo a Secretaria Estadual de 
Saúde, foram confirmados 607 
novos casos de Covid-19 e 9 óbi-
tos. Com isso, o Estado tem 54.713 
casos confirmados e 1.963 óbitos.

Um grupo de oito empresas 
e fundações vai investir R$ 
100 milhões para contri-

buir com a montagem da fábrica 
para produção de vacinas contra 
a Covid-19 na Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

A previsão é de que a unidade 
entre em operação até o começo 
do ano que vem, com capacidade 
de produzir até 30 milhões de do-
ses por mês.

A doação é uma iniciativa 
conjunta de Ambev, Americanas, 
Itaú Unibanco, Stone, Instituto 
Votorantim, Fundação Lemann, 
Fundação Brava e Behring Family 
Foundation.

A fábrica ficará numa área 
de 1,6 mil metros quadrados no 
complexo de Bio-Manguinhos, 
instituto da Fiocruz produtor de 
vacinas. O investimento empre-
sarial dará apoio para a reforma 
da ala do edifício e a compra 
e instalação de equipamentos 
complementares aos já existentes 
no local.

A Fiocruz é vinculada ao Mi-
nistério da Saúde, responsável 

por definir como ocorrerá uma 
eventual distribuição das doses. 
Antes disso acontecer, porém, é 
preciso terminar os testes e com-
provar a eficiência e a segurança 
da vacina.

A vacina a ser produzida na 
unidade é a mesma que está sen-
do desenvolvida pela Universida-
de de Oxford com a farmacêutica 
britânica AstraZeneca. No fim de 

junho, a Fiocruz fechou um acor-
do de cooperação com ambas pa-
ra compra de lotes e transferência 
de tecnologia.

O acordo dá direito ao insti-
tuto brasileiro adquirir o insumo 
antes mesmo do fim dos ensaios 
clínicos, com o objetivo de assu-
mir uma posição mais estratégica 
na área, já que há uma corrida 
global em busca das vacinas.

Profissional de saúde presta assistência a paciente com Covid-19 no RN Vacinas para prevenir Covid-19 já estão sendo testadas, inclusive no Brasil

Brasil se aproxima das 100 mil 
mortes provocadas pela Covid-19

Empresas doam R$ 100 mi para 
fábrica que vai produzir vacinas

PANDEMIA RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Um vídeo em que o morador de 
um condomínio de alto pa-
drão de Valinhos (SP) ofende 

com comentários racistas um entre-
gador viralizou na internet nesta sex-
ta-feira (7). O ato foi filmado por um 
vizinho e mostra quando o cliente afir-
ma que o motoboy é semianalfabeto 
e tem inveja das pessoas que moram 
no condomínio”. No momento em 
que diz que o profissional teria inveja 
“disso aqui”, ele ainda aponta para a 
sua pele, branca. O entregador é negro.

“Você tem inveja disso (aqui 
aponta para as casas). Você tem in-
veja disso (alisando o braço). Você 
tem inveja dessas famílias aqui”.

Um boletim de ocorrência foi re-
gistrado na Polícia Civil de Valinhos 
na noite do último dia 31 de julho. O 
vídeo, porém, só começou a circular 
na internet nesta sexta, a partir de 
perfis de movimentos de entrega-
dores e também de familiares do en-
tregador alvo das ofensas, Matheus 
Pires Barbosa, de 19 anos. 

oi o próprio motoboy que cha-
mou a Guarda Municipal, ao ser 
ofendido, e tanto ele quanto o mo-

rador do condomínio envolvido, o 
contabilista Mateus Abreu Almeida 
Prado Couto, de 31 anos, foram ou-
vidos no plantão policial.

Segundo o relato da ocorrência 
registrada pelos GMs, Barbosa disse 
que foi acionado para fazer a entrega 
no condomínio, no bairro Chácaras 
Silvânia, e ao chegar, em tom de brin-
cadeira disse ao cliente “que ele não 

seria bem visto entre os motoboys”, 
pois os obriga a caminhar até bem 
próximo da casa. Nesse momento, 
Couto teria se exaltado e o chamou 
de “preto, favelado, pobre, olha seu 
tênis furado”, diz o entregador.

No vídeo que circula nas redes 
sociais, o agressor menciona a pro-
fissão de motoboy para dizer que o 
entregador seria semianalfabeto.

O presidente Jair Bolsonaro 
editou uma medida provi-
sória nesta sexta-feira (7) 

para permitir que a Caixa venda a 
área de cartões e “setores conside-
rados não estratégicos”, segundo 
nota conjunta do Ministério da 
Economia e do banco estatal.

O texto é o primeiro passo, de 
acordo com o governo, para um 
programa de alienação de ativos e 
Ofertas Públicas Iniciais (IPOs, na 
sigla em inglês).

Se aprovada pelo Congresso, 
a autorização será válida até 31 de 
dezembro de 2021, prazo em que o 
governo considera suficiente para a 
realização das reestruturações.

Segundo o Ministério da Eco-
nomia, o plano de desinvestimento 
vai fortalecer o patrimônio do ban-
co estatal, com ganho de especiali-
zação e melhora nos resultados.

Em fevereiro deste ano, antes 
da pandemia, o braço de seguros 
da Caixa, a Caixa Seguridade, pro-
tocolou seu pedido de abertura 
de capital na Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM), depois de 

quase três anos em que o banco 
estatal adiou a oferta alegando 
condições adversas do mercado.

Além da área de seguros, a gestão 
de Pedro Guimarães pretende abrir 
o capital da operação de cartões, da 
Lotéricas, e do setor de gestão de 
recursos (Caixa Asset Management).

O governo afirma que a rees-
truturação não afetará a atuação 

da Caixa no setor bancário (in-
cluindo a participação do banco 
no mercado imobiliário), nem 
afetará a gestão de programas 
governamentais, como o Bolsa 
Família e o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS). “Ao 
contrário, permitirá que a Caixa 
foque seus recursos e esforços 
nessas atividades”, diz a nota.

Caso de racismo no interior de São Paulo viralizou nesta sexta nas redes sociais Reestruturação não afetará o setor bancário da instituição, diz o governo

Entregador sofre racismo em 
Valinhos e vídeo viraliza na web

Bolsonaro libera venda de 
“setores não estratégicos”

INTERIOR DE SP CAIXA

YOUTUBE / REPRODUÇÃO ANDRÉ DUSEK / ESTADÃO
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TV CRIANÇA

VOLTA AO LAR
Já em se tratando de 

futuro, como a Globo 
“está completamente 
parada”, apenas retomando 
produções que foram 
paralisadas, Pedro Carvalho 
está voltando a Portugal para 
rever a família e amigos, e 
avaliar algumas propostas.

Promete novidades em 
breve.  

VAI CANTAR
Outro dia por aqui foi 

noticiado que Rodrigo Simas 
viverá um músico, Alejandro, 
na nova temporada de 
“Salve-se Quem Puder”. E 
ele vai encarar essa, cantar 
mesmo em cena.

Só que para não sair do 
tom, a Globo pediu que ele 
ensaie algumas músicas e se 
prepare bem para a missão.

GARANTIA 
O SBT encerrou as 

gravações desta temporada 
do “Esquadrão da Moda”, 
realizou algumas mudanças 
na equipe, mas garante que 
o programa voltará à grade 
em 2021.

A equipe atual deverá 
ser realocada em outras 
produções da casa.   

BROTARAM
Vários projetos do gênero 

“Diário de um con� nado”, ou 
seja, feitos em casa, foram 
oferecidos à Globo.

E muitos vão depender 
da evolução da pandemia.

PARCERIA
A TNT fechou uma 

parceria inédita e vai 
transmitir, pela primeira vez 
na TV, o show principal do 
Coala Festival, no dia 12 de 
setembro, na faixa das 20h.O 
evento chega à sua sétima 
edição, mas esse ano, devido 
à pandemia será totalmente 
virtual e feito de um local 
secreto em meio à natureza.

MOVIMENTAÇÃO
Os responsáveis pelo “Se 

Joga” continuam sem notícias 
sobre a volta do programa, 
mas também não estão 
inteiramente de férias.

A Globo colocou toda 
a equipe para fazer cursos 
on-line, a exemplo do que já 
acontece no departamento de 
teledramaturgia.         

ESTRADA
O jornalista Augusto 

Xavier, atualmente na escala 
do “Rede TV News”, enquanto 
o “Documento Verdade” 
não volta à programação, é 
um dos profissionais mais 
antigos da Rede TV!. Vinte 
anos de casa! Ou seja, está lá 
desde o início.    

Augusto também é músico: 
toca guitarra, baixo e teclado, 
e faz seus próprios vídeos 
caseiros para o YouTube, como 
hobby.

VESTIBULAR
Primeira série brasileira 

original da Net� ix, “3%” estreia 
dia 14 sua quarta e última 
temporada. A plataforma 
anunciou, no ano passado, que 
esta seria a de encerramento.

Um detalhe: Bruno 
Fagundes revelou 
recentemente em uma “live” 
que, para entrar no elenco, 
disputou o papel com cerca de 
100 atores.

MAIS STREAMING
Continuam fortes os 

comentários sobre uma 
conversa de Miguel Falabella 
com a Net� ix.

O ex-Globo, por enquanto, 
não adianta nada.

HORA DO FARO
Rodrigo Faro comanda 

neste domingo mais uma 
edição inédita do quadro 
“Embolados” no seu “Hora do 
Faro”.

No palco, as participações 
de Cesar Filho e Marcos Mion.

BATE-REBATE

>> Nesses tempos, 
falam de tudo um pouco nos 
bastidores da nossa televisão...

 ... Inclusive que a autora 
Manuela Dias estaria em 
situação desconfortável, com 
contrato no fim...

>>   ... A Globo, 
consultada, diz que não tem 
nada disso. 

>> Como bem colocou 
a Warner, a indústria do 
entretenimento continua 
sendo bastante afetada por 
causa da pandemia...

>>   ... No Brasil e no 
mundo, algumas marcas, tais 
como a Warner, decidiram 
lançar títulos, que seriam 
do cinema, diretamente em 

plataformas de Video on 
Demand...

>> ... É o caso de “Scooby! 
O Filme”. O movimento 
também ganha força por 
aqui.

>> Globo ainda não 
definiu quem fará as 
entrevistas de bastidores do 
próximo “The Voice Brasil”...

>> ... Até imaginaram que 
pudesse ser Fiorella Mattheis, 
porém, ela disse que os 
planos são outros...

>> ... Ela estará, sim, 
em um projeto como 
apresentadora neste 
semestre...

>>  ... Só que voltado para 
o mundo pet.

“Foi uma rampa de 
lançamento”, diz Pedro 

Carvalho sobre “Escrava Mãe”
O ator português Pedro Carvalho, que há cinco anos vive 

na ponte-aérea Brasil-Portugal, só tem boas lembranças do seu 
primeiro trabalho por aqui, a novela “Escrava Mãe”, que voltará 
a ser exibida pela Record a partir do dia 18. “Foi uma rampa 
de lançamento. Um projeto em que fui muito feliz e me senti 
muito valorizado como ator”, declara à coluna.

Carvalho reconhece que, à época das gravações, já tinha 
uma carreira consolidada em seu país, com várias novelas, 
� lmes e teatro no currículo, mas era desconhecido no Brasil. 
“Escrava Mãe” não só o “apresentou” como também abriu 
portas.

Depois dela, foram dois sucessos na Globo – “O Outro Lado 
do Paraíso” e “A Dona do Pedaço”, ambas escritas por Walcyr 
Carrasco. E ainda um � lme, “O Segundo Homem”, vivendo um 
militar, com lançamento previsto para após a pandemia.

O ator também não poupa elogios ao autor Gustavo Reiz, 
ao diretor Ivan Zettel e à parceria Record-Casablanca pela 
oportunidade. Destaca ainda que devido ao bom ambiente 
em São Paulo, vários pro� ssionais da equipe se tornaram seus 
amigos, entre eles o próprio autor, de quem se diz fã, e Zezé 
Motta. 

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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DIVULGAÇÃO

C’EST FINI
O humorista Marcelo Bonfante, no dia 21, vai realizar uma “live” em 

apoio a Fundação Ricardo Moyses Junior, em Minas, que trata crianças 
com câncer. Participações de  Adaildo Neres, o Adamastor Pitaco, Pedro 
Bismarck, entre outros.

O Grupo de Apoio à Criança 
com Câncer do Rio Grande 
do Norte (Gacc) lançou nesta 

semana, em seu canal no YouTu-
be, a TV “Uma Janela Aberta Para 
o Conhecimento”. A ação, que foi 
contemplado no projeto Criança 
Esperança, chegou para divertir e 
informar o público com uma lingua-
gem inovadora. A intenção é que a 
TV Gacc seja um painel de ações e 
projetos, com conteúdos criativos 
em quadros costurados pelo univer-
so da comunicação virtual.

Todos os quadros foram elabo-
rados com foco no protagonismo 
infantojuvenil, com o objetivo de 
contribuir para o desenvolvimento 
intelectual das crianças. Os conte-
údos são elaborados pela equipe 
pedagógica da instituição e orien-
tados pela equipe de professores da 
Secretaria Estadual de Educação. O  
projeto também conta com a con-
tribuição da Ilha de Música (com au-
las online de violão/� auta e reforço 
de matemática) e da escola 23 Steps 

(com dicas de inglês).
Criado para a TV Gacc, o “Papo 

Web” é um quadro de entrevistas 
que valoriza os heróis honorários 
(parceiros, e pro� ssionais liberais 
que contribuem para o funciona-
mento da instituição). Na estreia, a 
entrevistada foi a pediatra oncolo-
gista e fundadora da instituição Zé-
lia Fernandes; com reportagem de 
Emily (13 anos), produção e som de 
Kawany (8 anos) e imagens de José 
(11 anos). 

Já o quadro “@Conectando” é 
uma vitrine cultural e artística, que 
mostrará a cultura das cidades de 
origem das crianças, abordando te-
mas como música, pontos turísticos 
e gastronomia. O “Game.com” trata 
do mundo dos games com dicas 
sensacionais; e o quadro “#Criativos” 
aborda trabalhos manuais com foco 

na reciclagem, artesanato e arte.
A TV Gacc contará com a par-

ticipação das crianças diretamente 
de suas cidades de origem, com um 
giro de notícias. Esta foi a forma que 
o projeto encontrou de trabalhar 
neste momento de pandemia, trans-
formando a condição de isolamento 
em uma estratégia de comunicação 
para fortalecer a autoestima das 
crianças assistidas pela instituição, 
com amor e criatividade.

DIVERSÃO | Gacc lançou 
projeto de conteúdos criativos 
para o público infantojuvenil, 
com a participação de 
crianças como repórteres

Com mais de 15 anos de 
carreira, Bhaskar é con-
siderado um dos maiores 

DJs brasileiros. O artista goiano 
de coração brasiliense acumula 
milhões de plays em seus lança-
mentos de sucesso por grandes 
gravadoras internacionais e re-
centemente lançou um projeto 
de lives, que agora se transforma 
em uma label, o “Follow � e Sun”. 

A terceira edição do “Follow 
� e Sun” acontece neste sába-
do (8), direto do Chapadão da 
Praia de Pipa, sendo transmiti-
da através do canal de YouTube 
do artista. Conhecido como a 
“terra do sol nascente”, o Rio 
Grande do Norte se encaixou na 
proposta do projeto. Seguindo o 
modelo de captação consciente 
e respeitando a natureza, a live 
será a primeira sustentável, já 
que utilizará a energia solar.

Bhaskar fechou uma par-
ceria com a CGR Energia, que 
construiu toda a estrutura de 
sistema fotovoltaico ao redor da 
cabine do DJ para captar a ener-
gia usada para gerar o som e 
transmitir a live para o público. 
Com uma curadoria de músicas 
impecáveis, a transmissão co-
meçará às 23h59, com duração 
até o nascer do sol. O projeto, 
que também tem caráter bene-
� cente, fechou a parceria com a 
ONG Fraternidade Sem Frontei-
ras, que irá arrecadar doações 
para projetos socioambientais. 
A ONG tem como missão mape-
ar as comunidades e levar ener-
gia sustentável e água potável 
para o sertão do país.

“Estou muito feliz com todo 
o desenvolvimento desse pro-
jeto e tudo que estamos con-
seguindo. Meu nome signi� ca 
‘sol’, portanto a sinergia de tudo 
isso é surreal. Ter a primeira li-
ve 100% sustentável do mundo 
é um grande marco pra mim. 

Quando os eventos voltarem, 
transformaremos a ‘Follow � e 
Sun’ em uma label party inti-
mista, para 300 pessoas, que 
será também totalmente sus-
tentável, com uma mini usina 
criada para abastecer o evento, 
criando algo único e inovador”, 
a� rmou Bhaskar.

Artista goiano Bhaskar fará terceira edição do Follow The Sun neste sábado

Bhaskar e o sol
MÚSICA

REPRODUÇÃO

SIGA PARA O CANAL
DO GACC NO YOUTUBE

ACESSE E MARQUE LEMBRETE 
PARA A LIVE NO YOUTUBE
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O América enfrentará o desa� o de entrar na 
zona de classi� cação para a � nal do segundo turno, 
nesta retomada do Campeonato Potiguar. No 3º 
lugar da Copa Rio Grande do Norte, o alvirrubro 
precisa vencer seus jogos restantes para lutar pelo 
título do turno e poder disputar uma � nal do Esta-
dual, com o ABC, que venceu o primeiro turno. 

Atual campeão estadual, o time americano 
liderou o primeiro turno, mas foi derrotado na � nal 
para o rival alvinegro. Uma vitória nesta fase do 
campeonato não só representa uma vaga na � nal, 
mas também a con� rmação de calendário para a 
próxima temporada. 

Durante a paralisação e a proibição dos treinos 
no RN, por conta da pandemia da Covid-19, o Amé-
rica viajou para Pernambuco, onde treinou isolado 
após testar seus atletas e comissão. 

De acordo com o presidente do clube, Leonardo 
Bezerra, a última partida disputada pela Copa do 
Nordeste, em que o América perdeu para o For-
taleza por 3 a 1, não era o foco da equipe, durante 
a preparação que está sendo realizada. Leonardo 
também a� rmou que trabalhou durante a pande-
mia para tornar seu elenco mais competitivo. 

“O América se prepara há cerca de 40 dias para 
essa volta. Mesmo já tendo jogado uma partida 
pela Copa do Nordeste, o nosso foco sempre foi o 
Estadual e a Copa do Brasil. Temos feito um esforço 
enorme para manter uma estrutura competitiva, 
oferecendo uma pré-temporada no estado de 
Pernambuco, pois, quando iniciamos os treinos, 
não eram liberados no RN. Temos gastos constan-
tes com exames de Covid para monitoramento e 
segurança do nosso elenco. Elenco esse que procu-
ramos reforçar tentando torná-lo mais competitivo. 
Esperamos que todo nosso esforço seja re� etido 
dentro de campo e transformado em vitórias”, 
contou ao Agora RN. 

O alvirrubro reforçou 
o seu elenco e dispensou 
alguns atletas durante a 
paralisação. A chegada 
do atacante Zé Eduardo, 
artilheiro da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior 
2019 pelo Visão Celeste e 
atleta do Cruzeiro (MG), 
é um dos destaques nas 
transferências americanas. 
Na última quinta-feira (6), o 
clube anunciou a chegada do atacante � iaguinho, 
que estava no Retrô (PE). 

ELENCO ATUAL (AMÉRICA): 
Goleiros: Ewerton, Lucas Freitas, Vitor Paiva e 

Lucas Gomes;  Zagueiros: Edson Henrique, Edimar 
e Alisson Brand;  Laterais: Renan Luís, Carlos 
Renato, André Krobel, Felipe Cordeiro e Michael;  
Meio-campistas: Leandro Melo, Lelê, Romarinho, 
Fabiano, Beto, Rodrigo, Dione César Sampaio, Juni-
nho, Wallace Rato e Felipe Guedes;  Atacantes: Elias, 
Zé Eduardo, � iaguinho, Adílio, Wallace, Augusto e 
Rômulo;  Técnico: Roberto Fernandes.

Campeão do primeiro turno e atual líder 
da Copa Rio Grande do Norte (segundo turno), 
o ABC apostou na manutenção de boa parte 
do elenco para o restante da competição. O 
alvinegro contratou cinco jogadores: o goleiro 
Passarelli e os atacantes Danúbio, Elcarlos, 
Felipe Alves e Thyago. 

Durante a paralisação do Estadual, o “Mais 
Querido” disputou apenas uma partida oficial, 
contra a equipe do CSA, pela Copa do Nordes-
te. O ABC saiu derrotado pelo placar de 2 a 0 e 
foi desclassificado da competição regional. Na 
competição local, a equipe comandada pelo 
treinador Francisco Diá segue invicta com 
oito vitórias e dois empates.  

“Aos poucos, estamos fazendo jogos- treino 
(Globo e Palmeira) para soltar mais a equipe, 
para a gente chegar no começo da competição 
e fazer os pontos necessários para ir em busca 
do título. A gente não tem tempo mais para 
errar e pretendemos, no compromisso de 
quarta-feira, fazer um grande jogo e reestrear 
com o pé direito. Conversei também com o 
presidente, e a equipe precisa de mais um 
atacante de velocidade, precisa de um lateral 
esquerdo. Então, estamos vendo essas duas 
posições diante do nosso plantel reduzido”, 
destacou Diá.  

Desde o dia 30 de junho, o Mais Querido 
vem realizando testes para Covid-19. Jogado-
res e membros da comissão técnica foram tes-
tados, e os protocolos de higienização estão 
sendo aplicado em todas as áreas do clube. 

A expectativa do alvinegro é conquistar a 
vitória nos quatros jogos restantes para ga-
rantir a vantagem na final do segundo turno. 
Em caso de conquista desta fase, o ABC será 
consagrado campeão estadual direto. 

ELENCO ATUAL (ABC):
Goleiros: Rafael, 

Passarelli e Arthur;  
Zagueiros: Joécio, 
Vitor Salvador, Vinicius 
Leandro e Richardson;  
Laterais: Pedro Costa, 
Bruno Souza, Bruninho 
e Reginaldo;  Meio-cam-
pistas: Felipe Manoel, 
Valderrama, Wender-
son, Vinícius Paulista, 
João Paulo, Jailson, Cedric e Pedrinho;  
Atacantes: Paulo Sérgio, Berguinho, Elcarlos, 
Thyago, Wallyson, Danúbio, Jordan e Alisson;  
Técnico: Francisco Diá.

A liderança nesta fase é importante para 
que o alvinegro possa decidir o turno em 
casa. Em caso de tropeço do rival nas rodadas 
anteriores ao clássico, o ABC pode chegar na 
última rodada já com a liderança garantida.

BRIGA DOS 
GRANDES 

FUTEBOL | Reportagem 
do Agora RN mostra a 
preparação dos elencos 
dos oito clubes potiguares 
para retorno do Campeonato 
Estadual.  Muita coisa mudou 
nas equipes da primeira 
divisão após quase cinco 
meses de inatividade

JUNIOR LINS E KEVIN MUNIZ 

Dois maiores clubes do futebol potiguar, ABC e América retornam para o Campeonato 
Potiguar, na semana que vem, em situações diferentes. O alvirrubro tem a meta de re-
tornar para a zona de classi� cação à � nal. Já o ABC lidera, com dois jogos a menos que 

o segundo colocado, e já pode ser campeão direto, caso vença o segundo turno. Os dois clubes 
brigam não só pelo título estadual, mas também para garantir um calendário já agora, para 2021.   

Na primeira partida pós-paralisação, os dois times perderam. Em jogos pela Copa 
do Nordeste, o alvinegro perdeu por 2 a 0 para o CSA (AL) e o América perdeu por 3 

a 1 para o Fortaleza (CE). A falta de ritmo foi crucial para os times potiguares não 
conseguirem resultados positivos. Prova disto é que o alvirrubro chegou até a sair 
ganhando por 1 a 0 e depois levou a virada.

Na classi� cação geral do Estadual, os dois times estão muito parelhos. O ABC tem 29 pontos, 
enquanto o América tem 26. O alvinegro fez 37 gols e o alvirrubro, 36. Até nos gols sofridos a 
situação é próxima: o ABC sofreu 10 e o América, 11. 

Para encerrar a série de reportagens feitas pelo Agora RN, membros dos clubes, torcedores 
e comentaristas esportivos locais foram procurados para dizer como foi a preparação, e também 
dar as expectativas para o retorno dos rivais. 

AMÉRICA ABC 

JOGOS RESTANTES - ESTADUAL:

12/08 - Arena das Dunas - 20h15 
Santa Cruz X ABC 

17/08 - Frasqueirão - 19h30 
ABC X Assu

22/08 - Nogueirão - 16h 
Potiguar de Mossoró X ABC  

29/08 - Frasqueirão - 16h 
ABC X América 

JOGOS RESTANTES - ESTADUAL:
10/08 - Arena das Dunas – 20h15 

América x Globo FC 

15/08 - Nogueirão - 16h 
Potiguar de Mossoró x América 

18/08 - Arena das Dunas – 20h15 
América x Palmeira 

29/08 - Frasqueirão - 16h 
ABC x América 

FERDINANDO TEIXEIRA, EX-TREINADOR E 
COMENTARISTA ESPORTIVO 

“O América enfrenta a di� culdade de es-
tar atrás na tabela e ter perdido o primeiro 
turno. Mas acredito na boa gestão do pre-
sidente Leonardo Bezerra, junto com o seu 
vice. Eles montaram uma equipe forte para 
superar as di� culdades. Na questão � nancei-
ra, o time tem menos problemas que o ABC. 
Tenho grandes expectativas para este retorno. 
Precisamos ver como eles estão.” 

ALLISON BEZERRA, TORCEDOR DO ABC 
“O ABC vinha muito bem antes da parada 

do futebol. Infelizmente, agora nessa volta, 
tivemos dois confrontos que não foram dos 
melhores: CSA pela Copa do Nordeste e jogo-
-treino contra o Globo. Mas, as expectativas 
estão boas pois o plantel foi mantido. O time 
deve conseguir voltar a jogar bem no decorrer 
do campeonato.” 

FERNANDO AMARAL, APRESENTADOR DO 
UNIVERSIDADE DO ESPORTE (88,9 FM) 

“O ABC é uma incógnita para todo mun-
do. Esteve mais tímido nas contratações, não 
trouxe um grande nome. Ainda assim, o ABC 
é uma equipe forte, que tem sim todas as con-
dições, com o elenco que montou, de fazer 
uma boa campanha neste último turno do 
campeonato.”

GUILHERME SOUZA, TORCEDOR DO AMÉRICA  
“A qualidade do elenco é algo que rega as 

esperanças do torcedor com relação ao aces-
so à Série C (Brasileirão). No Estadual, pode-
ríamos ter sido campeões do primeiro turno 
se não fosse a junção de erros pontuais. Espe-
ramos acima de tudo que os atletas estejam 
comprometidos. Nosso grupo da Série D tem 
clubes que podem nos dar um pouco de tra-
balho, mas há chances reais de sairmos dessa 
situação se todos tiverem o mesmo propósito 
e dedicação.” 


