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Fátima não usou verba
da Covid para salários, 
esclarece senador

Moura Dubeux desafoga 
demanda reprimida do 
mercado imobiliário

Brasil chega a 11 milhões 
de casos confirmados de 
Covid e 265 mil mortes

RESPOSTA. 2 | Jean Paul Prates (PT) 
rebateu ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, que acusou governo 
Fátima Bezerra de desviar recursos 
do combate à pandemia para outra 
finalidade

NEGÓCIOS. 7 | Lançamento do 
residencial Olhar das Dunas, o 
mais novo empreendimento da 
incorporadora e construtora, tem 40% 
de suas unidades vendidas em tempo 
recorde, mesmo na pandemia

PANDEMIA. 4 | Média de mortes nos 
últimos 7 dias é a mais alta desde 
o começo da pandemia: são 1.497 
vítimas diárias em média. É o 12º dia 
seguido em que o Brasil quebra esse 
recorde, segundo Ministério da Saúde

Senador Jean (PT) defendeu governo

Vera e Andréia, diagnosticadas com câncer de mama quase juntas, dão testemunho de fé e superação na luta contra a doença 

Diretor regional Fernando Amorim Desinfecção previne Covid-19
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FÉ EM FAMÍLIA

PANDEMIA. 3 E 4 | “Guerra de decretos” entre Governo do Estado e Prefeitura do Natal confunde 
população, mas maioria segue norma estadual e permanece em casa no 2º dia de restrição

Toque de recolher: 
Domingo tem ruas 
esvaziadas em Natal

MULHERES QUE FORAM 
MÃES NA PANDEMIA 
CONTAM RELATOS

 Além dos cuidados normais que permeiam uma 
gestação, as grávidas tiveram preocupações a mais durante 
a crise da Covid-19. Visitas não eram mais permitidas; 
máscara e álcool em gel viraram itens indispensáveis; e o 
tradicional chá de bebê mudou de formato - Pág. 8



HISTÓRIA. 10 E 11 | União, amor e fé ajudaram Vera e Andréia a passarem por um dos momentos mais difíceis de suas vidas.
O que para alguns poderia ter sido uma coincidência muito infeliz para elas foi algo positivo poderem enfrentar essa fase juntas

Irmãs descobrem câncer ao mesmo tempo e tratam juntas
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TRANSPARÊNCIA | Em uma sequência de publicações no Twitter, Jean elencou uma série de ações 
empregadas pela gestão que geraram os recursos usados no pagamento de salários do funcionalismo

O senador Jean Paul Prates (PT-
-RN) usou as redes sociais neste 
� m de semana para rebater 

o ministro das Comunicações, Fábio 
Faria, que na semana passada acusou 
o Governo do Rio Grande do Norte de 
desviar recursos enviados pelo Gover-
no Federal para o combate à pandemia 
da Covid-19 para pagar salários de ser-
vidores públicos.

Em uma sequência de publicações 
no Twitter, Jean elencou uma série 
de ações empregadas pela gestão da 
governadora Fátima Bezerra (PT) que 
geraram os recursos usados no paga-
mento de salários do funcionalismo. 
O senador enfatizou, aliás, que, desde 
que assumiu, o governo Fátima Be-
zerra quitou duas folhas deixadas pela 
gestão anterior, do governador Robin-
son Faria, pai do ministro Fábio.

“O atual ministro Fabio Faria sem-
pre teve meu respeito por ser bem edu-
cado e sereno na interlocução. Ultima-
mente, entretanto, talvez por ter que 
demonstrar per� l combativo em favor 
do governo a que serve, tem incorrido 
em despautérios desnecessários e, 
forçoso dizer, ignóbeis. Guindado a 
um pequeno ministério, recriado ex-
clusivamente para mediar a regulação 
da tecnologia e redes 5G no Brasil, o 
membro da familia Abravanel/SBT 
tem muitos interesses, trabalho e es-
tudos diante de si, que requererão as 

suas características de serenidade e 
concentração”, a� rmou Jean Paul.

Jean ressalta que a dívida deixada 
pelo governo do pai de Fábio Faria to-
talizava R$ 800 milhões, apenas com 
salários de servidores. Parte já foi pago. 
Isso sem contar com débitos junto ao 
Banco do Brasil (R$ 102 milhões) e ou-
tras despesas.

Entre as ações que geraram caixa 
para o governo conseguir quitar a dí-
vida com servidores, o senador lista a 
negociação da folha de pagamentos, a 
utilização de recursos próprios e o Su-
per Re� s no � m do ano passado.

“Até o momento, a governadora 
Fátima Bezerra utilizou R$ 317 milhões 
da sua gestão para pagar compromis-
sos com folhas salariais herdadas do 

Governo Robinson Faria. Nenhum 
centavo de ‘dinheiro do COVID’ foi uti-
lizado para isso”, enalteceu Jean.

O senador anunciou, ainda, que 
enviou um ofício ao controlador-geral 
do Estado, Pedro Lopes Neto, pedin-
do esclarecimentos sobre a aplicação 
de todos os recursos destinados pelo 
Governo Federal para o combate à Co-
vid-19, para deixar claro como a verba 
foi utilizada. “A acusação pública do 
ministro Fábio Faria de que a gover-
nadora teria utilizado indevidamente 
recursos federais deverá ser objeto de 
análise, já que não é o que atestam o 
Tribuna de Contas da União e a Corre-
gedoria. Palavras ao vento têm que ter 
responsabilização e consequências”, 
concluiu o senador.

Senador Jean Paul Prates (PT) respondeu ministro das Comunicações após acusação grave

Jean rebate Fábio e diz que Fátima 
não usou verba da Covid para salários

UMA DENÚNCIA A CADA 5 MINUTOS

redacao@agorarn.com.br

NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA

Os canais Disque 100 e Ligue 180 registraram 105.671 denúncias de 
violência contra a mulher em 2020. O número representa um registro 
a cada cinco minutos. O dado foi divulgado pelo Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos neste domingo (7). Segundo a 
pasta, 72% dessas denúncias foram de violência doméstica e familiar. Os 
outros 22% foram registros de violação de direitos civis e políticos, como 
tráfico de pessoas, cárcere privado e condição análoga à escravidão. O 
ministério informou que a maioria das vítimas são mulheres declaradas 
como pardas, de 35 a 39 anos, com renda de até 1 salário mínimo. O 
perfil mais comum dos suspeitos relatados nas denúncias é de homens 
brancos de 35 a 39 anos.

JUSTIÇA
O policial militar Pedro Inácio 

Araújo de Maria, acusado de estuprar 
e matar a estudante universitária 
Zaira Dantas Silveira Cruz, 22, 
durante o Carnaval em Caicó no 
ano de 2019, irá a júri popular na 
comarca. A decisão, do juiz Luiz 
Cândido Villaça, da 3ª Vara de Caicó, 
fará com que Pedro Inácio seja 
julgado por homicídio triplamente 
quali� cado, com uso de as� xia, para 
assegurar a ocultação de outro delito 
e feminicídio. O magistrado também 
manteve a prisão preventiva do réu.

EM ISRAEL, NÃO
Virou meme nas redes sociais 

neste � m de semana a diferença com 
que a comitiva brasileira que foi a 
Israel liderada pelo chanceler Ernesto 
Araújo deixou o Brasil e como chegou 
ao destino. Antes, sem máscara de 

proteção e depois com máscara. 
Todos os 10 membros da comitiva, 
entre eles um dos � lhos do presidente, 
foram obrigados a adotar a medida 
de proteção contra a Covid-19. Araújo 
chegou a ser alertado pela chancelaria 
israelense para que pusesse a 
proteção, ao ser chamado para posar 
para uma foto com o chanceler 
israelense, Gabi Ashkenazi.

VERDE-OLIVAÇÃO I
O presidente Bolsonaro, que 

acusava o PT de aparelhar a máquina 
estatal, multiplicou por 10 o número 
de militares no governo. Contando 
com novo presidente da Petrobras, 
serão 92 cargos de che� a nas mãos 
das Forças Armadas. Eram nove no 
� m do governo Temer. Levantamento 
do TCU mostra, ainda, que cresceu 
34,5% a presença de militares em 
cargos comissionados.

MANSÃO DE FLÁVIO
O ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), 

disse que a omissão de informações da escritura pública do senador 
Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) é “condenável” e “muito ruim em 
termos de avanço cultural”. “É tudo muito ruim em termos de avanço 
cultural. A boa política pagou um preço incrível, abandonando a 
transparência e a publicidade. Algo condenável a todos”, a� rmou Marco 
Aurélio Mello ao jornal O Estado de S. Paulo.

MANSÃO DE FLÁVIO I
Mesmo depois de comprar 

uma mansão de R$ 6 milhões 
em Brasília, o senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-RJ) ainda 
mantém um imóvel funcional 
disponibilizado pelo Congresso.

MANSÃO DE FLÁVIO II
Apesar de não estar, de fato, 

ocupando o apartamento, a 
prática é permitida pelo Senado 
Federal. Os congressistas em 
exercício têm o direito de 
escolher entre receber um 
auxílio-moradia no valor de R$ 

5.500 ou fazer uso de um imóvel 
funcional. A regra não apresenta 
nenhum impedimento para o 
caso dos senadores que dispõem 
de imóveis próprios.

MANSÃO DE FLÁVIO III
“Os senadores, durante o 

período do mandato, fazem jus 
a um apartamento funcional, 
cuja entrega estará condicionada 
à disponibilidade de imóveis 
por parte do Senado, bem como 
à prévia assinatura de termo 
de ocupação de imóvel”, diz o 
Senado.

Está em tramitação na Câmara 
Municipal de Natal um projeto 
de lei que cria o programa “Vou-

cher Educação”, com o objetivo de 
oferecer vagas para crianças na rede 
particular de ensino, mediante parce-
ria público-privada no âmbito do Mu-
nicípio. De autoria do vereador Klaus 
Araújo (Solidariedade), o projeto visa 
amenizar a falta de vagas na rede pú-
blica de ensino infantil.

A matéria havia sido rejeitada pela 
Comissão de Legislação, Justiça e Re-
dação Final, mas continuará tramitan-
do nas demais comissões temáticas da 
Casa após deliberação do plenário.

“Sabemos que existem longas lis-
tas de espera para vagas nas escolas 

municipais, com mães e familiares 
precisando trabalhar e sem ter onde 
deixar suas crianças. Portanto, consi-
dero a iniciativa importante porque 
chega para suprir a demanda por cre-
ches em nossa cidade. Dito isso, o pro-
grama Voucher Educação destina-se 
ao atendimento do público excedente, 
com a concessão de ‘vouchers’ aos alu-
nos das listas de espera nas creches”, 
explicou o vereador Klaus Araújo.

O “Voucher Educação” permitirá 
que o município supra o atual qua-
dro de carência das vagas através da 
utilização da estrutura já existente no 
setor privado por meio de convênios 
das escolas da rede particular com a 
Secretaria de Educação.

Vereador propõe programa para 
suprir déficit de vagas na educação

VOUCHER EDUCAÇÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Vereador Klaus Araújo (Solidariedade)
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CONTENÇÃO DA PANDEMIA  | Sistema de videomonitoramento não registrou descumprimentos ao decreto, o 
que demonstra adesão da população à ação estadual. Governadora avaliou fim de semana como “positivo”

As ruas de Natal � caram vazias 
neste domingo (7), segundo dia 
de vigência do toque de reco-

lher decretado pelo Governo do Estado 
para conter o avanço da Covid-19.

A governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, acompanhou 
as ações das forças integradas de segu-
rança pública que � scalizam o toque 
de recolher. O acompanhamento foi 
feito por meio das câmeras do sistema 
de videomonitoramento do Centro 
Integrado de Operações de Segurança 
Pública (Ciosp) – órgão de controle de 
emergências da Secretaria de Seguran-
ça Pública e Defesa Social (Sesed).

Ao lado dos secretários Coronel 
Araújo (Segurança) e Fernando Mi-
neiro (Gestão de Projetos e Metas), a 
governadora foi até o Ciosp e fez uma 
avaliação positiva do segundo dia da 
operação.

“Como podemos ver pelas imagens 
das câmeras, não há pontos de aglome-
ração e a população entendeu a nossa 
postura, aderindo à nossa recomen-
dação de � car em casa, o que quero 

agradecer aos potiguares. Sou grata 
também às forças policiais do Estado, 
sob a liderança do Coronel Araújo, que 
têm atuado de forma integrada para 
ajudar a vencer esse vírus”, declarou.

Neste domingo, foi o segundo dia 
de vigência do decreto estadual, que 
determina o toque de recolher durante 
todo o dia nos domingos e feriados, e 
das 20h às 6h nos demais dias da sema-
na. “A governadora foi, mais uma vez, 
protagonista ao emitir um decreto que 
limita a circulação de pessoas e o cum-
primento da orientação do Governo 
está sendo bem sucedida”, completou 
o vice-governador, Antenor Roberto.

Para Coronel Araújo, “as câmeras 
potencializam as atividades das forças 
de Segurança, que estão agindo de for-
ma integrada para enfrentar a pande-
mia, executando desde ações simples 
como orientar pessoas a usarem a más-
cara, até coibir festas e aglomerações. 
Estamos na rua para ajudar”, disse.

Ainda no Ciosp, Fátima Bezerra 
revelou que, na noite de sábado (6), li-
gou para o ministro da Saúde, Eduardo 

Pazuello, e dele obteve a garantia do 
envio de aparelhos respiradores con-
vencionais que possibilitarão a susten-
tabilidade dos leitos críticos de UTI no 
Rio Grande do Norte. A previsão é que 
os equipamentos sejam entregues na 
próxima terça-feira (9).

No sábado, a governadora Fátima 
Bezerra e o vice-governador Antenor 
Roberto circularam pelas principais 
vias de Natal para acompanhar as � s-
calizações relativas ao cumprimento 
do novo decreto estadual. A comitiva 
do governo acompanhou a saída das 
forças integradas da segurança pública 
– estaduais e municipais da capital – 
do Centro Administrativo.

“A operação é um sucesso. Quem 
ama cuida, quem ama protege. Quero 
dizer de toda nossa gratidão, por Natal 
e por todo o Rio Grande do Norte, que 
estão dando mais essa lição de respon-
sabilidade, de solidariedade, e que o 
momento, sim, é de muita união, para 
que a gente possa salvar vidas. Isso sim 
é o pacto em defesa da vida”, disse a 
governadora.

População do RN adere ao toque de 
recolher e fica em casa no domingo

Imediações do Cajueiro de Pirangi, em Parnamirim, com baixa circulação de pessoas na noite do sábado (6), quando entrou em vigor toque de recolher

Avenida Roberto Freire, em Natal, com pouco fluxo de veículos na noite deste domingo. Policiais verificam se apenas serviços essenciais funcionam

PEDRO VITORINO

SESED / REPRODUÇÃO

SALVE A MULHER!

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

Hoje é o Dia Internacional da Mulher, cuja origem é a greve das 
mulheres que trabalhavam 14 horas diárias numa fábrica de 
confecções em NY. Outros indicam que a data surgiu na Revolução 

da Rússia de 1917, quando operárias reivindicaram melhores condições 
de trabalho em protesto contra o Czar Nicolau II.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

AGRADECIMENTO
Agradeço as gentis mensagens 

enviadas sobre a coluna. O nosso 
propósito é informar com opinião, 
sem pretensões de ser o dono da 
verdade. Apenas, o exercício de um 
direito constitucional.

IRAQUE
O Papa Francisco retorna hoje à 

Roma, após visitar o Iraque. Viagem 
que o credencia a receber o prêmio 
Nobel da Paz. O cristianismo no 
Iraque é uma das religiões mais 
antigas, senão a mais antiga do 
mundo, e está perigosamente perto 
da extinção.

BÍBLIA 
Há muito mais cidades e lugares 

mencionados na Bíblia que estão 
localizados no Iraque, do que em 
Israel e nos territórios palestinos

PARLAMENTARES
Não sou daqueles que buscam 

“holofotes”, condenando a classe 
política. Sem ela, não há democra-
cia. Porém, não se pode deixar de 
condenar a “manobra” no Congres-
so, para aumentar em 18.4 bilhões, o 
valor das emendas parlamentares.

BOM RECORDAR
Nas recentes eleições das mesas 

do Congresso foram gastos R$ 3 
bilhões de recursos extraordinários, 
distribuídos com deputados e 
senadores.

EXEMPLO
Numa hora que não se sabe 

de onde tirar dinheiro para auxílio 
emergencial e compra de vacinas, 
“todas” as “emendas parlamentares” 
deveriam ser para essas ações, ao 
invés de alimentarem os colégios 
eleitorais, “comprando” escancara-
damente votos para as reeleições 
em 2022.

CONTRA COVID
A Merck anuncia comprimido 

contra a Covid. O tratamento oral 
com molnupiravir apresentou na 
fase 2 resultados promissores, com 
rápida redução da infecção.

VETO
O PT deseja frente ampla contra 

Bolsonaro, mas não apoia Ciro 
Gomes. Esse é o “trunfo” de Ciro 
para autoproclamar-se de centro-es-
querda. Já adota estilo semelhante a 
Lula de “paz e amor”.

CONTAMINAÇÃO
Cerca de 165 congressistas pega-

ram Covid. Corresponde a 27.6% do 
Congresso. 

BRASIL
Em 2006 foi sancionada a Lei n. 

º 11.340/2006, conhecida como Lei 
Maria da Penha, em homenagem à 
farmacêutica que sofreu violência 
do marido. A lei é considerada mar-
co na luta das mulheres brasileiras 
contra a violência doméstica.

MUNDO
 A data é feriado em mais de 

25 países, incluindo China, Vietnã, 
Uganda, Afeganistão, Cuba e 
Rússia. No Nepal, feriado só para as 

mulheres. Em Portugal celebra-se 
com � ores, jantares e festas para às 
mulheres.

CURIOSIDADE
O Homem também tem o seu 

Dia Internacional comemorado no 
Brasil, em 15 de julho, desde 1992.

MENSAGEM
Ainda não acabou a luta das 

mulheres para melhorar a vida e 
alcançar seus direitos. A� nal, todo 
o dia é dia da mulher!

O chamado Dia Internacional da Mulher foi o� cializado pela ONU 
somente em 1975.

PIONEIRISMO DO RN
Em Mossoró, a professora Celina Guimarães Viana, nascida em Na-

tal, foi a primeira mulher a se registrar eleitora no Brasil (1927). Em 1928, 
outra potiguar, Alzira Soriano, de Jardim de Angicos, tornou-se a primei-
ra mulher da América Latina a ser eleita prefeita do município de Lajes. 
Em 1934, a potiguar Maria do Céu Fernandes, nascida em Currais Novos, 
tornou-se a primeira mulher brasileira eleita para Assembleia Legislativa 
estadual.

OFICIALIZAÇÃO 

OLHO ABERTO
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Um dia depois de entrar em vi-
gor o novo decreto estadual 
com medidas mais duras para 

conter o avanço da pandemia, a Prefei-
tura do Natal publicou novas normas 
de funcionamento para o comércio da 
cidade. As novas medidas, publicadas 
no Diário Oficial do Município (DOM) 
na noite de sábado 6 não acompa-
nham as determinações do Governo 
do Estado, que na sexta 5 decretou 
um toque de recolher das 20h às 6h de 
segunda a sábado e restrição total de 
circulação de pessoas aos domingos.

De acordo com o decreto assinado 
pelo prefeito Álvaro Dias, supermerca-
dos, hipermercados, atacarejos, galerias 
comerciais, lojas de conveniência, aca-
demias, clubes, associações, box de ati-
vidades físicas, restaurantes, pizzarias, 
lanchonetes, bares ficam autorizados a 
funcionar em um horário estendido, ao 
contrário do que diz o decreto estadual.

Apesar da divergência dos decre-
tos, a maioria dos estabelecimentos 
seguiu a determinação estadual e não 
abriu neste domingo 7. Shoppings da 
cidade ficaram fechados.

A prefeitura determina ainda que 
os estabelecimentos autorizados a 
funcionar mantenham o protocolo sa-
nitário de prevenção ao coronavírus, 
que recomenda o uso de máscaras, 
álcool 70% para higienizar as mãos, 
limpa-sapato e distanciamento social, 
entre outras medidas. O descumpri-
mento poderá gerar punições como 

fechamento, interdição e multa de até 
R$ 20 mil. O decreto traz ainda regras 
para a abertura de igrejas e instituições 
de ensino, além de limitar o acesso ao 
transporte público da capital.

Supermercados, hipermercados e 
atacarejos (e suas respectivas galerias 
comercias) – das 6h às 22h, todos os 
dias da semana;

Lojas de conveniência – das 6h às 
21h, todos os dias da semana;

Comércio “de porta para a rua”, ga-
lerias e centros comerciais – das 8h às 
18h, de segunda a sábado;

Shopping centers (incluindo pra-
ças de alimentação) – das 9h às 20h, 
todos os dias da semana;

Academias, clubes, associações, 
boxes, studios e similares – das 5h às 
22h, todos os dias da semana;

Restaurantes, pizzarias, lanchone-
tes, bares, food parks e similares – das 
11h às 21h, todos os dias da semana.

Igrejas, templos e demais locais 
de cultos e rituais religiosos: fica au-
torizada a abertura e funcionamento 
das igrejas, templos e demais locais 
de rituais religiosos para a realização 
de missas, cultos e rituais de qualquer 

credo ou religião. A autorização de 
abertura e funcionamento fica limita-
da a 25% da capacidade de acomoda-
ção do local.

Instituições de ensino da rede pri-
vada: fica mantida a autorização de 
abertura e funcionamento das escolas 
de ensino médio, fundamental e infan-
til da rede privada para a realização de 
aulas presenciais. Aos pais ou respon-
sáveis, deverá ser assegurado o direito 
de escolha entre as modalidades de 
ensino, remota ou presencial. O decre-
to recomenda que sejam intercaladas 
as duas modalidades. Fica mantida 
também a autorização de abertura e 
funcionamento das instituições de en-
sino superior para a realização de aulas 
presenciais, com opção de oferecer o 
sistema híbrido (presencial e remoto).

Praias: fica proibida a concen-
tração, circulação e permanência de 
pessoas nas praias urbanas de Natal 
durante os sábados, domingos e feria-
dos, excetuando-se a prática de cami-
nhadas ou atividades esportivas indi-
viduais que não causem aglomeração.

Barracas e quiosques de praia: 
poderão funcionar de segunda-feira 
a sexta-feira, sendo vedado o funcio-
namento nos sábados, domingos e 
feriados. Entre 21h e 6h fica proibida a 
venda de bebidas alcóolicas nos locais.

O Governo do Estado não se pro-
nunciou sobre o decreto municipal e 
endossou que as normas editadas na 
sexta seguem valendo.

PREFEITURA DO NATAL / REPRODUÇÃO

Prefeitura do Natal vai na contramão 
do Governo do RN e libera comércio
CONTROLE DA PANDEMIA  | Um dia após Governo do Estado editar decreto com medidas mais duras de enfrentamento à Covid-19, incluindo toque de recolher e lockdown aos
domingos, Prefeitura do Natal autoriza abertura de estabelecimentos com protocolo sanitário, mas mantém restrições como proibição de acesso à praia nos finais de semana

Prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), durante reunião com membros do Comitê Científico Municipal para definir ações de combate à Covid-19

O Brasil ultrapassou neste do-
mingo (7) a marca de 11 mi-
lhões de casos confirmados 

de Covid-19. Nos últimos 17 dias, fo-
ram um milhão de novos diagnósti-
cos. Foi o período mais curto em que 
o País acumulou essa quantidade de 
infectados. Os números são do Minis-
tério da Saúde.

Só neste domingo, 80.508 novos 
casos foram notificados pelo Mi-
nistério da Saúde. É o 2º dia em que 
mais casos foram registrados. Só per-
de para 7 de janeiro, quando o Brasil 
registrou 87.843 diagnósticos em 24h. 

A média de casos nos últimos 7 
dias foi a mais alta desde o começo 
da pandemia: são 66.869 diagnós-
ticos diários em média. É o 5º dia 
seguido em que o Brasil quebra esse 
recorde.

Até as 18h desde domingo, o Bra-
sil tinha pelo menos 11.019.344 casos 
e 265.411 mortes pelo coronavírus. 
Foram 1.086 mortes confirmadas em 
24 horas. A média de mortes nos últi-
mos 7 dias também é a mais alta des-
de o começo da pandemia: são 1.497 
vítimas diárias em média. É o 12º dia 
seguido em que o Brasil quebra esse 
recorde.

O governo também afirma que 
9.757.178 pessoas estão recuperadas 
da doença, e 996.755 permanecem 
em acompanhamento.

Os registros de mortes não se re-
ferem a quando alguém morreu, mas 
ao dia em que o óbito por coronaví-
rus foi informado ao Ministério da 
Saúde. Aos fins de semana há menos 
registros não porque morrem menos 
pessoas, mas porque há menos capa-

cidade operacional (menos funcio-
nários) das secretarias estaduais de 
saúde em reportar e, do ministério da 
Saúde, em compilar os dados.

RIO GRANDE DO NORTE
No Rio Grande do Norte, a Se-

cretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap) informou que foram confir-
mados entre sábado (6) e domingo 
(7) novos 105 casos de Covid-19 e 16 
óbitos em decorrência da doença.

Com isso, o Estado chegou a 
172.178 diagnósticos positivos para o 
novo coronavírus, com 3.718 mortes.

Às 20h40 deste domingo, a rede 
pública de saúde no RN tinha 91% 
dos leitos críticos para Covid-19 (UTI 
e semi-UTI) ocupados. Eram apenas 
17 leitos disponíveis para 90 pacien-
tes aguardando atendimento.

Brasil chega a 11 milhões de casos 
de Covid e tem 1.086 mortes em 24h

PANDEMIA

Além de alterar o horário 
de abertura do comércio, 
a Prefeitura de Natal tam-

bém decretou novas medidas para 
o funcionamento do transporte 
público, como forma de enfrenta-
mento à crise gerada pela pande-
mia de Covid-19.

A gratuidade para idosos e a 
meia-passagem para estudantes 
serão suspensas a partir de segun-
da-feira 8, das 6h às 8h e das 17h às 
19h, durante todos os dias úteis da 
semana. Para os estudantes, a ex-
ceção é para aqueles que continu-
am frequentando aulas em regime 
presencial.

De acordo com o decreto assina-
do pelo prefeito Álvaro Dias (PSDB), 
a operação do serviço de transporte 
público coletivo de passageiros pode-
rá sofrer “alterações a qualquer tem-

po, de horários, viagens, frequências 
e frota” com o objetivo de “evitar a 
aglomeração de pessoas”.

A determinação foi publicada no 
mesmo decreto que ampliou o fun-
cionamento do comércio local, sem 
seguir o toque de recolher decretado 
pela governadora Fátima Bezerra 
(PT), na sexta-feira 5.

A fiscalização da medida ficará 
a cargo da Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana (STTU).

Natal suspende gratuidade 
de idosos e meia-passagem

EM HORÁRIOS DE PICO

CONFIRA OS HORÁRIOS 
DETALHADOS DE 
FUNCIONAMENTO DO 
COMÉRCIO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Horário de pico terá restrições
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ANA LUIZA VILA NOVA
REPÓRTER

Cada uma a sua maneira, cons-
truindo e vivendo o nosso esta-
do. Histórias de força, beleza e 

sonhos, que se escondem por trás de 
todos os semblantes femininos que cru-
zamos diariamente na rua, mesmo sem 
nos darmos conta. Rostos que carregam 
marcas de força e superação mas, acima 
de tudo, e talvez ainda mais importante, 
marcas de beleza e de sonhos.

Josiane Justino tem 31 anos e mora 
em Canguaretama, no litoral sul poti-
guar. Carioca de Duque de Caxias, veio 
tentar a vida em terras potiguares há 
pouco mais de dois anos. Trazendo na 
bagagem seus quatro filhos, ela espera 
encontrar aqui uma solução para um 
problema comumente enfrentado por 
homens e mulheres do nosso país e 
agravado ainda mais com a pandemia 
da Covid-19: o desemprego.

A vendedora faz parte das 8,5 mi-
lhões de mulheres brasileiras que per-
deram seus postos de trabalho entre o 
último trimestre de 2019 e o mesmo 
período de 2020, segundo mostra o IB-
GE, através da Pnad Contínua.

Determinada a sair dessa estatís-
tica, Josiane atua fazendo “bicos” na 
cidade para garantir o sustento dos 
filhos, que, segundo ela, são a grande 
importância da sua vida. Quando a 
conheci, vestia a camisa amarela de 
proteção UV tipicamente usada pelas 
mulheres que vendem o “Amarelinho 
da Sorte”. Junto de duas companheiras 
de trabalho, ela oferecia o pequeno ta-
lão de papel para as pessoas que pas-
savam pelo centro de Natal, esperando 
voltar para casa com a sua comissão 
no final do dia.

“Meu sonho é conseguir um em-
prego de verdade para cuidar dos 
meus filhos. Serei realizada quando eu 
puder dar a eles tudo o que eu nunca 
tive na vida”, falou com os olhos verdes 
já marejados.

Quando pedi a ela para mandar 
uma mensagem a outras mulheres, 
foi sucinta: “peço a elas para nunca 
baixarem a cabeça, para se manterem 
sempre guerreiras e fortes!”.

A frase foi repetida por Vanessa Sou-
za, de 18 anos. Estudante de enferma-
gem e vendedora de açaí, trouxe em sua 
fala um bonito e - quase raro - otimismo 
pelo futuro que a vida lhe reserva.

“Eu costumo dizer que todo dia é 
para matar um leopardo, não é nem 
um leão”, contou, parando para sorrir 
da mudança feita no ditado popular. 
“Mas temos que levantar a cabeça, 
seguir em frente e nunca desistir. Por-
que as lutas virão todos os dias, mas 
no final temos que acreditar que nós 
teremos a nossa vitória”.

Com os pais separados desde que 
tinha apenas cinco anos, Vanessa pre-
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8 de março: Quatro mulheres
que nunca baixaram a cabeça
HISTÓRIA | No Dia Internacional da Mulher, reportagem mostra um pouco sobre quatro mulheres que, juntas, compartilham sobre os dramas e conquistas
que fazem parte da vida das 1,7 milhões de mulheres que compõem o Rio Grande do Norte. Em comum, histórias de superação, perseverança e conquistas

Aposentada Francisca de Assis decidiu voltar a estudar Josiane Justino tem 31 anos e faz “bicos” em Canguaretama

Vanessa, de 18 anos, estudante de enfermagem e vendedora de açaí

cisou ajudar em casa desde muito cedo. 
Quando estava para completar 12 anos, 
sua irmã mais nova adoeceu e a mãe se 
viu obrigada a se afastar do mercado de 
trabalho para cuidar da menina. Filha 
mais velha entre os três irmãos e muito 
determinada, a estudante pediu a mãe 
que usassem o dinheiro que tinham 
para comprar um carrinho de açaí e a 
deixasse tentar trabalhar.

Hoje, faz sete anos que as pessoas 
estão acostumadas a ver a menina 
sentada junto ao seu carrinho de açaí 
numa das esquinas da Avenida Rio 
Branco, no centro de Natal. A iniciati-
va deu tão certo que, além de conse-
guir ajudar em casa, ela e  a mãe -que é 

cozinheira- também pretendem abrir 
um restaurante juntas, em breve.

Envolvida pela sua história, quis 
saber também sobre o seu pai, que 
ainda não tinha sido citado em nossa 
conversa. Ela respondeu que a falta da 
presença e da ajuda do pai foi o que 
deu força para que começasse a correr 
atrás de seu futuro ainda tão cedo.

O abandono sentido pela jovem é a 
realidade de muitos no País, sobretudo 
de crianças e adolescentes, que têm sua 
criação afetada pela falta de contato com 
o pai. Nesse caso, há uma dupla - e as vezes 
tripla - jornada desenvolvida pelas mu-
lheres. Segundo dados do IBGE, em 2015, 
cerca de 12 milhões de mães chefiavam os 

lares sozinhas, sem o apoio dos pais.
A história, no entanto, não se repe-

te com Francisca de Assis. Casada há 
36 anos, a aposentada e proprietária 
de uma barraca de bolsas na Cidade 
Alta sempre criou os três filhos - dois 
de sangue e um de coração - com a 
ajuda do marido. E se enche de felici-
dade ao falar sobre a família: “são as 
benções que Deus me deu”.

A comerciante veio de Lajes, na 
região central potiguar, para Natal 
quando ainda tinha 15 anos, com o 
objetivo de estudar e trabalhar, mas 
chegando aqui os planos mudaram. 
Após frequentar alguns cursos no Se-
nai, conseguiu emprego no Campus 

Universitário da UFRN e depois, na 
Guararapes. A dedicação ao trabalho, 
fez com que ela abandonasse os estu-
dos quando estava no 2º grau.

Agora, já com a vida encaminhada e 
os filhos criados, Francisca voltou para as 
salas de aula para concluir o ensino médio.

“Mais nova, quando eu cheguei 
em Natal eu não consegui me dedicar 
aos estudos mas agora decidi voltar 
a aprender, me atualizar um pouco. 
Tenho muita vontade aprender mais, 
nunca é tarde para isso”, ela destacou.

A necessidade de trabalhar é o 
maior fator para abandono escolar 
no Brasil, mas, para as mulheres, ou-
tros duas razões também colaboram 
efetivamente para isso: a gravidez e os 
afazeres domésticos. Segundo o IBGE, 
as duas tarefas - comumente atribuída 
somente à parcela feminina da po-
pulação - fez que com 4,2 milhões de 
jovens entre 14 a 29 anos, não comple-
tassem a educação básica em 2019.

Mas para Franscica, as dificulda-
des ficaram para trás. Hoje, ela se sen-
te uma pessoa realizada e deseja que 
todas as mulheres também possam se 
sentir assim. “Desejo que todas nós se-
jamos felizes e que sejam todas muito 
abençoadas”.

A importância da educação foi um 
ponto defendido pela professora de 
ciências Janyne Suerda. A moradora 
da Zona Norte de Natal, tem 43 anos e 
enfrenta uma batalha diária para cum-
prir sua função social e colaborar para 
que essas taxas de abandono sejam 
reduzidas.

Ela faz parte do quadro de edu-
cadores da escola municipal de Poço 
de Pedra, localizado na zona rural de 
São Gonçalo, a 42km de Natal. A es-
trada para chegar até o trabalho é de 
barro e o percurso é feito numa van 
ou kombi dispobilizada pela Prefeitu-
ra, nem sempre nas condições mais 
adequadas. Mas as interpéries do dia-
-a-dia não diminuem o seu amor pela 
profissão.

“Eu me realizo como professora, 
e vejo a conquista dos meus alunos 
como se fossem meus filhos. A gente 
sabe que muitas vezes é dificil, mas 
quando a gente olha pra alguém cres-
cido, homem ou mulher feita, vê ele 
realizado como pessoa e lembra que 
foi seu aluno, é muito gratificante. Faz 
valer a pena”.

Janyne conta ainda que a von-
tade pela educação foi herdada da 
mãe, que também foi professora. 
Sua mensagem concorda com o já 
dito por Josiane e Vanessa e faz jus 
aos ensinamentos passados pela 
mãe: “Acredito que a mulher não 
deve baixar sua cabeça. A gente só 
impõe nosso pensamento e nossa 
vontade quando a gente respira, ba-
te no peito e diz: eu sou mulher e eu 
posso fazer acontecer”.

Professora de ciências Janyne Suerda, de 43 anos
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Com a falta de estoques de imó-
veis novos para a venda em 
Natal, o lançamento do Olhar 

das Dunas, no cobiçado endereço da 
Avenida Rui Barbosa, desafogou a de-
manda reprimida de interessados em 
busca de uma moradia de alta qualida-
de que funcione também como inves-
timento para o futuro.

Das 130 unidades que começam a 
ser construídas com prazo de entrega 
de três anos, 40% estão praticamente 
vendidas - transcorridos apenas duas 
semanas do pé-lançamento.

“É isso nos anima no mercado de 
Natal: a percepção dos clientes daqui e 
aqueles de fora que apreciam a cidade 
para um investimento único agre-
gando qualidade construtiva e alta 
tecnologia”, avalia Fernando Amorim, 
diretor regional da Mora Dubeux, úni-
ca incorporadora do Nordeste (a sede 
é em Pernambuco) com ações na B3, a 
bolsa de valores brasileira.

O lançamento é uma torre de 26 
andares, cinco apartamentos por 
andar, de dois e três quartos, onde a 
vista para o Parque das Dunas oferece 
o atrativo único e com preços que va-
riam de R$ 350 mil a R$ 550 mil.

Mas não é só: o Olhar das Dunas 
foi todo ele projetado para a família 
com demandas  modernas, com três 
tipologias de apartamento, permitin-
do adequações como sala ampliada, 

criação de áreas de home office e 
ampliação de armários ou criação de 
closet no quarto de casal.

Além disso, todos os apartamen-
tos terão fechadura eletrônica nas por-
tas de entrada, chuveiros aquecidos 
por aquecedor, o que traz economia 
no consumo de energia, guarda-corpo 

em vidro, piso em porcelanato polido 
60x60 e pontos de ar-condicionado na 
sala e quartos.

O empreendimento marca oficial-
mente a retomada das operações da 
Moura Dubeux em Natal, depois da 
oferta pública de ações na Bolsa na 
qual captou R$ 1 bilhão como reforço 

aos seus empreendimentos.
“Ao reforçar posições em praças 

conhecidas, como a de Natal, onde a 
empresa está há vários anos, a idéia 
da MD é ser uma referência de quali-
dade em mercados tradicionalmente 
exigentes, como o potiguar”, afirma 
Fernando Amorim.

Ele explica que, desde a MD se 
instalou no RN e iniciou sua escalada 
de 25 lançamentos, com a construção 
de 38 torres para a classe média, ao 
suspender a operação, em fins de 2015, 
deixou escritório aberto e funcionários 
com a missão de zerar o estoque.

“E fizemos isso porque tínhamos 
certeza de que voltaríamos a operar 
por aqui com toda a força”, acrescenta.

Com dois terrenos em seu land 
bank e prospectando mais alguns, um 
lançamento engatilhado  em Lagoa 
Nova e mais de R$ 1 bilhão liquido no 
cofre, resultado da bem sucedida ofer-
ta pública de ações (IPO) na Bolsa de 
Valores, o foco da empresa pelo merca-
do potiguar é total.

“A pandemia, que castiga o mun-
do, não deve turvar a visão das pes-
soas para o futuro que o investimento 
imobiliário acena e voltará a se impor 
como um dos mais sólidos e promisso-
res”, diz o executivo.

Moura Dubeux desafoga demanda 
reprimida do mercado imobiliário
ECONOMIA | Em plena pandemia, o lançamento do residencial Olhar das Dunas, o mais novo empreendimento da incorporadora e construtora, tem 40% de suas unidades vendidas
em tempo recorde, marcando em alto estilo a marca da empresa entre os potiguares. Prédio foi projetado para a família com demandas modernas, com três tipologias de apartamento

Fernando Amorim, diretor regional da Mora Dubeux, única incorporadora do Nordeste (a sede é em Pernambuco) com ações na bolsa de valores

Todos os apartamentos são projetados para atender demandas modernas, como home office, e também a sustentabilidade, com economia de energia

130
é o número de apartamentos do 

empreendimento Olhar das Dunas
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HELLINY FRANÇA
REPÓRTER

De março de 2020, quando a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou a pandemia 

do novo coronavírus, a fevereiro des-
te ano, 2.496.239 crianças nasceram 
no Brasil. Somente no Rio Grande do 
Norte, foram 37.798 bebês registrados 
neste período. Com uma mudança 
drástica na realidade devido à crise 
sanitária, mulheres tiveram que se 
adaptar para dar à luz em meio às 
incertezas.

Somados a todos os cuidados que 
permeiam uma gestação, as grávidas 
tiveram preocupações a mais. Visitas 
não eram mais permitidas; máscara e 
álcool em gel viraram itens indispen-
sáveis; o tradicional chá de bebê teve 
que ser cancelado ou modificado para 
a “charreata” (quando os familiares e 
amigos fazem uma carreata com os 
veículos decorados e deixam os pre-
sentes do chá na porta da futura mãe). 
Além disso, algumas mulheres tiveram 
que viver um dos momentos mais im-
portantes da sua vida, que é o parto, 
sozinhas, sem a presença reconfortan-
te de familiares ou amigos.

Karina Nascimento, de 33 
anos, é técnica de enfermagem 
e estava trabalhando na linha de 
frente da pandemia em março de 
2020 quando descobriu a gravidez. 
A profissional, que na época já era 
mãe de Hemilia de 5 anos, dava 
plantão no pronto socorro de um 
hospital de Natal e teve que mudar 
toda a sua rotina de trabalho. O 
vírus pegou todos de surpresa e as 
equipes dos hospitais tiveram que 
passar por treinamentos diários 
para lidar com os casos suspeitos 
de infecção. Do local de acolhi-
mento dos pacientes até a forma 
de intubação, tudo foi modificado.

“Havia dias que eu estava na 
sala de isolamento recebendo 
esses pacientes e era muito angus-
tiante, pois a conduta que tínha-
mos que seguir para nossa prote-
ção era ‘sufocante’ (roupa estéril, 
capote, touca, óculos de proteção, 
face shield, luvas, máscara N95 e 
máscara cirúrgica por cima) e não 
podíamos tirar nada em nenhum 
momento”, relata Karina.

Antes de descobrir a gravidez, 
a técnica de enfermagem teve que 
passar por momentos difíceis, ao ver 
a realidade da doença de perto e a 
superlotação do hospital que traba-
lhava, que teve que fechar as portas 
do pronto socorro por falta de condi-

Amor de mãe: a história de mulheres 
que engravidaram durante a pandemia
RELATO | Somados a todos os cuidados que permeiam uma gestação, as grávidas tiveram preocupações a mais. Visitas não eram mais permitidas; máscara e álcool
em gel viraram itens indispensáveis; o tradicional chá de bebê teve que ser cancelado ou modificado para a “charreata”; e partos não puderam ser acompanhados

Mariana Albuquerque, mãe de Ester, nas fotos acima; e Karina Nascimento, mãe de Hemília e Helisa, falam sobre experiência de ser mãe na pandemia

MÃE NA LINHA
DE FRENTE

ções de receber pacientes. Ela optou, 
então, por se isolar da filha e do mari-
do para evitar contaminá-los.

“Os casos de Covid aumenta-
ram, os resultados dos pacientes 
eram praticamente todos positi-
vos. Aí cheguei em casa e conversei 
com meu esposo, que é asmático, e 
decidimos que ele iria com minha 
filha para casa da mãe dele. Eu 
fiquei isolada em casa, minha co-
municação com eles era por vide-
ochamadas. Foram dias terríveis e 
angustiantes”, desabafou.

Karina queria ser mãe nova-
mente, mas, com o cenário de in-
certeza da pandemia, esse plano 
tinha sido adiado, até que foi pega 
de surpresa pela notícia de que 
teria seu segundo bebê. No dia 20 
de março, 8 dias depois da confir-
mação do primeiro caso de Covid 

no Estado, Karina fez o teste que 
comprovou sua gravidez.

“Minha reação foi de medo, 
então comuniquei ao hospital e 
imediatamente fui afastada. Como 
eu estava trabalhando com muitos 
colegas que se contaminaram, eu fiz 
o teste swab e deu negativo”, contou.

O comportamento do vírus em 
grávidas ainda era uma novidade 
quando Karina descobriu que espe-
rava sua segunda filha. Praticamen-
te não havia estudos sobre o tema. 
No cenário de incertezas, a técnica 
de enfermagem decidiu tirar sua 
primogênita da escola, ao mesmo 
tempo seu marido, Hemilio Maia, 
que é tatuador, fechou o estúdio 
onde trabalha. Isolada dos fami-
liares e amigos, ela sentiu falta das 
vivências que havia experimentado 
quando esperava sua primeira filha.

“A barriga ia crescendo e os 
amigos iam acompanhando a evo-
lução da gestação somente por fo-
tos. Nada de desfilar com barrigão 
pelas praias, shoppings, e também 
nada de chá revelação e chá de 
fraldas. Meu companheiro fiel era o 
álcool gel e a máscara”, relembrou.

No dia 10 de dezembro, Helisa 
chegou ao mundo. Karina não teve 
direito a acompanhante na sala 
de cirurgia. Seu marido não pode 
entrar. Mas isso não abalou a con-
fiança dela, que relatou ter tido um 
parto tranquilo. “Tive direito a um 
acompanhante quando fui para a 
enfermaria, porém, nada de visi-
tas. Tive que usar máscara e álcool 
24 horas por dia enquanto estive 
internada”, contou.

De licença maternidade, Ka-
rina segue em casa e torce para 

chegar à sua vez de ser vacinada 
para não precisar mais ficar longe 
de sua família.

Em meados de abril de 2020, 
a modelo Mariana Albuquerque, 
de 28 anos, descobriu que estava 
esperando a sua primeira filha. A 
insegurança por causa da pande-
mia fez com que Mariana sentisse 
medo do que estava por vir. A mo-
delo foi orientada por sua obstetra 
a tomar precauções: só sair de 
casa quando fosse realmente ne-
cessário, evitar tocar em objetos, 
higienizar as mãos e fugir de aglo-
merações. O acompanhamento da 
gestação também mudou.

“Devido à pandemia, meu 
esposo não pode participar das 
consultas do pré-natal, apenas nas 
ultras. Confesso que foi um pouco 
frustrante para nós. Mas entende-
mos perfeitamente”, relatou.

Para que o seu marido, Gabriel, 
pudesse acompanhar o parto, Ma-
riana precisou mudar seus planos, 
pois a maternidade na qual ela 
pretendia dar à luz não aceitava a 
presença de pessoas de fora. Sem 
querer passar por esse momento 
sozinha, a modelo procurou outro 
hospital que permitisse um fami-
liar na sala de cirurgia.

“Me bateu um desespero e 
uma insegurança enorme, pois era 
meu primeiro filho. Eu não queria 
ter a experiência sozinha, e meu 
esposo também queria muito as-
sistir o parto. Então, ligamos para 
outra maternidade e eles informa-
ram que lá tinha direito a acompa-
nhante sim, desde que ele estivesse 
bem de saúde”, disse.

No dia 10 de outubro, acompa-
nhada de seu marido, Mariana deu 
à luz a Ester. Sem poder receber vi-
sitas, a pequena foi apresentada aos 
amigos e familiares do casal através 
de chamadas de vídeo. Ester sai 
apenas para consultas e vacinas.

“Percebi que quando encon-
tramos alguém que não seja do 
nosso convívio diário, a bebê fica 
bastante séria e leva um tempo 
para sorrir. Só moramos eu, ela 
e meu esposo. Então ela só está 
acostumada com a gente”, disse.

Mãe de primeira viagem, Ma-
riana ainda lida com inseguranças 
e medos. “Ser mãe está sendo o 
maior e melhor desafio da minha 
vida. E apesar da situação estar bas-
tante complicada, eu e meu esposo 
estamos podendo aproveitar cada 
segundo da nossa bebê, e isso está 
sendo bastante prazeroso”, contou.

AMOR DE PRIMEIRA 
VIAGEM

LILIAN SOARES

ARQUIVO PESSOAL ARQUIVO PESSOAL
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DANDARAH FILGUEIRA
REPÓRTER

Vera Lúcia, 58 anos, e Andréia 
Cristina, 42 anos, são a irmã 
mais velha e a mais nova de 

uma família de 10 irmãos. Apesar 
da diferença de idade, sempre foram 
muito unidas e em 2016 acabaram 
se conectando mais ainda por um 
motivo não tão feliz: as duas foram 
diagnosticadas com câncer de mama, 
coincidentemente, ambas no seio 
esquerdo. Foi no dia da primeira qui-
mioterapia de Vera que Andréia rece-
beu a notícia de que também estava 
doente.

Essa série de coincidências po-
deria ser um baque muito forte para 
qualquer pessoa, difícil de suportar, 
mas, para Vera e Andréia, se tornou 
um motivo para se unirem ainda mais 
e fortalecerem a fé que já tinham.

As duas já tinham passado por 
momentos difíceis com a perda do 
pai e da mãe, que faleceram com cer-
ca de dois meses de diferença. A mãe 
partiu no dia do aniversário de 50 
anos de Vera, em 4 de maio de 2012. 
No ano anterior à morte dos pais, Ve-
ra perdeu o esposo, que teve um AVC.

“Meus irmãos confiam muito em 
mim, não queriam me ver chorando, 
e eu disse ‘não vou decepcioná-los’. 
Tem momentos de tristeza, mas na 
maior parte do tempo eu procuro 
estar com esse astral”, explica Vera, 
que apesar de tantas adversidades da 
vida, se mantém sorridente, grata e 
sempre preocupada com o bem-estar 
de todos ao seu redor.

Verinha, como é chamada cari-
nhosamente pelos irmãos, descobriu 
que estava com um carcinoma no 
seio esquerdo em julho de 2016. Pre-
cisou fazer uma cirurgia para retirar 
o quadrante da mama onde se en-
contrava o tumor, que tinha cerca de 
0,8 centímetros, além de tratamento 
com radioterapia e quimioterapia.

A descoberta do câncer em Vera 
despertou a atenção de Andréia, a ca-
çula que, por ser muito próxima dela, 
acompanhava de perto o tratamento 
da irmã. Andréia tinha feito uma ul-
trassom de mama havia menos de 8 
meses e nada havia sido detectado, 
mas depois da notícia do carcinoma 
da irmã, solicitou à mastologista que 
acompanha as duas para fazer uma 
mamografia.

Até hoje, Andréia se recorda da 
frase do resultado do seu exame, que 
a deixou em choque: “Anormalidade 
suspeita, biópsia deve ser considera-
da”. No dia 8 de dezembro, quando 
Vera foi fazer a primeira quimiotera-
pia, Andréia recebeu o resultado da 
biópsia pela mesma médica, e desco-
briu que tinha um nódulo semelhante 
ao da irmã, também no seio esquerdo.

“Eu desabei, chorei muito. Passa 
um turbilhão na sua cabeça, o chão só 
falta mesmo se abrir. Mas eu fui res-
pirando, Verinha me tranquilizando”, 
conta, ainda emocionada quando se 
lembra do momento.

Andreia precisou, então, fazer a 
mesma cirurgia que a irmã, e depois 
começar o tratamento. Foi nesse mo-

mento que ela se apegou à fé, da mes-
ma forma que a irmã mais velha que 
a inspirava. “Antes de sair o primeiro 
resultado de qual seria meu trata-
mento, eu fiz três votos a Deus, de 
joelho no chão eu disse: Senhor, me 
deixa sem nenhum cabelo na cabeça, 
mas não tira a minha vida”, relembra, 
chorando, do momento em que fez 
os votos de abrir mão das coisas que 
mais gostava de fazer: tomar cerveja, 
pintar as unhas de cores fortes e co-
mer churrasquinho na sexta-feira.

Os dias passaram e Andréia rece-
beu a notícia de que não precisaria 
fazer quimioterapia. Foi então que ela 
ficou mais fervorosa na fé que tinha 
herdado da avó materna, da mãe e 
da irmã mais velha. “Hoje eu digo a 

todo mundo: Deus queria uma nova 
Andréia. E a cada vez mais estou mais 
ligada, mais em sintonia com Deus, 
após a minha doença eu percebi que 
eu precisava buscar os caminhos do 
Senhor”, conta.

Depois, em 2018, a oncologista 
que acompanhava Verinha solicitou 
uma tomografia do tórax, em que 
foi identificado uma opacidade. Em 
seguida, ela fez um novo exame de 
tomografia computadorizada e foi 
diagnosticada uma metástase no 
mediastino, o espaço entre os dois 
pulmões, ou seja, uma progressão do 
câncer de mama.

Vera sofreu em busca de trata-
mentos que dessem certo para retirar 
os linfonodos que estavam no tórax, 

A FÉ QUE NÃO COSTUMA FALHAR: IRMÃS QUE FORAM 
DIAGNOSTICADAS COM CÂNCER DE MAMA AO MESMO
TEMPO DÃO EXEMPLO DE FORÇA E ESPERANÇA
IMPROBIDADE | União, amor e fé ajudaram Vera e Andréia a passarem por um dos momentos mais difíceis de suas vidas. O que para alguns poderia ter sido uma coincidência muito infeliz para elas foi algo positivo poderem enfrentar essa fase juntas.
Uma delas explica que, se ela não tivesse saído de sua cidade para fazer o tratamento em Natal, a irmã talvez não pedisse para fazer a mamografia, e o caso dela seria descoberto mais tarde, quando já estivesse em um estágio mais avançado

Irmã Vera e Andréia dão testemunho de fé na luta contra o câncer

Hoje eu digo a todo mundo: 
Deus queria uma nova 
Andréia. E a cada vez mais 
estou mais ligada, mais em 
sintonia com Deus, após a 
minha doença eu percebi 
que eu precisava buscar os 
caminhos do Senhor”

“
ANDRÉIA CRISTINA 
42 ANOS



desde quimioterapias em comprimi-
dos orais que não fizeram efeito, até 
medicamentos que deixaram seus 
membros como se tivessem sofrido 
queimaduras, com a pele descaman-
do. Chegou a passar dias seguidos 
com diarreia e perdeu muito peso.

Em junho de 2020, Verinha pre-
cisou voltar para a quimioterapia ve-
nosa, mas como já fazia o tratamento 
há muito tempo, as veias ficaram 
ressecadas e precisou implantar um 
catéter. Em outubro, uma surpresa: 
uma parte dos linfonodos desapare-
ceu, restaram apenas dois, algo que 
Vera descreve como um milagre. Po-
rém, em um novo exame recente, foi 
constatada uma nova progressão dos 
linfonodos, mas nada que abale a fé 

de Vera.
“Eu agradeço a Deus porque 

não passou para nenhuma outra 
parte do corpo, ele está na mesma 
região, e eu acredito que vai desa-
parecer. O sucesso de uma pessoa 
que faz tratamento contra o câncer 
é ter muita perseverança, porque 
na hora que você baixar a cabeça, 
seu organismo também vai lá pra 
baixo, as defesas vão pra baixo. 
Pra você ter uma ideia, desde que 
eu comecei o tratamento, a minha 
imunidade nunca baixou, eu nunca 
digo que estou mal porque eu sei 
que isso me ajuda bastante”, diz.

A única filha de Vera, Amanda 
Jéssica, tem 28 anos, é médica e tem 
atuado na linha de frente da pande-

mia de Covid-19. Em 2020, durante 
o tratamento da mãe, Amanda teve 
depressão. Para Vera, foi o período 
mais difícil por saber que a filha esta-
va sofrendo.

“Nas minhas orações eu não pedia 
nem que Deus me curasse, eu pedia 
para curar minha filha, porque a de-
pressão pra mim é uma doença muito 
mais complicada do que o câncer. O 
câncer você sabe onde está, mas a de-
pressão é uma doença da cabeça”, diz.

Hoje, Amanda está bem. Vera 
reitera que em momento algum viu 
motivos para reclamar de sua vida, e 
que se considera privilegiada por tu-
do aquilo que tem.

As duas irmãs ainda estão em 
tratamento atualmente, e estão 

bem. O que para alguns poderia ter 
sido uma coincidência muito infeliz, 
para elas foi algo positivo poderem 
enfrentar essa fase juntas. Vera ex-
plica que, se ela não tivesse saído de 
Macaíba para fazer o tratamento em 
Natal, a irmã talvez não pedisse pa-
ra fazer a mamografia, e o caso dela 
seria descoberto mais tarde, quan-
do já estivesse em um estágio mais 
avançado.

“Não digo que foi fácil, mas eu ter 
passado esse período ao lado dela foi 
melhor pra mim, porque eu já me es-
pelhava em alguém que estava em um 
tratamento e que a fé dela era mais 
fervorosa que a minha, ela me passa-
va essa força de fé em Deus”, afirma 
Andréia.
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A FÉ QUE NÃO COSTUMA FALHAR: IRMÃS QUE FORAM 
DIAGNOSTICADAS COM CÂNCER DE MAMA AO MESMO
TEMPO DÃO EXEMPLO DE FORÇA E ESPERANÇA
IMPROBIDADE | União, amor e fé ajudaram Vera e Andréia a passarem por um dos momentos mais difíceis de suas vidas. O que para alguns poderia ter sido uma coincidência muito infeliz para elas foi algo positivo poderem enfrentar essa fase juntas.
Uma delas explica que, se ela não tivesse saído de sua cidade para fazer o tratamento em Natal, a irmã talvez não pedisse para fazer a mamografia, e o caso dela seria descoberto mais tarde, quando já estivesse em um estágio mais avançado

As duas irmãs ainda estão em tratamento atualmente, mas estão bem e falam sobre trajetória entre descoberta e enfrentamento da doença

O sucesso de uma pessoa 
que faz tratamento contra 
o câncer é ter muita 
perseverança, porque na 
hora que você baixar a 
cabeça, seu organismo 
também vai lá pra baixo, as 
defesas vão pra baixo”

“
VERA LÚCIA
58 ANOS
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

Uma rosa só tem espinhos para quem quer colhê-la. 

Provérbio chinês

“

VOCÊ SABIA?
São chamados biformes os 

substantivos que apresentam uma 
forma para o masculino e outra 
para o feminino. Observe: cônsul – 
consulesa; sacerdote – sacerdotisa; 
perdigão – perdiz; ator – atriz;  sultão 
– sultana;  zangão – abelha; monge – 
monja; maestro – maestrina;  genro 
– nora.

Já os que apresentam uma 
única forma para os dois gêneros 
são chamados uniformes. Veja: o/a 
gerente; a criança; o jacaré; o cônjuge; 
a palmeira; o/a intérprete. 

Os substantivos uniformes 
classi� cam-se em epicenos, 
sobrecomuns e comuns de dois 
gêneros.

EPICENOS
Epicenos designam alguns 

animais e plantas, e são invariáveis. 
Diferencia-se o sexo pelo emprego da 
palavra macho ou fêmea. Observe: 

a suçuarana macho – a suçuarana 
fêmea; o mamoeiro macho – o 
mamoeiro fêmea.

SOBRECOMUNS
Referem-se a seres humanos. É 

pelo contexto em que o substantivo 
aparece que se sabe qual o gênero 
do indivíduo. Caso o contexto não 
permita isso, pode-se determinar 
a variação de gênero usando-se as 
expressões do sexo masculino ou do 
sexo feminino. Veja: a criança (do sexo 
masculino ou feminino); o indivíduo 
(do sexo masculino ou feminino).

COMUNS DE DOIS GÊNEROS
Admitem a mesma forma para 

o masculino e para o feminino. Para 
diferenciar seu gênero, colocamos 
antes ou depois deles um artigo, 
pronome adjetivo ou adjetivo: o/a 
jornalista, um/uma paciente, outro/
outra mártir.

“
CESAR GRECO

ALIMENTOS QUE INFLUENCIAM TOTALMENTE NA SAÚDE SEXUAL
Você sabia que alguns alimentos 

podem in� uenciar diretamente 
no desempenho sexual? Sim, 
até os nossos sentimentos mais 
“a� orados” dependem de bons 
hábitos alimentares. Certos 
ingredientes, através de suas 
composições nutricionais, agem 
como estimulantes naturais da 
libido, além de proporcionar mais 
prazer e satisfação. 

Para você ter uma vida sexual 
saudável, é preciso manter 
uma alimentação equilibrada, 
em conjunto com a prática de 
exercícios físicos, que geram saúde e 
disposição. Você pode incluir em sua 
dieta chocolate, ostra, amendoim, 
peixes e temperos como pimenta, 
gengibre e canela, banana, aspargos, 
abacate... tudo com indicação da 
nutricionista com foco em sua dieta, 
OK? 

VASODILATADORES
A vasodilatação consiste 

no aumento do calibre do vaso 
sanguíneo e tem o objetivo 
de levar mais sangue para 
determinado local. Consumir 
os alimentos vasodilatadores 
irá regular a circulação e 
consequentemente melhorar 
o desempenho em situações 
que exigem uma melhor 

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTASAL&
REPRODUÇÃO

MUDANÇA DE GÊNERO 
E DE SIGNIFICADO

Há substantivos que mudam de 
sentido quando se troca o gênero. São 
chamados de substantivos de gênero 
aparente. Veja: o cisma (separação, 
dissidência) a cisma (suspeita); o 
grama (unidade de medida) a grama 
(relva); o moral (ânimo) a moral 
(ética).

SUBSTANTIVOS DE 
GÊNERO VACILANTE

Certos substantivos oferecem 
dúvida quanto ao gênero. Veja qual 
é a forma recomendável de alguns 
deles. São masculinos: o aneurisma 
(dilatação arterial), o apêndice 
(acessório), o eclipse ( fenômeno 
astronômico), o dó (pena; pesar; nota 
musical), o magma (massa do interior 
terrestre). São femininos: a derme 
(pele), a cal (substância), a cólera 
(raiva, ira), a libido (desejo sexual), 
a alface (hortaliça), a dinamite 
(explosivo).

performance. Exemplos de 
alimentos vasodilatadores: 
alface, melancia, beterraba, 
gengibre, espinafre, rúcula, 
cenoura e pimentão. 

CHOCOLATE COM PIMENTA
O chocolate contém teobromina, 

um composto químico que libera 
endor� na e causa a sensação de bem 
estar, assim como o sexo. Não há 

comprovação cientí� ca que ele seja 
tão poderoso assim, mas com um ou 
dois quadradinhos, fazendo efeito ou 
não, você não estará perdendo nada! 
Já a pimenta contém capsaicina, o 

componente responsável por sua 
ardência. Ela tem ação termogênica 
que aumenta a temperatura 
corporal, além de também ser 
vasodilatadora. 

ALIMENTOS AFRODISÍACOS
Infelizmente também não há 

evidências cientí� cas de que existam 
alimentos afrodisíacos, mas como 
no caso do chocolate, se não � zer 
efeito, você não estará perdendo 
nada. Porém, se você é do time que 
acredita nos afrodisíacos, anota aí 
alguns deles: chocolate, castanhas, 
ostras, morango, etc.  

ALIMENTOS QUE PODEM SER 
PREJUDICIAIS

Já � quem sabendo que o excesso 
de sal pode ser prejudicial, já que 
promove o aumento da pressão 
arterial e causa vasoconstrição. 
(Efeito contrário da vasodilatação 
e ninguém quer isso). O consumo 
excessivo de gorduras saturadas 
também in� uencia negativamente 
no desempenho sexual, além de 
interferir na saúde reprodutiva e 
qualidade dos espermatozoides. E 
por � m, o álcool que muitas vezes 
é tido como um in� uenciador da 
libido, mas que na realidade realiza 
um efeito contrário, principalmente 
nos homens.
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Costumo dizer que fui 
artista em outras vidas. 
Isso porque, mesmo não 

possuindo talentos ou dons dignos 
de aplausos, a arte me fascina e faz 
parte da minha existência neste 
lugar de privilégio que ocupo. 
Mulheres que vieram antes de mim 
foram extremamente importantes 
para que eu pudesse ser entusiasta 
da cultura hoje: elas se � zeram 
ouvir e abriram os caminhos.

À mulher era negado o 
espaço fora de casa, assim como a 
liberdade de expressão. Foram anos 
de lutas e de pequenas revoluções 
por todas as partes para que 
alguns direitos fossem � nalmente 
conquistados. Ultrapassadas, então, 
as fronteiras dos lares, esbarramos 
em outras limitações. 

Precisamos validar nossas 
narrativas, vozes e diferentes 
dicções constantemente, 
nos múltiplos ambientes que 
ocupamos. É como se fosse 
necessário reforçar o nosso valor, 
além de legitimar as nossas 
produções, de forma bem mais 
frequente que os homens.   

Artisticamente falando, 
a mulher segue enfrentando 
os antigos paradigmas da 
objeti� cação para chegar ao lugar 
de sujeito, de agente atuante. No 
entanto, sem citar nomes para não 
ser injusta, já consigo pensar em 
mulheres que são reconhecidas 
como grandes representantes da 
cultura no mundo, tanto na música, 
literatura e artes visuais, quanto no 
teatro, cinema e comunicação. 

Há diversas personagens 
que perceberam as ausências, 
elaboraram o discurso e partiram 
para a prática. Observando o 
recorte local, enaltecemos artistas 
independentes que resistem e 
que conversam com todos os 
segmentos – para que a cultura 
seja um re� exo da identidade do 
nosso território e do nosso povo. 
Isso, claro, sob os traços distintos da 
experiência de cada uma. 

No Rio Grande do Norte, 

MULHER 
POTIGUAR 
NA ARTE 

REPRESENTATIVIDADE | No Dia Internacional da Mulher, a jornalista Nathallya Macedo traz reflexões
 sobre a trajetória feminina na busca pelo reconhecimento artístico dentro de um recorte local

a produção cultural feminina é 
efervescente. Pude comprovar essa 
realidade com o surgimento desta 
página de cultura. Entrevistei várias 
mulheres potiguares ao longo do 
último ano e conheci fotógrafas, 
ilustradoras, cantoras, compositoras, 
atrizes, escritoras, dramaturgas, 
tatuadoras, en� m, a lista é longa. 

Todas elas têm em comum a 
perseverança. Mesmo durante a 
pandemia da Covid-19, um período 
tão difícil e assustador, as artistas 
norte-rio-grandenses criaram 
obras-primas e ganharam ainda 
mais destaque na cena cultural, 
fortalecendo a representatividade 
através da desconstrução de 
preconceitos e estereótipos. 

Porém, ainda que mais mulheres 
estejam criando os próprios espaços 
de fala artística e, de quebra, gerando 
visibilidade para tantas outras, 
o caminho para o protagonismo 
permanece íngreme. “Temos 
consciência sobre as di� culdades 
do mercado, mas sabemos que 
precisamos nos esforçar em dobro 
para ter algum tipo de recompensa”, 
disse uma colega, certa vez, em 
tom de reclamação. E eu não pude 
discordar. 

Quem sabe, no entanto, se 
não serão essas mulheres, mais 
destemidas e determinadas, que 
oferecerão ao mundo um novo 
renascimento cultural. Aguardem.

Mesmo durante a pandemia 
da Covid-19, um período tão 
difícil e assustador, as artistas 
norte-rio-grandenses criaram 
obras-primas e ganharam 
ainda mais destaque na 
cena cultural, fortalecendo a 
representatividade”

“
NATHALLYA MACEDO
REPÓRTER

OBRA FEMININA “Nordeste Independente”, da artista visual natalense Ariell Guerra 
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CHEFE ACIMA DE TUDO 
No evento numa cidade de 

Goiás, para inaugurar um trecho 
de ferrovia, na semana passada, 
quando Bolsonaro deu uma das 
declarações mais horrendas desde 
que virou presidente – “Chega de 
frescura e de ‘mimimi’. Vão fi car 
chorando até quando?” -, havia 
mais uma autoridade que estava 
lá aglomerando sem máscara, 
seguindo fi elmente a postura do 
seu ‘chefe-supremo’: o ministro 
potiguar das Comunicações Fábio 
Faria. 

SOLDADO DO ‘FRONT’ 
Fábio, aliás, assumiu 

totalmente a postura de cão de 
guarda de Bolsonaro e adora 
fomentar polêmicas em suas 
redes sociais. É um dos principais 
responsáveis, hoje, em lançar 
factóides ou informações 
distorcidas para tentar tirar 
a atenção da imprensa e da 
população do desastre que é a 
gestão da qual participa, acima de 
tudo no setor da Saúde em plena 
pandemia. 

CRIANDO FUMAÇA 
Foi ele que fez questão, por 

exemplo, de postar os repasses 
constitucionais feitos em 2020 
pelo governo federal insinuando 
que Bolsonaro estava distribuindo 
rios de dinheiro aos estados, 
quando, na verdade, não estava 
apenas fazendo mais do que a sua 
obrigação.  

 Como ministro das 
Comunicações, Fábio está se 
saindo um ótimo agente para a 
tropa de choque bolsonarista nas 
redes sociais.  

 SEM LIMITES 
Neste sábado, o senador Jean 

Paul Prates mostrou no Twitter 
que o ministro Fábio Faria havia 
cometido outra ‘barbeiragem’ 
durante o evento em Goiás. Em 
vídeo divulgado pelo parlamentar 
do RN, Fábio aparece no palanque 
da solenidade, durante o seu 
discurso, afi rmando que o Governo 
Fátima Bezerra gastou o dinheiro 
destinado pelo Governo Federal 
para a Covid pagando folhas 
salariais atrasadas. 

FACTÓIDE 
“No meu Estado, por exemplo, 

tinham quase três folhas em atraso 
e foram pagas com o dinheiro que 
o senhor mandou para o Covid”, 
disse o ministro, que parece ter se 
esquecido que as folhas atrasadas 
foram deixadas para a atual 
gestão pelo seu próprio pai, o ex-
governador Robinson Faria. 

 TUDO AUDITADO 
Coube ao senador Jean Paul 

Prates expor e responder a fala 
do ministro potiguar. “Todos os 
recursos federais enviados para 
enfrentamento da Covid-19 foram 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS

>>Um dia após Bolsonaro falar 
‘chega de mimimi’, OMS disse que 
a situação da Covid-19 no Brasil 
é muito preocupante e deve ser 
levada a sério. O alerta foi feito 
nesta sexta-feira pelo diretor-geral 
da Organização Mundial da Saúde, 
Tedros Adhanom. 

Nosso país vive o pior momento 
da pandemia, com recorde na 

média móvel de mortes pela 
doença.  

>>Irresponsável: O governo 
Bolsonaro rejeitou 70 milhões de 
doses da Pfizer, das quais 3 milhões 
poderiam já ter sido aplicadas. 
Segundo a Folha de S.Paulo, as 
vacinas que deixaram de ser 
aplicadas equivalem a cerca de 20% 
das doses já distribuídas no país até 

agora. 
>>O Mato Grosso anunciou no 

fim de semana o colapso no seu 
sistema de saúde e pediu socorro, 
mas estados disseram que não 
tinham vaga para ajudar. 

Secretário de Saúde do MT 
enviou mensagens a colegas, que 
responderam que não conseguem 
vagas para Covid-19. 

Dia Internacional da Mulher: Única mulher governadora do Brasil, Fátima Bezerra
tem se empenhado para conseguir comprar vacinas contra Covid-19 para a população do RN

Dia Internacional da Mulher: Procuradora-Chefe da Procuradoria da 
República no RN Cibele Benevides vem coordenando o trabalho do órgão, 
em conjunto com o Estado e municípios, contra o avanço da Covid-19

Dia Internacional da Mulher: CEO da Planet Smart City no Brasil, 
Susanna Marchionni é quem trouxe o conceito 
de cidade inteligente para o RN

aplicados na área da saúde 
com devida auditoria pelo 
Tribunal de Contas do Estado 
e pela Controladoria Geral 
da União. Todos os relatórios 
concluídos até essa data atestam 
a regularidade dos processos”, 
disse. 

 NENHUM CENTAVO 
Jean Paul completou: “Até 

o momento, Fátima Bezerra 
utilizou R$ 317 milhões da sua 
gestão para pagar compromissos 
com folhas salariais herdadas 
do Governo Robinson Faria. 
Nenhum centavo de ‘dinheiro 
do Covid’ foi utilizado para isso”. 
E compartilhou documentos 
contidos no Portal da 
Transparência do Estado para 
comprovar. 

PROVANDO I
Em junho de 2019, o 

governo Fátima Bezerra quitou 
o 13° de 2017, no total de R$30 
milhões, “utilizando recursos 
próprios oriundos dos royalties”. 
Em fevereiro de 2020, a sua 
administração quitou nov/2018, 
no total de R$ 95 milhões, 
“utilizando recursos próprios da 
arrecadação do ICMS e repasse 
constitucional do FPE”.  

 PROVANDO II
Ainda segundo o senador, 

de acordo com o Portal da 
Transparência, em janeiro 
de 2021, “utilizando recursos 
arrecadados do Super Refi s”, 
iniciou o pagamento do débito 
relativo ao 13°/2018, “destinando 
R$ 90 milhões para quitar o 
débito com os servidores que 
ganham até R$ 3.500,00 líquidos”. 

DESESPERO QUE REPERCUTE 
A emoção da governadora 

Fátima Bezerra ao anunciar, na 
última sexta-feira, novas e mais 
restritivas medidas para conter 
a disseminação de covid 19 no 
RN repercutiu nacionalmente. 
O jornal Estadão destacou as 
lágrimas da gestora do Estado 
diante da ocupação de 100% dos 
leitos críticos de 18 hospitais 
públicos e privados potiguares e 
com fi la de espera que contava 
com 70 pessoas à espera de uma 
UTI para tratar a doença. 

CONTRADITÓRIO 
Enquanto prefeituras das 

principais cidades do País 
apertam os limites de circulação 
de pessoas e abertura de 
comércio para tentar conter o 
avanço da covid19, em Natal 
o prefeito Álvaro Dias segue 
caminho inverso, apesar do 
cenário totalmente desfavorável 
a isso, com a capital potiguar 
exportando pacientes para 
outras regiões do Estado, sem dar 
conta de atender a população de 
sua cidade.  
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Bate-Rebate
Depois do sucesso de “Tudo Bem 

no Natal que Vem”, Leandro Hassum 
e Netfl ix se preparam para anunciar 
um segundo projeto...Os detalhes 
do novo fi lme deverão ser revelados 

ainda no fi m deste mês. Thiago 
Amaral e Maurício Mattar vão dividir 
o personagem Jasper, em “Gênesis”...
Um trabalho que integra a fase 
de Abraão, liderada por Zé Carlos 

Machado.Deu tudo certo mesmo: 
Amanda Klein estreia nesta segunda, 
na JovemPan, ao lado de Rodrigo 
Constantino e Marc Sousa no “3 em 
1”...Diogo Schelp que saiu, porque 

não aguentou, será comentarista 
emoutros programas da casa.O 

crescimento da pandemia no Brasil 
tem difi cultado a vida de nossosartistas 

também lá fora...O Uruguai 
continua barrando a entrada de atores 
e equipesbrasileiros, contratados para 
produções da Amazon. Carla Prata, 
apresentadora da Rede TV!, a partir 

do dia 11, vai aparecer no reality show 
“A Casa do Zé”, que será exibido pelo 

YouTube.

Aguinaldo Silva, fora, nunca esteve tão dentro da Globo
Não acho, sinceramente, 

que a saída do Aguinaldo Silva 
da Globo se deu pelos seus 
cabelos brancos. Assim como não 
acredito que o fraco desempenho 
de uma novela, “O Sétimo 
Guardião”, entre as zilhões que 
ele escreveu, tenha determinado 
a decisão de não mais renovar o 
seu contrato.

Alguém com um currículo, 
onde constam títulos como 
“Roque Santeiro”, “Vale Tudo”, 

“Pedra Sobre Pedra”, “Tieta”, 
“Duas Caras”, “Porto dos 
Milagres” e “Senhora do Destino”, 
além de várias outros, mais que 
respeito, merece o maior dos 
reconhecimentos.

Reconhecimento que a 
própria Globo parece estar 
prestando agora, após não ter 
mais nenhum vínculo com ele.

Quando a pandemia, lá no 
começo, fechou os estúdios, 
um trabalho do Aguinaldo, 

“Fina Estampa”, por possuir 
uma história leve, divertida e 
personagens marcantes, foi 
escolhida para ser reprisada no 
principal horário de novelas. 
Agora, quando a situação volta a 
exigir cuidados extremos e vem a 
decisão de paralisar novamente 
as gravações, mais uma dele, 
“Império”, será reapresentada 
depois de “Amor de Mãe”. Que 
leitura podemos fazer? Porque 
alguma coisa não está batendo.

HORÓSCOPO

Pense coletivamente e faça sua parte para diminuir os 
efeitos nocivos da pandemia com medidas de proteção 
e distanciamento social. Trocas de mensagens, vídeo-
chamadas e interações nas redes manterão sua 
presença brilhante nos relacionamentos. 

Domingo gostoso para fi car em casa, curtir o carinho da 
família e fortalecer a autoestima com cuidados corporais 
e de beleza. Harmonia nas relações motivarão o trabalho 
e tornarão a rotina mais agradável. Aproveite para 
arrumar a casa e dar um toque pessoal na decoração.

Momentos de liberdade cairão bem, neste domingo. 
Passeio no parque, ou bate-e-volta num lugar bonito 
perto da natureza, fará bem ao espírito. Cenário positivo 
na vida pessoal e na carreira renovará a fé e a confi ança 
no futuro. Caminhos abertos na carreira. 

Conversas carinhosas e animadas fortalecerão uma 
relação especial. Aproveite o domingo para harmonizar 
o relacionamento com irmãos e curtir surpresas 
gostosas no amor. Romantismo, paixão e bom humor 
não faltarão, hoje. Encante, brilhe, seduza.

A missão profi ssional e papel na sociedade fi carão mais 
claros. Hora de pensar no seu legado e contribuição 
com o mundo. Abrace uma causa relevante, compartilhe 
conhecimentos e faça a diferença. Troca de confi dências 
com o par ou amizade próxima.

Abasteça a casa e faça bons negócios hoje. Acordos 
fi nanceiros com a família darão tranquilidade. 
Aproveite o domingo para investir em mais conforto. 
Transações imobiliárias estarão favorecidas. Bom 
momento também para renovar a decoração.

Encurte distâncias no amor. Domingo gostoso para 
se conectar com alguém especial de longe e encher o 
coração de esperanças. Confi ança nas relações, união 
familiar e clima carinhoso na vida íntima desenharão um 
cenário otimista para o futuro. 

Com Lua em seu signo, nada melhor do que se cuidar 
com carinho, dar asas à imaginação e crédito aos sonhos. 
As interações de hoje serão repletas de ternura. Espere 
por uma declaração de amor, ou novo pretendente, se 
estiver só. Manter a saúde em segurança será prioridade.

O domingo será de trabalho. Organize a agenda da 
semana e planeje uma rotina mais gostosa com uma 
atividade diferente. Cuidar da sua saúde e da dos 
outros será prioridade durante a pandemia. Não ceda 
a pressões de amizades ou familiares. 

Posses e patrimônio serão assuntos em destaque neste 
domingo. Planeje compras ou vendas e custos de novos 
projetos. Se você organizar direitinho, as contas fecharão 
e o orçamento se manterá equilibrado. O domingo será 
preguiçoso, embora o coração esteja agitado.

Fortes emoções marcarão este domingo que será 
especial no amor. Embarque num clima romântico 
divertido e curta prazeres diferentes. Sintonia com os 
fi lhos, par e amizades de longe criarão uma atmosfera 
carinhosa e protetora. 

Troque mensagens com amigos, leia as notícias, discuta 
temas relevantes com a família e entenda o que você 
pode fazer efetivamente para contribuir com sua 
comunidade e a segurança de todos. Envolvimento com 
a coletividade será indispensável neste momento.

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)

ALÔ, TADEU!
Lilia Cabral já pode pedir música 

no “Fantástico”. Afi nal, são três reprises 
especiais com ela no horário das 21h 
da Globo. Primeiro “Fina Estampa”, 
agora “A Força do Querer” e “Império”, 
que vem aí. Consulta o regulamento, 
por favor.

 
CAIXA LOTADA

Aliás, Lilia esteve entre os muitos 
atores que enviaram mensagens para 
Aguinaldo Silva na noite da última 
quinta-feira, após a Globo, por causa 
da pandemia, anunciar a volta de 
“Império”. O telefone dele não parou 
até agora.

ISOLAMENTO
Por precaução, a Band afastou 

a jornalista Joana Treptow de suas 
funções. Depois de uma viagem 
de trabalho a Florianópolis, ela 
apresentou sintomas de gripe. A 
pedido da equipe médica da Band, 
Joana fez o teste para Covid-19 na 
sexta-feira e aguarda o resultado. Está 
bem e isolada em casa.

DESRESPEITO

Todas as TVs têm procurado 
oferecer a maior segurança possível 
aos seus funcionários, obrigados a 
trabalhar de forma presencial. Na Band, 
inclusive. Só que tem uma pessoa, 
recém-contratada, loira e de olhos azuis, 
que se recusa terminantemente a usar 
máscara. De nada adiantaram até agora 
os apelos dos seus companheiros. Está 
protegida por quem?

 
DANDO TEMPO

A direção da Globo, a partir de 
hoje, fará avaliações diárias sobre a 
situação da pandemia. Por enquanto, 
todas as datas para gravações, inclusive 
de novas séries, não estão confi rmadas. 
Tudo suspenso. “Verdades Secretas 
2”, que tinha seu início nesta semana, 
entre elas.

 
COLCHA DE RETALHOS

“Um Lugar ao Sol”, protagonizada 
por Cauã Reymond, é a novela da 
Globo que mais tem sofrido alterações 
no roteiro por causa da pandemia 
e paralisações. Já foi assim no ano 
passado e volta a se repetir agora. A sua 
equipe, simplesmente, não consegue 
se planejar.  

CAPÍTULO DE HOJE
Em “Gênesis”, nesta segunda, 
a rainha Enlila será presa no 
calabouço do palácio a mando do 
rei Ibbi-Sin, desconfi ado da sua 
traição.Personagens de Maria 
Joana e Felipe Roque.

DIVULGAÇÃO
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