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ABC ainda espera três 
reforços para o Estadual

Mesmo após goleada, 
Waguinho quer ajustes

Jogo contra o Globo não surpreendeu o técnico Francisco 
Diá, que lamentou falta de entrosamento dos jogadores

Para o técnico, apesar do placar elástico contra o Força e Luz 
na estreia, time não conseguiu exercer o que foi treinado

Elenco 13América 13

Disputa pela Prefeitura do Natal já 
tem pelo menos 10 pré-candidatos

Eleições 2020 04 e 05

Faltando menos de 10 meses para o primeiro turno na capital potiguar, pelo menos sete nomes despontam como pré-candidatos. 
Além deles, outros três partidos políticos já têm definido que vão lançar candidaturas próprias, mas ainda não escolheram o nome
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Os últimos românticos do mundo
Filmado em Natal, ficção científica que se passa em 2050, será lançada na 
23ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em Minas Gerais, no fim deste mês

RN fecha 2019 com 
maior volume de 
exportações em 10 
anos, diz secretário

Após aumento nos 
últimos seis meses, 
preço da carne deve 
cair no início de 2020

Limite de juros
para o cheque 
especial começa a 
valer esta semana

Dias Toffoli manda 
governo federal
retirar RN de
“SPC dos Estados”

Segundo Aldemir Freire, da 
Secretaria de Planejamento e 
Finanças, destaque ficou para as 
exportações de frutas (US$ 158,2 
milhões), cuja liderança nacional 
ficou com os potiguares

Valor da arroba do boi gordo 
caiu 15% no início de janeiro, o 
que interrompe a alta de 28,5% 
que salgou o preço da carne nos 
últimos seis meses; frigoríficos de 
Natal registram redução 

Desde esta segunda-feira, 6, 
os bancos não podem cobrar 
taxas superiores a 8% ao mês, o 
equivalente a 151,8% ao ano. Em 
2019, média foi de 12,4% ao mês

Inclusão do RN no Cauc/Siafi 
foi motivada pelo não envio ao 
governo federal de um relatório 
referente à destinação de
gastos com educação
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O tuíte do juiz da 7ª Vara 
Criminal Federal do Rio 
de Janeiro, Marcelo Bretas, 

semana passada, criticando a 
posição de Jair Bolsonaro em 
relação ao juiz de garantias, dá o 
que falar.

Trata-se da primeira crítica 
aberta do magistrado, responsável 
pela Operação Lava Jato no Rio 
de Janeiro, ao presidente da 
República.

A posição de Bretas sobre o 
assunto é idêntica à do ministro 
Sérgio Moro, da Justiça, e 
consistente com a de considerável 
parcela do Ministério Público e do 
Judiciário.

Ou seja, a de que o processo 
penal brasileiro perderá eficiência e 
rapidez com a adoção do chamado 
“juiz de garantias”.

As razões que levaram 
Bolsonaro a acolher o juiz de 
garantias, desagradando uma 
boa parcela de seguidores seus, 
inclusive no PSL, partido que 
já não lhe pertence mais, é um 

ingrediente novo na batalha entre 
“bolsonarismo” e “lavajatismo” ou 
“morismo”, como queiram.

Uma cisão na extrema direita 
brasileira, cuja hegemonia é hoje 
escancaradamente disputada pelas 
figuras do presidente Bolsonaro 
e do ministro Sérgio Moro. E não 
digam que ela não existe.

É dentro desse contexto de 
poder, aliás, que se insere a 
postagem do juiz Marcelo Bretas, 
que já manifestou publicamente 
o desejo de ingressar na política 
nessa larga avenida aberta pela 

eleição de Bolsonaro e baseada, 
principalmente, no extermínio do 
centro e no descrédito da política.

 O problema incontornável aqui 
é que o maior baluarte da nova 
política – Bolsonaro -  é também o 
mais tradicional dos políticos do 
baixo clero, com quase três décadas 
nesse ofício e sabe Deus herdeiro de 
quantas dívidas nessa trajetória.

Dentro desse contexto, a posição 
de Bretas é um sinal claro de que 
o joio já começou a se separar do 
trigo e que os grupos de vocação 
“bolsonarista” começaram a 
se reagrupar tendo em vista a 
necessidade de um confronto em 
breve, quando as conveniências 
serão postas de lado em nome dos 
projetos de cada um.

Sem nenhuma base de 
apoio no parlamento, o governo 
do presidente Jair Bolsonaro 
patrocinou ao menos um ganho 
nessa história toda: deu poder 
real a deputados e senadores para 
agir em nome do País, como forças 
representativas que são.

No primeiro fim de semana da Operação Verão, a Polí-
cia Militar do Rio Grande do Norte abordou 1.795 veículos 
na região de Pium e Pirangi, onde aconteceram shows com 
artistas nacionais. Segundo a corporação, apenas 12 con-
dutores foram autuados por se recusarem a realizar o teste 
do bafômetro.

De acordo com o capitão da Polícia Militar Isaac Paiva, 
coordenador da Operação Lei Seca no RN, os dados são po-
sitivos, pois refletem um nível de conscientização crescente 
entre os frequentadores dos eventos e moradores locais.

Nos anos iniciais da fiscalização, em uma única opera-
ção eram autuados 80, 90 ou até mais condutores, para o 
mesmo número de abordados.

O capitão avalia que a diminuição na incidência de al-
coolemia reflete o trabalho contínuo feito na região, que é 
intensificado nesta época do ano.

Nas blitzen, outros 76 autos por infrações diversas fo-
ram lavrados. Esses autos refletem infrações menos gra-
ves, como veículos não licenciados, condutores sem habili-
tação e excesso de passageiros.

A primeira blitz ocorreu na estrada de Pium, na madru-
gada do sábado para o domingo, enquanto a segunda ocor-
reu em frente ao Restaurante Barramares, na madrugada 
de domingo para a segunda-feira.
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NOTAS & INFORMES
MIGRAÇÃO PARTIDÁRIA

O vereador Maurício Gurgel 
(PSOL), que assumiu o mandato 
na Câmara Municipal de 
Natal renunciado por Sandro 
Pimentel, avalia um convite do 
PV. Aguarda a janela partidária 
para não correr o risco de perder 
o mandato.

RAÇA EM EXTINÇÃO
Em novo ataque à imprensa, 

o presidente Jair Bolsonaro 
disse nesta segunda-feira, 6, que 
jornalistas são uma “raça em 
extinção” e que ler a imprensa 
“envenena”. Bolsonaro afirmou 
que vincularia os repórteres ao 
Ibama, órgão que, entre outras 
atribuições, defende animais 
ameaçados.

RENÚNCIA
O prefeito de Santana do 

Matos, José Edvaldo Guimarães 
Junior, o Dr. Júnior, renunciou 
ao cargo para assumir a 
função de professor do curso 
de medicina da UFRN. Ele foi 
aprovado em concurso e foi 
convocado na semana passada. 
O agora ex-prefeito também foi 
chamado para assumir o cargo 

Os potiguares, que já andam apavorados com o preço da gaso-
lina, perderam um pouco mais de sono neste fim de semana 
com as ações norte-americanas no Irã, que culminaram com a 

morte de Qasem Soleimani, comandante da Força Quds da Guarda 
Revolucionária. Em outras palavras, o segundo homem do país. 

Como o presidente Jair Bolsonaro, eles passaram a associar a este 
fato uma nova onda de altas nos preços dos combustíveis, imaginan-
do talvez que já esta semana encontrariam a gasolina a R$ 6,00 o 
litro, talvez até mais. Só que não será assim, apesar da ligeira alta 
de 1,1% no petróleo registrada nesta segunda-feira, 6, no mercado 
futuro. O barril do tipo Brent foi cotado a US$ 69 contra os US$ 66 
de antes da morte do general na semana passada. 

Há uma razão para isso: a dependência ocidental do petróleo 
produzido pelo Oriente Médio já não é a mesma de antigamente. 
Os EUA, que chegaram a importar 12 milhões de barris por dia, 
hoje produzem 15 milhões de barris por dia e exportam parte disso, 
ao passo que o Brasil, que no passado chegou a importar 80% do 
petróleo, hoje é um grande produtor. Graças a Deus!

Gasolina não deve subir. Muito

de médico na Secretaria Estadual 
de Saúde. A vice, Alice Silva, já foi 
empossada como titular.

HABEAS CORPUS
Gilmar Mendes foi o ministro 

do Supremo Tribunal Federal 
(STF) que mais concedeu habeas 
corpus em decisões monocráticas 

nos últimos dez anos. Desde 2009, 
ele assinou individualmente, 
sem levar o caso a Plenário, 620 
habeas corpus, instrumentos 
jurídicos usados para garantir 
a liberdade de um indivíduo ou 
corrigir arbitrariedades. O segundo 
colocado, ministro Edson Fachin, 
deu 395 decisões deste tipo.

Modalidade de crédito com taxas que quadruplicam 
uma dívida em 12 meses, o cheque especial tem juros 
limitados a partir desta semana. Desde esta segunda-fei-
ra, 6, os bancos não podem cobrar taxas superiores a 8% 
ao mês, o equivalente a 151,8% ao ano.

A limitação dos juros do cheque especial foi decidida 
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) no fim de no-
vembro. Os juros do cheque especial encerraram novem-
bro em 12,4% ao mês, o que equivale a 306,6% ao ano.

Ao divulgar a medida, o Banco Central (BC) explicou 
que o teto de juros pretende tornar o cheque especial mais 
eficiente e menos regressivo (menos prejudicial para a 
população mais pobre). Para a autoridade monetária, as 
mudanças no cheque especial corrigirão falhas de merca-
do nessa modalidade de crédito.

Limite de juros começa
a valer esta semana

Cheque especial

Lei Seca autua 12 pessoas 
por embriaguez ao volante
76 autos por infrações diversas
foram lavrados por outros motivos

Operação Verão

No fim de semana, blitzen aconteceram em Pium e em Pirangi do Norte
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O ministro Dias Toffoli, presi-
dente do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), determinou que o gover-
no federal retire as inscrições dos 
estados de Minas Gerais e do Rio 
Grande do Norte de três cadastros 
de inadimplência: do Cauc (Cadas-
tro Único de Convênios), do Cadin 
(Cadastro Informativo de Créditos 
não Quitados do Setor Público Fe-
deral) e do Siafi (Sistema Integra-
do de Administração Financeira).

Ao proferir as decisões no âm-
bito das Ações Cíveis Originárias 
(ACOs) 3341 e 3342, Toffoli indicou 
que buscou evitar a possibilidade 
de os estados perderem prazos pa-
ra a celebração de contratos e con-
vênios, o que colocaria em risco a 
continuidade de políticas públicas 
implementadas por meio do repas-
se de verbas federais.

O ministro também registrou 
que a inclusão nos cadastros res-
tritivos de créditos da União vio-
lava o princípio constitucional do 
devido processo legal. As informa-

ções foram divulgadas no site do 
Supremo.

As liminares foram concedidas 
no último dia 31, durante o plan-
tão judiciário. Nesse período, cabe 
ao presidente do Supremo anali-
sar casos urgentes. Após acolher 
os pedidos, Toffoli encaminhou as 
ações aos gabinetes dos relatores, 
ministro Roberto Barroso (ACO 
3341 - Minas) e ministro Ricardo 
Lewandowski (ACO 3342 - Rio 
Grande do Norte).

No caso do Rio Grande do Nor-
te, a inclusão no Cauc/Siafi foi mo-
tivada pelo não envio à União do 
Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária (RREO) referente à 
destinação de gastos com a educa-
ção. O Estado alega que não conse-
guiu enviar os dados por causa de 
falha do Sistema de Informações 
sobre Orçamentos Públicos em 
Educação (Siope).

O Estado argumenta, no en-
tanto, que o Siope é mero meio 
eletrônico para coleta, processa-

mento, disseminação e acesso pú-
blico às informações pertinentes, 
mas não se mostra idôneo para o 
controle administrativo e de even-
tuais problemas na entrega dessas 
informações.

Na avaliação de Toffoli, a in-

clusão dos estados nos cadastros 
restritivos de créditos da União e o 
impacto nas políticas públicas que 
dependem das receitas decorrentes 
de transferências voluntárias e de 
convênios em curso trazem prejuí-
zo aos entes federativos.

Com relação aos autos do Rio 
Grande do Norte, o presidente do 
STF destacou que não foram impu-
tadas falhas graves ao Estado que 
justificassem que requisitos fiscais 
não foram cumpridos.

Na ação apresentada ao Su-
premo, o Estado de Minas Gerais 
alegou que os supostos débitos do 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) que levaram sua 
inscrição no Cauc são questionados 
no Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Além disso, o governo esta-
dual indicou que suas dívidas estão 
sendo renegociadas, e argumen-
tou que a ação da União atentava 
contra o pacto federativo e com os 
compromissos financeiros do esta-
do, além de colocar em risco a auto-
nomia deste.

Ao analisar o caso de Minas 
Gerais, o ministro considerou que, 
realmente, as notificações fiscais 
que teriam motivado a negativação 
ainda se encontram pendentes de 
apreciação no STJ.

O presidente Jair Bolsonaro 
liberou um valor recorde de emen-
das parlamentares no seu primeiro 
ano de mandato. O governo desem-
bolsou R$ 5,7 bilhões em 2019, va-
lor acima dos R$ 5,29 bilhões que 
haviam sido pagos por Michel Te-
mer em 2018 (o montante mais alto 
até então, já considerada a inflação 
do período). A conta mostra que, 
apesar da relação conturbada com 
o Congresso e das críticas ao “toma 
lá, dá cá”, o governo não deixou de 
atender a demandas de deputados 
e senadores para investir recursos 
em suas bases eleitorais.

Emendas são indicações feitas 
por parlamentares de como o go-
verno deve gastar parte do dinhei-
ro. Elas incluem desde obras de 
infraestrutura, como a construção 
de uma ponte, por exemplo, até 
valores destinados a programas 
de saúde e educação. Embora as 
emendas sejam impositivas - o go-
verno é obrigado a reservar espaço 
no Orçamento para pagá-las -, cabe 
à Presidência decidir quando os va-
lores serão liberados. Por isso, a ho-
ra em que o repasse é feito é usada 
para barganhar apoio a votações 
importantes no Congresso.

Com o discurso de que não pra-
tica o “toma lá, da cá” - liberação 
de verbas em troca de apoio parla-
mentar - Bolsonaro praticamente 
manteve o ritmo de pagamentos 
que marcou governos anteriores e 
usou uma prática comum na polí-
tica brasileira: acelerou a liberação 
de dinheiro quando precisou de 
apoio dos parlamentares.

O principal exemplo foi a apro-
vação da reforma da Previdência, 

em julho. Os R$ 3,04 bilhões em-
penhados naquele mês - a primeira 
etapa da liberação de emenda - só 
não superaram o mês de dezembro, 
quando líderes partidários deram 
um ultimato: ou o governo pagava 
o que foi prometido nas negociações 
deste ano ou o Congresso não apro-
varia mais nenhum projeto do Exe-
cutivo, nem mesmo o Orçamento, o 
que poderia levar a um “apagão”.

O resultado da barganha foi o 

empenho de mais R$ 3,57 bilhões e 
o pagamento de R$ 1,27 bilhão até 
28 de dezembro, dado mais atua-
lizado do Siga Brasil, sistema do 
Senado que permite acompanhar a 
execução do orçamento federal.

Procurada, a Secretaria de Go-
verno, responsável pela articula-
ção do empenho e pagamento das 
emendas parlamentares, não co-
mentou a liberação recorde. Segun-
do a pasta, os dados consolidados 
devem ser divulgados na próxima 
semana.

Para o líder do governo no 
Congresso, senador Eduardo Go-
mes (MDB-TO), o pagamento das 
emendas foi possível por causa do 
“enorme esforço fiscal”, “reflete o 
início da recuperação da política 
econômica” do governo e também 
“mostra o respeito do presidente 
Bolsonaro pelo Congresso”. “Ele 
prioriza a execução orçamentária 
vinculada à solicitação de parla-
mentar”, disse o senador.

CORRIDA
Servidores das equipes de or-

çamento e técnicos das assessorias 
parlamentares de ministérios vi-
raram noites nos últimos dias de 

2019 para conseguir empenhar o 
maior número de emendas. Alguns 
parlamentares também fizeram 
um plantão incomum em Brasília 
entre o Natal e o Ano Novo, em 
busca de recursos para prefeitos 
aliados.

“Talvez eu seja o único senador 
que esteja aqui até agora”, comen-
tou o tucano Roberto Rocha (MA), 
que gravou vídeos no Palácio do 
Planalto e na portaria de ministé-
rios para comemorar a liberação de 
dinheiro na virada do ano. A “pe-
regrinação” deu certo no Ministério 
do Desenvolvimento Regional. O lí-
der do PSDB conseguiu o empenho 
de R$ 16 milhões da Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Codevasf) 
para asfaltar ruas em quatro mu-
nicípios do Maranhão: Bacabal, 
Imperatriz, Santa Inês e Presiden-
te Dutra.

As emendas deram um reforço 
no caixa dos prefeitos - três deles 
estão no final do primeiro manda-
to, ou seja, podem concorrer à ree-
leição no ano que vem - além de um 
reforço na relação com o senador, 
que pretende disputar o governo 
maranhense em 2022.

Dias Toffoli proferiu decisão durante plantão judiciário, no dia 31 de dezembro de 2019

Presidente Bolsonaro adotou mesmo expediente de governantes anteriores

Presidente do Supremo manda União
tirar o RN do cadastro de inadimplência

Governo Bolsonaro bate recorde na liberação de emendas

Inclusão do RN no Cauc/Siafi foi motivada pelo não envio à União de um relatório referente à destinação de gastos com 
educação. Governo do Estado alega que não conseguiu enviar os dados por causa de falha do Sistema de Informações

Decisão

Recursos

José Aldenir / Agora RN

Alan Santos / PR
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Com a chegada do ano novo, devem se in-
tensificar nas próximas semanas os debates 
sobre as eleições municipais de 2020. Este 
ano, os brasileiros vão às urnas para escolher 
novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, 
para mandatos entre 2021 e 2024. De acor-
do com a Justiça Eleitoral, o primeiro turno 
acontecerá em 4 de outubro. Nas cidades onde 
houver segundo turno, a votação será no dia 
25 do mesmo mês.

Em Natal, única cidade do Rio Grande do 
Norte com possibilidade de segundo turno na 
disputa para prefeito e vice – já que a de ve-
reador termina no primeiro turno, pelo menos 
sete nomes despontam como pré-candidatos e 
outros três partidos também devem lançar can-
didaturas próprias, ainda sem definir o nome.

Um dos candidatos deve ser o atual pre-
feito, Álvaro Dias, que pode concorrer à ree-
leição. Filiado ao MDB e eleito vice-prefeito 
em 2016, Álvaro está no cargo desde abril de 
2018, quando o então prefeito Carlos Eduardo 
Alves renunciou para concorrer ao Governo do 
Estado – ele perdeu para Fátima Bezerra.

Oficialmente, Álvaro afirma que não deci-
diu se será candidato à reeleição. Em entrevis-
ta à rádio Agora FM (97,9) dias atrás, o prefei-
to falou que tem priorizado a administração. 
“Eu não sei se vou ser candidato à reeleição. 
Meu foco é a gestão, a administração. É o que 
tem me consumido, no que eu tenho pensado. 
Para mim, as coisas para dar certo têm que ter 
foco. Não pensei nem vou pensar nisso agora. 
Só daqui a seis meses, sete meses, é que eu 
vou decidir. Não vou mudar o foco da minha 
gestão”, afirmou.

Apesar de o prefeito adotar tom de cautela 
ao falar sobre a possível candidatura, já há 
nomes cogitados até para compor a chapa na 
condição de vice. São ventilados os nomes da 
deputada estadual Eudiane Macedo (Republi-
canos) e da vereadora Nina Souza (PDT).

Segundo o calendário das eleições divulga-
do pela Justiça Eleitoral, os partidos têm de 
definir seus candidatos em uma convenção, 
que deve ser realizada entre os dias 20 de 

Álvaro Dias (MDB) tem afirmado que ainda não decidiu se será candidato

No PSOL, Sandro Pimentel é estimulado a concorrer à Prefeitura em 2020

Natália Bonavides é o nome preferido do PT, mas tem ignorado a pressão

Fernando Pinto foi aprovado no processo seletivo do Partido Novo

Kelps Lima (Solidariedade) foi o segundo mais votado nas últimas eleições

Rosália Fernandes é um dos nomes avaliados pelo PSTU

Ano novo começa com pelo menos 10
pré-candidatos à Prefeitura do Natal
Em Natal, única cidade do 
Rio Grande do Norte com 
possibilidade de segundo 
turno, pelo menos sete 
nomes despontam como 
pré-candidatos e outros três 
partidos também devem 
lançar candidaturas próprias, 
ainda sem definir o nome

Eleições 2020

José Aldenir / Agora RN José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN José Aldenir / Agora RN

julho e 5 de agosto. Terminado este prazo, as 
candidaturas precisam ser homologadas em 
até dez dias. Em 16 de agosto, começa a cam-
panha propriamente dita, com autorização 
para propaganda.

O partido da governadora Fátima Bezer-
ra, o PT, deverá ter candidatura própria à 
Prefeitura do Natal, mas a definição do no-
me vai ficar para mais perto do período das 
convenções. Mais cotada para ser a candidata 
do partido, a deputada federal Natália Bo-
navides – a deputada mais votada em Natal 
nas eleições de 2018 – voltou a descartar, na 
semana passada, ir para a disputa.

Em entrevista ao portal Saiba Mais, Na-
tália Bonavides sugeriu ao PT que “teste” ou-
tros nomes em pesquisa, como o senador Jean 
Paul Prates, o secretário Fernando Mineiro 
(Gestão de Projetos e Relações Institucionais) 
e o médico Alexandre Motta. “Pela avaliação 
política que tenho feito até agora, acredito que 
minha tarefa nesse momento é na Câmara, 
no Parlamento”, afirmou a deputada, que tem 
sido pressionada por dirigentes partidários a 

concorrer, inclusive pelo ex-presidente Lula.
O deputado estadual Kelps Lima, que foi 

o segundo mais votado nas eleições de 2016 – 
perdendo para Carlos Eduardo –, deverá ser o 
candidato do Solidariedade a prefeito de Natal 
em 2020. A pré-candidatura foi formalizada 
no fim do mês passado, quando ele transmitiu 
o comando estadual do partido para o seu su-
plente na Assembleia Legislativa, o ex-prefei-
to de Almino Afonso Lawrence Amorim.

“Queremos gente que não olhe a máquina 
pública como uma oportunidade de ganhar di-
nheiro. Queremos gente que pense sob a lógi-
ca de que o Estado precisa atender e melhor à 
população, a um custo cada vez menor. E isso 
só se consegue com o exercício da eficiência e 
da disciplina fiscal e moral”, afirmou o depu-
tado, em publicação recente nas redes sociais.

Na semana passada, o deputado postou 
no Facebook um texto que o compara ao atual 
prefeito, Álvaro Dias, antecipando o que pode 
ser uma disputa de segundo turno entre os 
dois. “Um lado emprega parentes e faz parte 
das oligarquias tradicionais, o outro não. Um 

usa festas para iludir a população, enquanto 
outro quer gestão moderna na área de saúde e 
educação para mudar a vida das pessoas”, diz 
trecho da publicação.

O deputado estadual Hermano Morais – 
que foi ao segundo turno das eleições de 2012 
– também é apontado como pré-candidato a 
prefeito em 2020. No fim do ano passado, o 
parlamentar anunciou sua filiação ao PSB, 
quatro meses após deixar o MDB. Presidido 
no Estado pelo deputado federal Rafael Mot-
ta, o PSB informou que apoia a candidatura 
de Hermano para a Prefeitura.

“(...) um deputado qualificado, trabalha-
dor, experiente e que conhece profundamente 
Natal, onde foi vereador por quatro mandatos. 
Estamos certos de que ele está preparado pa-
ra colaborar ainda mais com a nossa capital. 
Tem o total apoio do partido para isso”, decla-
rou Rafael Motta.

Candidato a governador nas eleições de 
2018 pelo PSOL, terminando a disputa em 5º 
lugar, o professor Carlos Alberto Medeiros é o 
pré-candidato do PV para 2020. Ele, inclusive, 
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Kelps Lima (Solidariedade) foi o segundo mais votado nas últimas eleições

Rosália Fernandes é um dos nomes avaliados pelo PSTU

Hermano Morais tem apoio do PSB para voltar a concorrer em Natal

Coronel Azevedo (PSC) diz que candidatura a prefeito “não é impossível”

Candidato a governador em 2018, Carlos Alberto é pré-candidato pelo PV

General Girão tem nome cogitado dentro do grupo do Aliança pelo Brasil

Ano novo começa com pelo menos 10
pré-candidatos à Prefeitura do Natal

José Aldenir / Agora RN José Aldenir / Agora RN José Aldenir / Agora RN

05/03 a 03/04: Janela partidária
04/04: Prazo máximo para registro de
partidos que pretendem concorrer
20/07 a 05/08: Período das convenções
15/08: Registro das candidaturas
28/08 a 01/10: Horário eleitoral
na TV (primeiro turno)
04/10: Primeiro turno
25/10: Segundo turno

CALENDÁRIO RESUMIDO DAS ELEIÇÕES

Facebook / Reprodução José Aldenir / Agora RN José Aldenir / Agora RN

Fonte: TSE

é o presidente do diretório municipal da legen-
da. O professor tem se posicionado em direção 
oposta à do prefeito Álvaro Dias na discussão 
de temas como a revisão do Plano Diretor.

“Natal precisa crescer com sustentabilida-
de. A cidade é um ambiente onde todos convi-
vem. Não podemos desmatar o que resta no 
nosso litoral”, comentou durante sua posse na 
presidência do diretório municipal da legenda, 
em agosto do ano passado.

O PSOL também já decidiu que terá candi-
datura própria à Prefeitura do Natal. De acor-
do com o deputado estadual Sandro Pimentel 
– nome mais cotado dentro da sigla para con-
correr ao cargo –, o partido está “construindo o 
programa de governo coletivamente” antes de 
decidir o nome.

Sandro Pimentel agradece as menções ao 
seu nome, mas diz que, no momento, prefere 
focar no mandato de deputado estadual para o 
qual foi eleito. “Mas temos três nomes em plenas 
condições. Um desses desempenhará com brio e 
honra a candidatura”, disse, ao Agora RN.

O partido Novo, que vai disputar em 

2020 sua primeira eleição para a Prefeitura do 
Natal, escolheu o nome do advogado e empre-
sário Fernando Pinto para a disputa. Diferen-
temente dos outros partidos, a decisão sobre a 
pré-candidatura foi precedida de um processo 
seletivo, no qual Fernando conseguiu aprova-
ção.

Pelas redes sociais, Fernando Pinto tem 
divulgado algumas de suas ideias, antecipan-
do o tom da campanha eleitoral. Ele tem de-
fendido, seguindo a cartilha do partido Novo, 
a diminuição do aparelho estatal e a moderni-
dade na gestão pública.

“Precisamos modernizar e desburocratizar 
o município para gerar um ambiente livre com 
oportunidades para todos. (...) Não podemos 
deixar que transformem a cidade mais linda do 
Brasil num ambiente hostil, que gradativamen-
te tem a sua beleza dilapidada pela ineficiência 
dos gestores públicos e apatia da sociedade, que 
hoje está sem rumo e desorganizada”, escreveu, 
no mais recente post no Instagram.

O PSTU, que tem raízes no movimento 
sindical, também deverá ter candidatura 

própria à Prefeitura do Natal. Ao Agora RN, 
o partido informou que a disputa eleitoral 
começará a ser discutida internamente neste 
mês de janeiro, quando serão apresentadas as 
pré-candidaturas.

Entre os nomes cotados, estão o professor 
Dário Barbosa, a assistente social Rosália 
Fernandes, o enfermeiro Manoel Egídio e a 
professora Socorro Alves. Em 2016, Rosália 
Fernandes foi a candidata do partido – ter-
minando a disputa em penúltimo lugar, com 
apenas 1.398 votos.

Outro nome cotado para a disputa é o do 
deputado estadual Coronel Azevedo, que foi 
eleito parlamentar pelo PSL, mas que depois 
trocou a legenda pelo PSC. Em entrevista re-
cente à rádio Agora FM (97,9), o deputado não 
descartou a candidatura a prefeito. Segundo 
ele, concorrer à sucessão do prefeito Álvaro 
Dias “não é impossível”.

Além dele, existe a possibilidade de o gru-
po que comandava o PSL no Estado – prestes 
a migrarem para o Aliança pelo Brasil – apre-
sentar uma candidatura própria à Prefeitura 

do Natal em 2020. O nome mais cotado é o do 
deputado federal General Girão.

Perguntado sobre o assunto, o parlamen-
tar tem dito que pretende cumprir os quatro 
anos de mandato de deputado federal, mas 
não descarta concorrer à Prefeitura. “Não vou 
nem dizer nem que sim nem que não (sobre 
candidatura), mas pretendo continuar traba-
lhando como deputado federal”, afirmou, em 
recente entrevista à 97 FM.
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O
s fundos partidário e eleitoral somados 
devem garantir cerca de R$3 bilhões 
para os partidos políticos torrarem nas 
eleições municipais deste ano. Essa 
fortuna coloca o Brasil como o líder 

entre países que mais gastam dinheiro público 
para eleger representantes políticos. Na Índia, a 
maior democracia do mundo, a estimativa de custo 
da eleição é de R$ 28 bilhões, mas apenas R$149 
milhões são verba pública.

Na Índia, a comissão eleitoral bancada com grana 

pública, entre outras coisas, leva urnas ao Himalaia e 
para florestas remotas (de elefante!).

O Reino Unido realizou eleição para substituir 
Theresa May por Boris Johnson por R$ 740 milhões. 
A última eleição teve custo semelhante.

Nos EUA foram R$26,5 bilhões em 2016, mas 
desde 2012 candidatos costumam recusar o dinheiro 
público pelas regras e exigências rígidas.

Na África do Sul, o orçamento para as eleições 
de 2019 teve um corte de 20% em relação a 2014, 
caindo para a casa de R$ 346 milhões.

Eleição brasileira é a que mais esfola o contribuinte

PODER SEM PUDOR

COBRAS À ESPREITA
Jânio Quadros nunca teve muito apreço por 

jornalistas. Considerava-os como as serpentes. No 
final dos anos 80, prefeito paulistano, ele foi à casa 
do deputado estadual Fauze Carlos (PTB) para se 
encontrar com o presidente nacional do partido, Paiva 
Muniz. Deparou-se com dois jornalistas, que, claro, 
logo pediram uma “conversa rápida”.

“Ah, são só dois?...”. Os repórteres se animaram, 
mas só até ele completar, às gargalhadas: “...e não dá 
para um comer o outro, e ficar um só?”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

RODRIGO MILHAS
Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia (DEM-RJ) não 
poupou os cofres públicos com 
as 250 viagens registradas. 
Ele fez quase um voo em 
jatinho da Força Aérea 
Brasileira por dia útil (255) em 
2019.

MAIS UM COTADO
O deputado João Campos 

(PRB-GO), que por um mês 
foi o “candidato de Bolsonaro” 
à presidência da Câmara, 
agora é cotado para assumir 
cargo na Esplanada. Ele tem 
ligações com o movimento 
evangélico.

AMIGOS, INIMIGOS, AMIGOS
Na Câmara, durante a 

votação da reforma política 
que criou o fundão eleitoral 
bilionário, o então deputado 
Jair Bolsonaro se opôs à 
orientação do seu partido à 
época, o PSC, e votou contra. 
Já o PSOL, hoje oposição ao 

Apesar disso, vamos 
em frente”

Sergio Moro (Justiça)
sobre “inserções” de deputados no 
texto do Pacote Anticrime

“

Pedro Ladeira/Folhapress

presidente Bolsonaro, também foi 
contra o fundão.

QUEM AGILIZA
Se Davi Alcolumbre é “roda 

presa”, Nelsinho Trad (PSD-
MS), presidente da Comissão de 
Relações Exteriores do Senado, 
sempre agiliza indicação de 

embaixadores, agendando 
sabatinas sem demora.

ESCOLHA DOS CANDIDATOS
Será 20 de julho a data 

limite para que partidos 
políticos escolham candidatos 
e realizem suas convenções 
partidárias. E a tal propaganda 
eleitoral recomeça no início do 
mês de agosto.

TUDO COMO ESTAVA
Segundo a Anfavea 

(fabricantes de veículos), as 
crises políticas nos países 
vizinhos da América do Sul em 
2019, tirando a Argentina, não 
geraram impactos na indústria 
automotiva brasileira no geral.

EXPECTATIVA DE VIDA
A expectativa de vida 

dos brasileiros em 2020 será 
de 76,74 anos, em média. 
Mulheres têm uma expectativa 
de vida maior (80,25 anos) 
em relação aos homens (73,26 
anos), segundo dados do IBGE.

Centrão reclama de “falta de interesse” do governo
Parlamentares do “centrão”, acostumados a serem fiel da balança das votações no Congresso 

desde o impeachment da petista Dilma, reclamam da “falta de interesse” do governo Bolsonaro 
em negociar com as lideranças do Congresso. Importante líder do grupo revelou que pedidos de 
deputados e senadores são ignorados com frequência, além dos muitos telefonemas que nem 
sequer são respondidos.

ESPERAR, NUNCA
Uma das maiores reclamações de 

parlamentares do centrão são os chás de 
cadeira. Autoridades não são acostumadas a 
esperar.

NEM UM CAFEZINHO
Durante todo o primeiro ano de governo, 

Bolsonaro nunca convidou o líder do PP, Arthur 
Lira (AL), para tomar um café, por exemplo.

ASSIM COMO A PEC DA PREVIDÊNCIA
Parlamentares agora tratam com os 

principais ministros do governo, responsáveis 
por articular votações de projetos das próprias 
pastas.

O volume de exportações a par-
tir do Rio Grande do Norte encer-
rou 2019 em US$ 349,3 milhões, 
o maior montante em pelo menos 
dez anos (só há dados disponíveis 
neste período).

“Destaque para as exportações 
de frutas (US$ 158,2 milhões), cuja 
liderança nacional ficou com os ex-
portadores potiguares”, comemorou 
o secretário estadual de Planeja-
mento e Finanças, Aldemir Freire, 
pelo Twitter. Ele, antes de se incor-
porar à equipe da governadora Fáti-
ma Bezerra, chefiava o escritório do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) no RN.

O segundo lugar no ranking 
dos exportadores ficou com a 
Bahia, com US$ 149,6 milhões.

Antes de 2019, o melhor resulta-
do das exportações potiguares havia 
sido registrado em 2015, quando o 
RN fechou vendas ao exterior da 
ordem de US$ 318 milhões.

No Twitter, o secretário apro-
veitou para reproduzir um co-
mentário da governadora Fátima 
Bezerra sobre os números. “E com 
a ajuda do Proedi, esse número só 
vai crescer em 2020, trazendo cada 

vez mais investimentos pro RN e 
mais empregos pro nosso povo, se 
Deus quiser!”, escreveu Fátima, se 
referindo ao programa de incenti-
vos fiscais para a indústria.

“Além do Rio Grande do Norte 
liderar as exportações brasilei-
ras de frutas, também lidera as 
exportações de peixes frescos ou 
refrigerados (geralmente atuns)”, 
acrescentou Aldemir Freire.

EMPRESAS
O secretário de Planejamento e 

Finanças divulgou, ainda, números 
sobre a abertura de novas empre-
sas no RN em 2019. Segundo os da-
dos, foram 7.651 empresas abertas 
no ano passado, o melhor resultado 
desde 2013, quando foram abertas 
8.763 novas empresas.

“Foram quase 1.000 empresas 
abertas a mais em 2019, compara-
do a 2018. A expectativa é que essa 
recuperação continue ao longo de 
2020”, projetou Aldemir Freire.

“Fôlego renovado para 2020 
com a certeza de que estamos no 
caminho certo para continuar colo-
cando o RN nos trilhos do desenvol-
vimento”, complementou Fátima.

RN fecha 2019 como líder na 
exportação de frutas no Brasil
Fruticultura potiguar exportou US$ 158,3 milhões 
no ano passado, superando Bahia e Pernambuco

Produção

O Índice de Preços ao Consumi-
dor – Classe 1 (IPC-C1), que mede 
a inflação para famílias com renda 
até 2,5 salários mínimos, fechou 
2019 com inflação de 4,60%. Se-
gundo a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), a taxa é superior aos 4,17% 
registrados no ano anterior.

A taxa do IPC-C1 em 2019 tam-
bém é superior ao registrado pelo 
Índice de Preços ao Consumidor – 
Brasil (IPC-BR), que mede a infla-
ção para todas as faixas de renda, 
que ficou em 4,11% no período.

Os principais impactos no IP-
C-C1 em 2019 vieram das classe 
alimentação, com alta de preços de 
6%, e transportes, com 6,01% no 
período. As demais classes de des-
pesas tiveram as seguintes taxas 
de inflação: saúde e cuidados pes-
soais (4,07%), educação, leitura e 
recreação (4,46%), despesas diver-
sas (5,17%) e comunicação (1,22%). 

Em dezembro de 2019, o IPC-
-C1 ficou em 0,93%, acima do 0,56% 
de novembro e do 0,77% registrado 
pelo IPC-BR em dezembro.

Inflação para famílias de renda 
baixa encerra ano em 4,60%

Custo

Colheita de melões na Agrícola Famosa, em Mossoró: principal exportadora do RN

José Aldenir / Agora RN
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“O pessoal sentiu a alta, mas se 
acostumou. E, quando já estavam 
acostumados, o preço caiu”. A cons-
tatação foi feita por Maria, caixa de 
um frigorífico localizado na zona 
Leste de Natal, que não levou em 
conta o anúncio feito pelo Ministé-
rio da Agricultura na passagem do 
ano, de queda na cotação da arroba 
(15 quilos) do boi gordo.

O valor do produto, que no co-
meço de dezembro era de R$ 216, 
registrou queda média de 15%, pas-
sando para R$ 180 no dia 30, vés-
pera de Ano Novo. “Aí, você sabe, 
um fala para o outro, o outro para 
o outro, mas não posso dizer quanto 
essa queda no preço aumentou nas 
vendas, já que a turma adora carne 
de qualquer jeito”, completa Maria.

Em frigoríficos de Natal, o quilo 
da maminha, que era de R$ 34,99, 
caiu para R$ 29,99; a do contrafilé, 

que estava a R4 45,99 o quilo, bai-
xou para R$ 40. Mas a queda recor-
de ficou por conta do patinho, que, 
de R$ 45,00 no começo do mês pas-
sado, já foi vendido na passagem do 
ano por R$ 29,99.

Segundo projeções do Ministé-
rio da Agricultura, a arroba deve 
manter os preços atuais nos próxi-
mos meses, dependendo da praça. 
Essa queda do valor interrompe a 
alta de 28,5% que salgou o preço da 
carne nos últimos seis meses.

Outra razão para a provável 
estabilização nos preços está na 
eventual recuperação econômica, 
que favorece o consumo de carne no 
Brasil. No ano passado, beneficiado 
pela perda de rebanhos na China e 
pela alta do dólar, o Brasil ganhou 
mercado e vários frigoríficos foram 
habilitados para vender mais carne 
no exterior.

Só em novembro, mais cinco 
frigoríficos foram autorizados pelos 
chineses a exportar carne. Em ou-

tros países também houve avanços. 
Mais oito frigoríficos foram aceitos 
pela Arábia Saudita no mesmo 

mês.
A carne brasileira é competitiva 

no mercado internacional porque é 
mais barata que a carne de outros 
países produtores, como a Aus-
trália e os Estados Unidos, onde 
o gasto de criação dos bois é mais 
oneroso por causa do regime de con-
finamento e alimentação. 

O Brasil produz cerca de 9 mi-
lhões de toneladas de carne por ano; 
70% é consumida internamente. A 
alta recente dos preços do boi viabi-
lizou a renovação do gado quando o 
preço dos bezerros está valorizado. 
A compra dos bezerros é necessária 
para repor o gado abatido nos últi-
mos anos. Além disso, em época de 
chuva, com pasto mais volumoso, 
os pecuaristas vendem menos bois 
e mantém os animais em engorda, 
o que também repercute na oferta e 
no preço do alimento.

Valor do preço da carne bovina subiu 28,5% em pouco mais de seis meses em 2019

Preço da carne deve cair nos próximos 
meses, avalia Ministério da Agricultura
Valor da arroba do boi gordo caiu 15% no início de janeiro, o que interrompe a alta de 28,5% que salgou o preço da carne 
nos últimos seis meses; frigoríficos de Natal registram redução nos valores de cortes de carne, como contrafilé e o patinho 

Ajuste

José Aldenir/AgoraRN

Com a poupança rendendo 
menos que a inflação, ou seja, sem 
rendimento real, a diarista Marle-
ne Santos, de Parque das Dunas, 
na zona Norte de Natal, viu escor-
rer pelo ralo a única aplicação que 
ela e outros milhões de brasileiros 
ainda confiavam, pelo menos até 
agora: a caderneta de poupança.

Fernando Amaral, professor 
de Finanças na FGV, consultor de 
empresas e de gestão fiscal para a 
administração pública no RN, expli-
ca que as sucessivas quedas na taxa 
básica de juros (Selic) liquidaram 
a última defesa das pessoas mais 
humildes contra a corrosão de seu 
poder de compra.

“Não é preciso nem dizer que 
a grande maioria das pessoas tem 
dificuldade para investir, já que 
não conseguem economizar nada 
do dinheiro do mês, devorado pelos 
custos com habitação, alimenta-
ção, transporte, vestuário, higiene 
e cuidados pessoais, assistência à 
saúde e outras despesas correntes 
que consomem 90% do orçamento 
de quem ganha um salário míni-
mo”, lembra.

Com isso, segundo o consultor, 

menos de 1% da população no Bra-
sil investe no mercado financeiro. 
Aqui no RN, apenas 11 mil CPFs 
estão ativos na Bovespa. “E é uma 
pena que seja assim, uma vez que 
o mercado financeiro no Brasil é 
maduro, embora com poucas em-
presas listadas”, acrescenta.

Além disso, corretoras sérias 
estão diariamente oferecendo su-
porte e vários cursos estão dispo-
níveis para poder aprender sobre 
tipos de investimentos e como in-
vestir, nem que seja em renda fixa.

“Trata-se de um investimento 
que tem uma rentabilidade previ-
sível, seguindo uma taxa mensal 
como Selic ou CDI, que está 4,40% 
ao ano. Mesmo esses investimentos 
possuem uma margem de seguran-
ça melhor, mas como diz a literatu-
ra, ‘quanto menor o risco, menor o 
retorno’”, diz.  

Fernando Amaral pontua que 
uma alternativa que tem sido mui-
to buscada é investir no tesouro 
direto, título emitido pelo governo 
federal, que tem um rendimento 

um pouco melhor de 7% ao ano.
“Crescimento do patrimônio 

tem sido muito buscado por quem 
investe em renda variável, que é o 
investimento sem nenhuma taxa 
atrelada e sem rendimento mensal 
pré-determinado”, pontua o consul-
tor. “E investir em ações. Opções de 
ações são as mais procuradas nes-
sa modalidade de investimento”, 
acrescenta.

A retomada da economia, a 
confiança do País no cenário inter-
nacional e um conjunto de fatores 
internacionais têm dado um tom 
otimista para investir nesses pa-
peis, acredita Fernando.

Segundo ele, o índice Ibovespa, 
que subiu 209% de 2009 para cá, 
está em máxima histórica. O índice 
da bolsa americana S&P também e 
bolsas na Europa e Ásia tem regis-
trado máximas constantemente.

“Um caso que ganhou grande 
repercussão foi a valorização das 
ações da Magazine Luiza, que saiu 
de R$ 0,40 em meados de 2015 e 
hoje está R$ 48,88, uma valoriza-
ção de 35.000%. Quem tivesse in-
vestido R$ 1 mil hoje teria R$ 351 
mil”, exemplifica.

Fernando Amaral sugere investimentos em títulos do tesouro direto da União

Poupança deixa de ser porto seguro para a 
população, aponta especialista em finanças

Aplicação

José Aldenir / Agora RN

O presidente Jair Bolso-
naro disse nesta segunda-fei-
ra, 6, que, apesar de o preço 
dos combustíveis estar alto 
nas bombas, a tendência é de 
estabilidade. Ele, no entanto, 
voltou a negar qualquer pos-
sibilidade de tabelamento.

“Reconheço que o preço 
está alto na bomba. Pelo que 
parece, a questão lá dos Es-
tados Unidos e do Iraque, o 
impacto não foi grande. Foi 
de 5%, mas passou para 3,5%. 
Não sei a quanto está hoje 
em relação ao dia do ataque, 
mas a tendência é a de esta-
bilizar”, disse o presidente ao 
deixar o Palácio da Alvorada.

O presidente voltou a des-
cartar qualquer política de 
tabelamento, estratégia que, 
segundo ele, já foi adotada no 
país e não deu certo. Ainda 
de acordo com ele, o preço na 
bomba custa três vezes o que 
é cobrado pelas refinarias. “É 
um absurdo. É muita gente 
ganhando dinheiro sem risco 
nenhum”, reclamou.

Bolsonaro diz 
que preço dos 
combustíveis vai 
se estabilizar

Tendência
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Com o intuito de incentivar o 
uso de energias sustentáveis, a 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (UFRN) recebeu um 
recurso no valor de R$ 1.943.010, 
via Termo de Execução Descen-
tralizada (TED) do Ministério da 
Educação (MEC). A verba será 
utilizada no projeto de instalação 
de sistemas de microgeração de 
energia solar fotovoltaica no Cam-
pus Central.

De acordo com a pró-reitora de 
Administração (Proad), Maria do 
Carmo de Oliveira, o recurso será 
aplicado na contratação de uma 
empresa especializada para a ela-
boração do projeto; aprovação junto 
à concessionária de energia; forne-
cimento de todos os equipamentos 
e materiais; instalação e efetivação 
do acesso junto à concessionária de 
energia; além dos serviços de trei-
namento, manutenção e suporte 
técnico.

Os recursos recebidos já foram 
empenhados. A empresa responsá-
vel pela obra já foi contratada atra-
vés da adesão de uma ata de regis-
tro de preços do Instituto Federal 
do Piauí (IFPI). A expectativa é 
que a obra seja iniciada este ano.

Os sistemas ficarão na Biblio-
teca Central Zila Mamede (BCZM) 
e no Instituto Metrópole Digital 
(IMD), localizados no Campus Cen-
tral. Contudo, o superintendente 
de Infraestrutura (INFRA), Luiz 

Pedro de Araújo, contou que outros 
setores da UFRN, na capital e no 
interior, estão sendo analisados pa-
ra verificar se possuem estrutura 
adequada para futuras instalações 
do sistema de energia solar.

A ação conjunta entre a Proad, 
a Pró-Reitoria de Planejamento 
(Proplan) e a INFRA contou com 
a participação de diversos depar-
tamentos acadêmicos da universi-
dade e trará benefícios financeiros, 
ambientais e acadêmicos, visto que 
possibilitará um consumo ener-
gético mais adequado para o meio 
ambiente e o desenvolvimento de 
atividades nos campos do ensino, 
da pesquisa e da extensão.

Sobre a redução do gasto com 
energia, o coordenador de Gestão 
dos Sistemas Elétricos da INFRA, 
João Maria Vital de Paiva, prevê 
que a instalação da energia solar 
trará uma economia inicial de 4% 
na fatura de energia da instituição 
de ensino. Representando a segun-
da maior despesa no orçamento da 
universidade, em 2019, a conta de 
energia elétrica de todos os campi 
da UFRN teve um impacto médio 
de R$19 milhões. 

Dessa forma, com a instalação 
do sistema de energia solar, esti-
ma-se que nos primeiros anos a 
economia mensal na conta de luz 
será em torno de R$ 420 mil.

Foi prorrogado em dez dias o 
prazo para os interessados envia-
rem ao Ministério da Saúde suges-
tões para a distribuição gratuita, 
pela rede pública, do remédio rio-
ciguate, para hipertensão pulmo-
nar tromboembólica (HPTEC). A 
consulta pública vai até o dia 17 
de janeiro. As contribuições podem 
ser encaminhadas por formulário 
disponível na internet.

Segundo o fabricante, a indús-
tria farmacêutica Bayer, o medi-
camento é indicado para o trata-
mento de hipertensão pulmonar 
tromboembólica crônica em casos 
não cirúrgicos ou persistentes/re-
correntes. O medicamento pode ser 
encontrado em farmácias por um 

valor médio de R$ 9 mil por caixa 
com 42 comprimidos.

Em fevereiro de 2018, a Comis-
são Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no Sistema Único de 
Saúde (Conitec) recomendou que o 
riociguate não fosse incluído na Re-
lação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (Rename). Responsável 
por assessorar o Ministério da Saú-
de nas decisões relativas à incor-
poração, exclusão ou alteração de 
tecnologias em saúde pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), a comissão 
apontou que, devido a “incertezas 
importantes nas evidências apre-
sentadas em relação à eficácia em 
longo prazo” e a “fragilidades dos 
estudos econômicos”, “o conjunto 

de evidências apresentado [pela 
Bayer] não demonstrou que o rio-
ciguate seria custo-efetivo para 
incorporação no sistema de saúde 
do Brasil”.

A partir da proposta da própria 
fabricante, a Conitec estima que, 
em cinco anos, a incorporação do 
riociguate, se aprovada, custará R$ 
2,6 bilhões aos cofres públicos. O 
grupo técnico admite que no SUS, 
apesar de haver protocolo clínico 
para o tratamento da hipertensão 
pulmonar do grupo 1, a chamada 
Hipertensão Arterial Pulmonar 
(HAP), não há tratamento medi-
camentoso específico para a hiper-
tensão pulmonar tromboembólica 
crônica.

Biblioteca Central Zila Mamede vai receber placas fotovoltaicas ainda este ano

UFRN inicia projeto para utilizar 
energia solar e reduzir custos

SUS discute distribuição gratuita 
de remédio para doença pulmonar

Uso das placas fotovoltaicas vai permitir a redução do custo mensal de 
energia em torno de R$ 420 mil; investimento total será de R$ 1,94 milhão

Tecnologia

Saúde
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O jornalista pernambucano 
Henrique Arruda lançará, no dia 
29 de janeiro, o curta-metragem 
“Os Últimos Românticos do Mun-
do”, do qual é diretor e roteirista. 
O lançamento da produção, intei-
ramente filmada em Natal, acon-
tece na 23ª Mostra de Cinema de 
Tiradentes (MG). A potiguar Syla-
ra Silverio assina a montagem e 
finalização da obra.

O filme é uma fábula distópica, 
apelidada por Henrique de “queer-
-fi” – uma ficção científica LGBT 
– ambientada em 2050, quando 
uma nuvem rosa destrói o mun-
do. Assim, o casal protagonista da 
história – Pedro (Carlos Eduardo 
Ferraz) e Miguel (Mateus Maia) – 
resolve fugir do caos urbano para 
buscar na estrada uma fuga da 
realidade. Apesar de se passar no 

futuro, o roteirista revela ter ido 
buscar inspiração na década de 
1980. “Esse filme é meu projeto 
mais pessoal e antigo até aqui. Já 
são cinco anos tentando tirar a his-
tória do papel. Talvez tenha sido 
o segundo ou terceiro roteiro que 
escrevi na vida”, afirma. “Desde 
então, a história mudou muito até 
mergulhar totalmente nos anos 
de 1980 e em todos os clássicos de 
aventura e ficção científica dessa 
época”, acrescenta.

Empolgado com o lançamento, 
ele destaca a parceria com os cole-
gas de equipe para o bom resulta-
do da película. “Eu tive a melhor 
equipe do mundo e sou muito grato 
ao afeto de todos pelo projeto. Esse 
carinho é visível na tela. Quanto 
mais assisto mais me orgulho do 
trabalho de cada um que construiu 

esse ‘fim de mundo cor de rosa’ co-
migo”, descreve.

Consciente do atual momento 
pelo qual passa o cinema brasilei-

ro, Henrique declara que as atuais 
medidas adotadas pelo Governo 
em relação ao mercado cinemato-
gráfico, aumenta a vontade de se-

guir em frente.  “Não é a primeira 
vez que tentam nos silenciar nem 
será a última. É sobre isso que esse 
filme fala: ‘seguir em frente, mes-
mo que o que esteja a frente seja o 
fim do mundo’”, filosofa.“O cinema 
independente brasileiro vive uma 
de suas melhores fases, e é absur-
damente lindo o que estamos ven-
do nos festivais e mostras por aí: 
resistência! E vai ser assim até o 
término desse apocalipse”, avaliou.

Henrique Arruda é pernam-
bucano, mas morou em Natal du-
rante dez anos, quando atuou em 
redações de imprensa na capital. 
Quando ainda estava em terras po-
tiguares, lançou os dois primeiros 
trabalhos de sua carreira cinema-
tográfica: “Ainda não Lhe Fiz uma 
Canção de Amor” (2015) e “Verde 
Limão” (2018).

“Os Últimos Românticos do Mundo” demorou cinco anos para sair do papel

Filmado em Natal,“Os Últimos Românticos 
do Mundo” mostra distopia sobre o amor
Lançamento da produção audiovisual, inteiramente filmada em Natal, acontece no próximo dia 29, durante a 23ª Mostra 
de Cinema de Tiradentes (MG); filme é ambientado em 2050 após o surgimento de uma nuvem rosa que destrói o mundo 
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Cuidados com 
a pele no sol
A exposição ao sol em excesso desidrata, tira a luminosidade e 

reduz a elasticidade da pele. É preciso tomar cuidados para 
evitar problemas de saúde. O Verão é o momento de inten-

sificar a ingestão de líquidos, melhorar a alimentação e redobrar 
o uso de filtro solar, que deve ser aplicado diariamente, e não so-
mente nos momentos de lazer. Veja dicas para aproveitar o Verão.

 ROUPAS E ACESSÓRIOS
Além do filtro solar, no Verão é 

importante usar chapéu e rou-
pas de algodão nas atividades 
ao ar livre, pois eles bloqueiam 
a maior parte da radiação UV.  
Tecidos sintéticos, como o nylon, 
bloqueiam apenas 30%. Evite a ex-
posição solar entre 10 e 16 horas.

CUIDADOS COM AS CRIANÇAS
Em crianças, inicia-se o uso do filtro solar 

a partir dos seis meses de idade, utilizando 
um protetor adequado para a pele que é mais 
sensível, de preferência filtros físicos. Reco-
menda-se buscar orientação com pediatra ou 
dermatologista sobre qual o melhor produto 
para cada caso. É preciso que crianças e jo-
vens criem o hábito de usar o protetor solar 
diariamente.  

FILTRO SOLAR
Os produtos com fator de proteção solar (FPS) 30, ou superior, são recomendados para uso 

diário e também para a exposição mais longa ao sol (praia, piscina, pesca etc.). O produto deve 
proteger contra os raios UVA (indicado pelo PPD) e contra os raios UVB (indicado pelo FPS). 
Aplicar o produto 30 minutos antes da exposição solar, para que a pele o absorva. Distribuí-lo 
uniformemente em todas as partes de corpo, incluindo mãos, orelhas, nuca e pés. Reaplicar a 
cada duas horas. Porém, atenção, esse tempo diminui se houver transpiração excessiva ou se 
entrar na água. Pessoas de pele negra têm uma proteção “natural”, pela maior quantidade de 
melanina produzida, mas não podem se esquecer da fotoproteção, pois também estão sujeitas 
a queimaduras, câncer da pele e outros problemas.

INGESTÃO DE LÍQUIDOS
As temperaturas mais quentes 

exigem hidratação redobrada, por dentro 
e por fora. Portanto, deve-se aumentar a 
ingestão de líquidos no verão e abusar da 
água, do suco de frutas e da água de coco. 
Todos os dias, aplicar um bom hidra-
tante, que ajuda a manter a quantidade 
adequada de água na pele. 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Alguns alimentos podem 

ajudar na prevenção aos danos 
que o sol causa à pele, como 
cenoura, abóbora, mamão, 
maçã e beterraba, pois contêm 
carotenóides, substância que se 
deposita na pele e tem impor-
tante ação antioxidante. Ela 
é encontrada em frutas e em 
legumes de cor alaranjada ou 
vermelha.
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O Comitê Olímpico do Brasil 
(COB) pretende classificar para os 
Jogos de Tóquio, que serão dispu-
tados de 24 de julho a 9 de agosto, a 
maior delegação de sua história pa-
ra um evento fora do País. O maior 
grupo foi enviado para a edição de 
Pequim, em 2008, com 277 atletas. 
Isso sem considerar a competição 
em casa, no Rio, quando o Brasil 
teve 465 competidores. 

“Nós temos potencial para su-
perar a marca de 300 atletas. O 
que vai balizar muito isso é o fute-
bol masculino, que vai buscar sua 
classificação agora, e as disputas 
do Pré-Olímpico de basquete, no 
masculino e no feminino”, explica 
Jorge Bichara, diretor de Esportes 
do COB. No futebol seriam mais 18 
vagas e no basquete, mais 12 em 
cada naipe. 

O time masculino de futebol vai 
disputar a seletiva na Colômbia, a 
partir de 18 de janeiro. Duas vagas 
para Tóquio estão em jogo. Depois 
será a vez das mulheres do basque-
te, que encaram um quadrangular 
de 6 a 9 de fevereiro em Bourges, 
na França. São três vagas para 

as anfitriãs, Austrália, Porto Rico 
e Brasil. Chances são grandes de 
carimbar o passaporte. Já no mas-
culino, a situação é mais delicada e 
a seleção disputa em Split, na Cro-
ácia, entre 23 e 28 de junho, a úni-
ca vaga da sede contra potências 
como a própria Croácia, Alemanha 
e Rússia, entre outros. 

As classificações dos esportes 
coletivos ajudam a dar um salto na 
quantidade de atletas da delega-
ção. O Brasil fechou 2019 com 152 
vagas para os Jogos de Tóquio, na 
14.ª posição entre todos os países. 

Os donos da casa Japão, Esta-
dos Unidos, Austrália, Grã-Bre-
tanha e China são as nações com 
maior número de classificados para 
a Olimpíada. 

Do ponto de vista do atleta, já 
ter a presença garantida com tanta 
antecedência para uma competição 
importante dessas ajudas do ponto 
de vista psicológico, mas na parte 
do treinamento quase não interfe-
re. 

“Para mim não mudou nada. 
Estou trabalhando muito e como 
planejado. Meu foco está nos Jogos 

Olímpicos e a máxima preparação 
é fundamental para a conquista do 
meu resultado”, diz Ana Sátila, da 
canoagem slalom. 

Aos 23 anos, ela vai para sua 
terceira edição da Olimpíada. “Es-
tou muito feliz por já ter me clas-
sificado. Quero dar o meu melhor 
durante os Jogos e sair de Tóquio 
contente com a minha navegação. 

Espero conseguir colocar no dia da 
competição tudo que eu tenho me 
dedicado e treinado, independente-
mente do resultado que virá.” 

Quem também carimbou seu 
passaporte foi Hugo Calderano, 
destaque do tênis de mesa e séti-
mo do ranking mundial. “Minha 
preparação continua a mesma. O 
foco principal é continuar evoluin-

do para chegar em Tóquio no nível 
mais alto possível”, afirma. “O ob-
jetivo nos Jogos é brigar por uma 
medalha. O nível do tênis de mesa 
mundial está muito equilibrado e 
muitos atletas também têm essa 
meta, mas o principal é me pre-
parar da melhor forma possível e 
aproveitar as oportunidades que 
vierem”, continua. 

Ainda segundo Jorge Bichara, 
não existe um modelo de prepa-
ração para ser usado por todos os 
atletas. Cada um precisa ver o que 
é melhor, sem alguma fórmula má-
gica. 

“A gente bate na tecla da indi-
vidualização da preparação para 
o formato de competição que vai 
disputar. Eu lembro da Kayla Har-
rison, que ficou disputando eventos 
até perto da Olimpíada do Rio. Ela 
queria estar no ritmo de competi-
ção, chegou no auge da forma e foi 
ouro. Já o Jesus Morlán, técnico da 
canoagem, competia uma vez por 
ano, duas no máximo, e dizia que 
é esporte de relógio, então que po-
deria fazer aqui ou lá que dava na 
mesma”, conta. 

Jogos de Tóquio serão disputados entre os dias 24 de julho a 9 de agosto

COB vê potencial para ter até 300 atletas 
brasileiros nos Jogos Olímpicos de Tóquio
Brasil fechou o ano de 2019 com 152 vagas garantidas para a disputa das Olimpíadas, na 14ª posição entre todos os 
países; maior grupo já enviado pela delegação brasileira para outro país foi com 277 atletas, em Pequim, no ano de 2008

Disputa

AP

Mario Balotelli criticou os 
torcedores do Lazio após vol-
tar a ser alvo de cânticos ra-
cistas durante uma partida, 
dessa vez na derrota do Bres-
cia por 2 a 1, neste domingo, 
pelo Campeonato Italiano, no 
Estádio Mario Rigamonti. A 
partida foi interrompida por 
alguns instantes, após os 30 
minutos do primeiro tempo. 

“É uma derrota que dói, 
mas vamos voltar mais for-
tes, estamos no caminho 
certo. Torcedores da Lazio 
presentes hoje no estádio, 
tenham vergonha”, escreveu 
Balotelli, na conta pessoal no 
Instagram, que também foi 
alvo de outros cânticos ofen-
sivos, que não eram especifi-
camente racistas, contra ele e 
a sua família durante o duelo. 

Oficializado pelo Atlético 
Mineiro, o técnico Rafael Du-
damel desembarcou em Belo 
Horizonte nesta segunda-fei-
ra, 6, com festa da torcida. 
Feliz pela recepção calorosa 
dos atleticanos, o venezue-
lano deu suas primeiras de-
clarações como treinador da 
equipe brasileira ainda no 
Aeroporto Internacional de 
Confins. 

“Primeiramente, quero 
deixar uma mensagem para 
a nossa grande torcida. Estou 
muito feliz de estar no Galo. 
Venho para cá com muitos so-
nhos. Simplesmente, escolhi 
o Atlético por sua grandeza, 
por sua história. É uma lin-
da oportunidade para vir e 
triunfar”, declarou Dudamel 
aos jornalistas.

Balotelli critica 
torcedores da 
Lazio por abusos 
raciais na Itália

Dudamel diz
que escolheu 
Atlético-MG “por 
sua grandeza”

ProtestoNovo técnico

A rádio Agora FM (97,9 FM) 
iniciou no último domingo, 5, as 
transmissões esportivas na sua 
grade de programação. A partir de 
agora, a emissora vai levar aos ou-
vintes os principais jogos do Cam-
peonato Potiguar 2020. Logo na 
primeira rodada, a Agora FM trou-
xe as estreias de ABC e de América 
no Estadual deste ano. 

A partida do time americano, 
no estádio Arena América, em Par-
namirim, teve narração de Edílson 
Costa, com comentários de Ferdi-
nando Teixeira e reportagens de 
Rafael Araújo. Na partida do ABC, 
no estádio Frasqueirão, a narração 
foi de Ed Oliveira, comentários de 
Pedro Neto e reportagens de Au-
gusto César.

A próxima jornada esportiva 
da Agora FM acontece já nesta 
quarta-feira, 8. À tarde, às 15h, a 
equipe da 97,9 FM entra em campo 
para transmitir América e Santa 

Cruz de Natal, ao vivo da Arena 
América, em Parnamirim. A nar-
ração ficará a cargo de Ed Oliveira. 
Na quinta-feira, 7, às 20h, será a 
vez de Edílson Costa comandar a 
transmissão de ABC e Força e Luz, 

diretamente do estádio Frasquei-
rão, em Natal.

As transmissões também po-
dem ser acompanhadas nas pági-
nas do Agora RN no Facebook e no 
YouTube.

Edílson Costa (de vermelho) e Ferdinando Teixeira durante jogo no último domingo

Agora FM inicia transmissões dos 
jogos do Campeonato Potiguar

Ao vivo

Agora RN

Apesar dos três pontos conquis-
tados na vitória sobre o Potiguar de 
Mossoró, por 1 a 0, no Nogueirão, 
em Mossoró, o treinador do Santa 
Cruz, Léo Goiano, fez críticas ao ár-
bitro do jogo, Zandik Gondim. Para 
o técnico, se não fosse a atuação do 
juiz, a vitória poderia ter sido por 
um placar mais elástico. 

“A arbitragem não teve uma 
atuação feliz. Teve um pênalti na 
minha frente que não foi marcado 
e outros lances que ele poderia ter 
dado ao nosso favor. Se não fosse 
isso, poderíamos ter vencido por 
mais gols”, reclamou. 

Após quatro temporadas na 
primeira divisão, essa foi a primei-
ra vez em que o Santa Cruz começa 
o Estadual com vitória. Nas outras 
três oportunidades, perdeu duas e 

empatou uma. O jogo contra o Po-
tiguar de Mossoró também serviu 
para equilibrar o confronto entre 
os times, agora são três vitórias do 
Santinha, duas vitórias do “Time 
Macho” e dois empates. 

De acordo com Léo Goiano, 
a vitória aumenta o moral dos 
atletas, devido ao fato de terem 
ciência de que o Potiguar tem os 
mesmos objetivos que o Santa 
Cruz para conquistar esta tem-
porada. 

“O importante foi vencer um 
adversário com os mesmos objeti-
vos que a gente (vagas nas compe-
tições nacionais)”, contou. 

O Tricolor volta a campo na 
quarta-feira, 8, às 15h, para en-
frentar o América, na Arena Amé-
rica, em Parnamirim.
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O América iniciou o Campe-
onato Potiguar com uma vitória 
elástica por 4 a 1, contra o Força e 
Luz, na Arena América, em Parna-
mirim. Mesmo com o bom placar, 
o treinador alvirrubro Waguinho 
Dias afirmou que a equipe precisa 
de muitos ajustes na corrida em 
busca do bicampeonato. Para o 
técnico, o América não conseguiu 
exercer o que foi treinado. 

“A maneira como efetuamos 
nossas jogadas táticas não fluíram 
como nós treinamos. Foi 4 a 1, de 
repente poderia ter sido mais. Se 
nós conseguíssemos nessa primeira 
partida impor nosso jogo, era para 

ter vencido por mais. Todos os jo-
gadores não saíram satisfeitos. Nós 
sabemos que é uma primeira parti-
da. Tem a falta de uma torcida... tu-
do isso faz uma diferença, até para 
o atleta. Lógico que, pelo placar, te-
mos que ficar felizes, mas ainda tem 
muita coisa para melhorar”, contou. 

Esta foi a primeira de duas 
partidas que o clube irá disputar 
sem a presença da torcida. O time 
foi punido pelo Tribunal de Justiça 
Desportiva (TJD), após tumultos 
na final do Campeonato Estadual 
2019, em que foi campeão. 

Segundo Waguinho Dias, o 
número de gols feitos na primeira 

partida é importante para que o 
América possa encaminhar o título 
do Campeonato Potiguar. O saldo 
pode ser critério decisivo em caso 
de empate por número de pontos. 

“Eu disse ao grupo que temos 
a intenção de sermos campeões do 
turno e todo o saldo de gols é im-
portante para nos classificarmos”, 
afirmou. 

Na próxima rodada, o América 
enfrenta o Santa Cruz de Natal, na 
Arena América, em Parnamirim, 
na quarta-feira, 8, às 15h. O último 
jogo foi a primeira partida oficial 
do clube alvirrubro em seu novo 
estádio. Técnico do América, Waguinho Dias: “Ainda tem muita coisa para melhorar”

América cumpre punição e 
não terá torcida na quarta
Time americano foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva, após 
tumultos na final do Estadual de 2019, em que se sagrou campeão

Arena América José Aldenir / Agora RN

O ABC venceu o Globo por 2 
a 0, na sua partida de estreia no 
Campeonato Potiguar 2020. Para 
o técnico alvinegro, Francisco Diá, 
o resultado positivo na estreia é 
de grande importância, devido ao 
número de jogos que o time irá 
disputar neste primeiro turno e 
ao nivelamento das equipes nesta 
temporada. 

“Estava vendo os resultados. O 
campeonato vai ser muito nivela-
do. Este primeiro turno é um tiro 
curto. São sete partidas, e ainda 
faltam mais seis. Passei para os 
meus atletas que cada jogo seria 
uma decisão”, afirmou. 

Nesta primeira rodada do Esta-
dual, apenas o América conseguiu 
uma vitória mais confortável. O 
time alvirrubro venceu o Força e 
Luz, próximo adversário do ABC, 
por 4 a 1.  No tocante ao rendimen-
to da equipe, Diá conta que já ima-
ginava como seria, por conta da fal-
ta de entrosamento dos jogadores 
e do pouco tempo que eles tiveram 
para jogar juntos. 

“Saímos com o resultado posi-
tivo. Uma equipe que treinou ape-
nas 45 dias e nunca tinha atuado 
junta. É claro que não fizemos um 
bom primeiro tempo. Tivemos uma 
equipe um pouco sonolenta”, con-
tou o treinador.  

O treinador abecedista tam-
bém falou sobre novos nomes que 
ainda podem chegar para reforçar 
o elenco. Outro ponto citado por 

Francisco Diá foi uma peça de re-
posição para a saída repentina do 
goleiro Wagner Coradin. “Estamos 
esperando nosso patrocinador pa-
ra trazermos mais um meia, um 
meia-atacante e mais um goleiro, 
após a saída do Wagner”, disse. 

Wagner Coradin, goleiro que 
ficou conhecido nacionalmente 
após dar entrevista ajoelhado a 
um repórter com deficiência física, 
quando ainda atuava pelo Campi-
nense-PB, anunciou, após a parti-
da contra o Globo FC, sua saída do 
ABC por questões de saúde da sua 
esposa. 

Na próxima rodada, o ABC irá 
enfrentar o Força e Luz. O jogo 
acontecerá na quinta-feira, 9, no 
Frasqueirão, desta vez com apoio 
da torcida, após o Alvinegro cum-
prir punição estabelecida pelo Tri-
bunal de Justiça Desportiva (TJD).

Francisco Diá espera três reforços

Santa Cruz derrotou o Potiguar, por 1 a 0, no estádio Nogueirão, em Mossoró

Elenco

Luciano Marcos / ABC

Reprodução / FNF

Santa Cruz de Natal faz críticas  
à arbitragem do campeonato

ABC segue buscando reforços 
para a sequência do Estadual

Descontente

Durou apenas duas sema-
nas a permanência de Vitto-
rio Medioli no cargo de CEO 
da nova gestão do Cruzeiro. 
O empresário comunicou a 
decisão de deixar a função no 
último domingo, 5, alegando 
que a legislação não permite 
a sua permanência no cargo. 
Medioli é prefeito de Betim, 
cidade da região metropolita-
na de Belo Horizonte. 

“O CEO do Cruzeiro será 
outro. Ficou esclarecido que 
o estatuto do Cruzeiro me 
impede de assumir. Aceitei 
durante 15 dias participar de 
uma tentativa de resgatar, 
que me permitiu conhecer a 
extensão do imbróglio azul e 
apresentar estratégias e me-
didas que o verdadeiro CEO, 
aquele legitimado, poderá 
usar. Enfim, não posso e não 
vou assumir, mas não sumir”, 
escreveu o empresário em sua 
coluna no jornal O Tempo.

Medioli, porém, prome-
teu não se afastar completa-
mente do dia-a-dia da nova 
gestão do clube. Ele havia as-
sumido em 23 de dezembro a 
função de CEO do grupo que 
comanda o Cruzeiro após a 
renúncia do presidente Wag-
ner Pires de Sá.

CEO do Cruzeiro, 
Medioli anuncia 
saída após duas 
semanas no cargo

Crise
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O Comitê Olímpico do Brasil 
(COB) pretende classificar para os 
Jogos de Tóquio, que serão dispu-
tados de 24 de julho a 9 de agosto, a 
maior delegação de sua história pa-
ra um evento fora do País. O maior 
grupo foi enviado para a edição de 
Pequim, em 2008, com 277 atletas. 
Isso sem considerar a competição 
em casa, no Rio, quando o Brasil 
teve 465 competidores. 

“Nós temos potencial para su-
perar a marca de 300 atletas. O 
que vai balizar muito isso é o fute-
bol masculino, que vai buscar sua 
classificação agora, e as disputas 
do Pré-Olímpico de basquete, no 
masculino e no feminino”, explica 
Jorge Bichara, diretor de Esportes 
do COB. No futebol seriam mais 18 
vagas e no basquete, mais 12 em 
cada naipe. 

O time masculino de futebol vai 
disputar a seletiva na Colômbia, a 
partir de 18 de janeiro. Duas vagas 
para Tóquio estão em jogo. Depois 
será a vez das mulheres do basque-
te, que encaram um quadrangular 
de 6 a 9 de fevereiro em Bourges, 
na França. São três vagas para 

as anfitriãs, Austrália, Porto Rico 
e Brasil. Chances são grandes de 
carimbar o passaporte. Já no mas-
culino, a situação é mais delicada e 
a seleção disputa em Split, na Cro-
ácia, entre 23 e 28 de junho, a úni-
ca vaga da sede contra potências 
como a própria Croácia, Alemanha 
e Rússia, entre outros. 

As classificações dos esportes 
coletivos ajudam a dar um salto na 
quantidade de atletas da delega-
ção. O Brasil fechou 2019 com 152 
vagas para os Jogos de Tóquio, na 
14.ª posição entre todos os países. 

Os donos da casa Japão, Esta-
dos Unidos, Austrália, Grã-Bre-
tanha e China são as nações com 
maior número de classificados para 
a Olimpíada. 

Do ponto de vista do atleta, já 
ter a presença garantida com tanta 
antecedência para uma competição 
importante dessas ajudas do ponto 
de vista psicológico, mas na parte 
do treinamento quase não interfe-
re. 

“Para mim não mudou nada. 
Estou trabalhando muito e como 
planejado. Meu foco está nos Jogos 

Olímpicos e a máxima preparação 
é fundamental para a conquista do 
meu resultado”, diz Ana Sátila, da 
canoagem slalom. 

Aos 23 anos, ela vai para sua 
terceira edição da Olimpíada. “Es-
tou muito feliz por já ter me clas-
sificado. Quero dar o meu melhor 
durante os Jogos e sair de Tóquio 
contente com a minha navegação. 

Espero conseguir colocar no dia da 
competição tudo que eu tenho me 
dedicado e treinado, independente-
mente do resultado que virá.” 

Quem também carimbou seu 
passaporte foi Hugo Calderano, 
destaque do tênis de mesa e séti-
mo do ranking mundial. “Minha 
preparação continua a mesma. O 
foco principal é continuar evoluin-

do para chegar em Tóquio no nível 
mais alto possível”, afirma. “O ob-
jetivo nos Jogos é brigar por uma 
medalha. O nível do tênis de mesa 
mundial está muito equilibrado e 
muitos atletas também têm essa 
meta, mas o principal é me pre-
parar da melhor forma possível e 
aproveitar as oportunidades que 
vierem”, continua. 

Ainda segundo Jorge Bichara, 
não existe um modelo de prepa-
ração para ser usado por todos os 
atletas. Cada um precisa ver o que 
é melhor, sem alguma fórmula má-
gica. 

“A gente bate na tecla da indi-
vidualização da preparação para 
o formato de competição que vai 
disputar. Eu lembro da Kayla Har-
rison, que ficou disputando eventos 
até perto da Olimpíada do Rio. Ela 
queria estar no ritmo de competi-
ção, chegou no auge da forma e foi 
ouro. Já o Jesus Morlán, técnico da 
canoagem, competia uma vez por 
ano, duas no máximo, e dizia que 
é esporte de relógio, então que po-
deria fazer aqui ou lá que dava na 
mesma”, conta. 

Jogos de Tóquio serão disputados entre os dias 24 de julho a 9 de agosto

COB vê potencial para ter até 300 atletas 
brasileiros nos Jogos Olímpicos de Tóquio
Brasil fechou o ano de 2019 com 152 vagas garantidas para a disputa das Olimpíadas, na 14ª posição entre todos os 
países; maior grupo já enviado pela delegação brasileira para outro país foi com 277 atletas, em Pequim, no ano de 2008

Disputa

AP

Mario Balotelli criticou os 
torcedores do Lazio após vol-
tar a ser alvo de cânticos ra-
cistas durante uma partida, 
dessa vez na derrota do Bres-
cia por 2 a 1, neste domingo, 
pelo Campeonato Italiano, no 
Estádio Mario Rigamonti. A 
partida foi interrompida por 
alguns instantes, após os 30 
minutos do primeiro tempo. 

“É uma derrota que dói, 
mas vamos voltar mais for-
tes, estamos no caminho 
certo. Torcedores da Lazio 
presentes hoje no estádio, 
tenham vergonha”, escreveu 
Balotelli, na conta pessoal no 
Instagram, que também foi 
alvo de outros cânticos ofen-
sivos, que não eram especifi-
camente racistas, contra ele e 
a sua família durante o duelo. 

Oficializado pelo Atlético 
Mineiro, o técnico Rafael Du-
damel desembarcou em Belo 
Horizonte nesta segunda-fei-
ra, 6, com festa da torcida. 
Feliz pela recepção calorosa 
dos atleticanos, o venezue-
lano deu suas primeiras de-
clarações como treinador da 
equipe brasileira ainda no 
Aeroporto Internacional de 
Confins. 

“Primeiramente, quero 
deixar uma mensagem para 
a nossa grande torcida. Estou 
muito feliz de estar no Galo. 
Venho para cá com muitos so-
nhos. Simplesmente, escolhi 
o Atlético por sua grandeza, 
por sua história. É uma lin-
da oportunidade para vir e 
triunfar”, declarou Dudamel 
aos jornalistas.

Balotelli critica 
torcedores da 
Lazio por abusos 
raciais na Itália

Dudamel diz
que escolheu 
Atlético-MG “por 
sua grandeza”

ProtestoNovo técnico

A rádio Agora FM (97,9 FM) 
iniciou no último domingo, 5, as 
transmissões esportivas na sua 
grade de programação. A partir de 
agora, a emissora vai levar aos ou-
vintes os principais jogos do Cam-
peonato Potiguar 2020. Logo na 
primeira rodada, a Agora FM trou-
xe as estreias de ABC e de América 
no Estadual deste ano. 

A partida do time americano, 
no estádio Arena América, em Par-
namirim, teve narração de Edílson 
Costa, com comentários de Ferdi-
nando Teixeira e reportagens de 
Rafael Araújo. Na partida do ABC, 
no estádio Frasqueirão, a narração 
foi de Ed Oliveira, comentários de 
Pedro Neto e reportagens de Au-
gusto César.

A próxima jornada esportiva 
da Agora FM acontece já nesta 
quarta-feira, 8. À tarde, às 15h, a 
equipe da 97,9 FM entra em campo 
para transmitir América e Santa 

Cruz de Natal, ao vivo da Arena 
América, em Parnamirim. A nar-
ração ficará a cargo de Ed Oliveira. 
Na quinta-feira, 7, às 20h, será a 
vez de Edílson Costa comandar a 
transmissão de ABC e Força e Luz, 

diretamente do estádio Frasquei-
rão, em Natal.

As transmissões também po-
dem ser acompanhadas nas pági-
nas do Agora RN no Facebook e no 
YouTube.

Edílson Costa (de vermelho) e Ferdinando Teixeira durante jogo no último domingo

Agora FM inicia transmissões dos 
jogos do Campeonato Potiguar

Ao vivo

Agora RN

Apesar dos três pontos conquis-
tados na vitória sobre o Potiguar de 
Mossoró, por 1 a 0, no Nogueirão, 
em Mossoró, o treinador do Santa 
Cruz, Léo Goiano, fez críticas ao ár-
bitro do jogo, Zandik Gondim. Para 
o técnico, se não fosse a atuação do 
juiz, a vitória poderia ter sido por 
um placar mais elástico. 

“A arbitragem não teve uma 
atuação feliz. Teve um pênalti na 
minha frente que não foi marcado 
e outros lances que ele poderia ter 
dado ao nosso favor. Se não fosse 
isso, poderíamos ter vencido por 
mais gols”, reclamou. 

Após quatro temporadas na 
primeira divisão, essa foi a primei-
ra vez em que o Santa Cruz começa 
o Estadual com vitória. Nas outras 
três oportunidades, perdeu duas e 

empatou uma. O jogo contra o Po-
tiguar de Mossoró também serviu 
para equilibrar o confronto entre 
os times, agora são três vitórias do 
Santinha, duas vitórias do “Time 
Macho” e dois empates. 

De acordo com Léo Goiano, 
a vitória aumenta o moral dos 
atletas, devido ao fato de terem 
ciência de que o Potiguar tem os 
mesmos objetivos que o Santa 
Cruz para conquistar esta tem-
porada. 

“O importante foi vencer um 
adversário com os mesmos objeti-
vos que a gente (vagas nas compe-
tições nacionais)”, contou. 

O Tricolor volta a campo na 
quarta-feira, 8, às 15h, para en-
frentar o América, na Arena Amé-
rica, em Parnamirim.
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O América iniciou o Campe-
onato Potiguar com uma vitória 
elástica por 4 a 1, contra o Força e 
Luz, na Arena América, em Parna-
mirim. Mesmo com o bom placar, 
o treinador alvirrubro Waguinho 
Dias afirmou que a equipe precisa 
de muitos ajustes na corrida em 
busca do bicampeonato. Para o 
técnico, o América não conseguiu 
exercer o que foi treinado. 

“A maneira como efetuamos 
nossas jogadas táticas não fluíram 
como nós treinamos. Foi 4 a 1, de 
repente poderia ter sido mais. Se 
nós conseguíssemos nessa primeira 
partida impor nosso jogo, era para 

ter vencido por mais. Todos os jo-
gadores não saíram satisfeitos. Nós 
sabemos que é uma primeira parti-
da. Tem a falta de uma torcida... tu-
do isso faz uma diferença, até para 
o atleta. Lógico que, pelo placar, te-
mos que ficar felizes, mas ainda tem 
muita coisa para melhorar”, contou. 

Esta foi a primeira de duas 
partidas que o clube irá disputar 
sem a presença da torcida. O time 
foi punido pelo Tribunal de Justiça 
Desportiva (TJD), após tumultos 
na final do Campeonato Estadual 
2019, em que foi campeão. 

Segundo Waguinho Dias, o 
número de gols feitos na primeira 

partida é importante para que o 
América possa encaminhar o título 
do Campeonato Potiguar. O saldo 
pode ser critério decisivo em caso 
de empate por número de pontos. 

“Eu disse ao grupo que temos 
a intenção de sermos campeões do 
turno e todo o saldo de gols é im-
portante para nos classificarmos”, 
afirmou. 

Na próxima rodada, o América 
enfrenta o Santa Cruz de Natal, na 
Arena América, em Parnamirim, 
na quarta-feira, 8, às 15h. O último 
jogo foi a primeira partida oficial 
do clube alvirrubro em seu novo 
estádio. Técnico do América, Waguinho Dias: “Ainda tem muita coisa para melhorar”

América cumpre punição e 
não terá torcida na quarta
Time americano foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva, após 
tumultos na final do Estadual de 2019, em que se sagrou campeão

Arena América José Aldenir / Agora RN

O ABC venceu o Globo por 2 
a 0, na sua partida de estreia no 
Campeonato Potiguar 2020. Para 
o técnico alvinegro, Francisco Diá, 
o resultado positivo na estreia é 
de grande importância, devido ao 
número de jogos que o time irá 
disputar neste primeiro turno e 
ao nivelamento das equipes nesta 
temporada. 

“Estava vendo os resultados. O 
campeonato vai ser muito nivela-
do. Este primeiro turno é um tiro 
curto. São sete partidas, e ainda 
faltam mais seis. Passei para os 
meus atletas que cada jogo seria 
uma decisão”, afirmou. 

Nesta primeira rodada do Esta-
dual, apenas o América conseguiu 
uma vitória mais confortável. O 
time alvirrubro venceu o Força e 
Luz, próximo adversário do ABC, 
por 4 a 1.  No tocante ao rendimen-
to da equipe, Diá conta que já ima-
ginava como seria, por conta da fal-
ta de entrosamento dos jogadores 
e do pouco tempo que eles tiveram 
para jogar juntos. 

“Saímos com o resultado posi-
tivo. Uma equipe que treinou ape-
nas 45 dias e nunca tinha atuado 
junta. É claro que não fizemos um 
bom primeiro tempo. Tivemos uma 
equipe um pouco sonolenta”, con-
tou o treinador.  

O treinador abecedista tam-
bém falou sobre novos nomes que 
ainda podem chegar para reforçar 
o elenco. Outro ponto citado por 

Francisco Diá foi uma peça de re-
posição para a saída repentina do 
goleiro Wagner Coradin. “Estamos 
esperando nosso patrocinador pa-
ra trazermos mais um meia, um 
meia-atacante e mais um goleiro, 
após a saída do Wagner”, disse. 

Wagner Coradin, goleiro que 
ficou conhecido nacionalmente 
após dar entrevista ajoelhado a 
um repórter com deficiência física, 
quando ainda atuava pelo Campi-
nense-PB, anunciou, após a parti-
da contra o Globo FC, sua saída do 
ABC por questões de saúde da sua 
esposa. 

Na próxima rodada, o ABC irá 
enfrentar o Força e Luz. O jogo 
acontecerá na quinta-feira, 9, no 
Frasqueirão, desta vez com apoio 
da torcida, após o Alvinegro cum-
prir punição estabelecida pelo Tri-
bunal de Justiça Desportiva (TJD).

Francisco Diá espera três reforços

Santa Cruz derrotou o Potiguar, por 1 a 0, no estádio Nogueirão, em Mossoró

Elenco

Luciano Marcos / ABC

Reprodução / FNF

Santa Cruz de Natal faz críticas  
à arbitragem do campeonato

ABC segue buscando reforços 
para a sequência do Estadual

Descontente

Durou apenas duas sema-
nas a permanência de Vitto-
rio Medioli no cargo de CEO 
da nova gestão do Cruzeiro. 
O empresário comunicou a 
decisão de deixar a função no 
último domingo, 5, alegando 
que a legislação não permite 
a sua permanência no cargo. 
Medioli é prefeito de Betim, 
cidade da região metropolita-
na de Belo Horizonte. 

“O CEO do Cruzeiro será 
outro. Ficou esclarecido que 
o estatuto do Cruzeiro me 
impede de assumir. Aceitei 
durante 15 dias participar de 
uma tentativa de resgatar, 
que me permitiu conhecer a 
extensão do imbróglio azul e 
apresentar estratégias e me-
didas que o verdadeiro CEO, 
aquele legitimado, poderá 
usar. Enfim, não posso e não 
vou assumir, mas não sumir”, 
escreveu o empresário em sua 
coluna no jornal O Tempo.

Medioli, porém, prome-
teu não se afastar completa-
mente do dia-a-dia da nova 
gestão do clube. Ele havia as-
sumido em 23 de dezembro a 
função de CEO do grupo que 
comanda o Cruzeiro após a 
renúncia do presidente Wag-
ner Pires de Sá.

CEO do Cruzeiro, 
Medioli anuncia 
saída após duas 
semanas no cargo

Crise
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