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ESPORTE
O potiguar Sílvio Romero Alves Machado Junior, de apenas 11 anos, vai dispu-
tar nos dias próximos dias 14 e 15, o Brasileiro de Jiu Jitsu Kids CBJJ 2022. A 
competição é considerada uma das três mais importantes do mundo na mo-
dalidade e será realizada na cidade de Barueri, São Paulo. Caso seja vencedor, 
o atleta será o primeiro Potiguar Campeão Brasileiro Kids da história. Além 
do Brasileiro neste mês de maio, Silvinho já está classificado e tem presença 
confirmada nos 2 campeonatos mundiais de 2022. O Pan Kids IBJJF Jiu-Jitsu 
2022, que será disputado em julho, nos Estados Unidos, e o Mundial de Jiu Jit-
su de Abu Dabi, nos Emirados Árabes, em novembro.

DIESEL REAJUSTADO
A Petrobras anunciou nesta se-
gunda-feira,09, um reajuste de 
8,87% no preço do diesel para as 
distribuidoras. O valor do combus-
tível para as concessionárias pas-
sará de R$ 4,51 para R$ 4,91 o litro.  
Segundo a Petrobras, o balanço glo-
bal do diesel é afetado por uma redu-
ção da oferta frente à demanda. “Os 
estoques globais estão reduzidos e 
abaixo das mínimas sazonais dos úl-
timos cinco anos nas principais regi-
ões supridoras”, revelou a estatal em 
nota à imprensa.

PIX RECORDE
As transações via pix bateram novo 
recorde diário, informou o Banco 
Central. Na última sexta-feira, 06, fo-
ram feitas 73,198 milhões de opera-
ções. O recorde anterior era de 7 de 
abril deste ano, quando foram rea-
lizadas 63,504 milhões de transfe-
rências de recursos em tempo real.  

LBV
Seguindo todos os protocolos sani-
tários de prevenção à Covid-19, a Le-
gião da Boa Vontade (LBV) retomou 
gradativamente as atividades pre-
senciais em todas as suas unidades 

socioassistenciais no país. Em Natal/
RN, a unidade do Centro Comuni-
tário de Assistência Social recebeu 
com alegria as crianças e adolescen-
tes que integram o serviço Criança: 
Futuro no Presente! oferecendo um 
ambiente acolhedor e seguro. Des-
de que foi decretada a pandemia no 
Brasil, a LBV intensificou suas ações 
emergenciais e ofereceu às famílias 
cestas de alimentos, kits de higiene 
e limpeza, além de atividades lúdicas 
para as crianças. Tudo com a ajuda 
de doadores, voluntários e parcei-
ros. As doações são muito impor-
tantes para que o atendimento da 
LBV às famílias continue. Para doar, 
basta acessar o site www.lbv.org.br 

PRESENCIAL
Após dois anos de julgamentos com 
participação remota dos magistra-
dos em virtude da pandemia da co-
vid-19, o Tribunal Regional Eleitoral 
do RN (TRE-RN) vai retomar, nesta 
terça-feira (10), a realização das ses-
sões plenárias de forma presencial. 
As sessões presenciais podem ser 
acompanhadas ao vivo pelo canal 
do TRE-RN no YouTube. Pelo site 
do Tribunal, é possível consultar as 
pautas e o calendário das sessões. 
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Os prefeitos Álvaro Dias 
(Natal), Paulo Emídio (São 
Gonçalo do Amarante), Eu-
gênio Pacelli Araújo (São Pau-
lo do Potengi), Odon Júnior 
(Currais Novos), Tiago Almei-
da (Parelhas), Gilson Dantas 
(Carnaúba dos Dantas), Lucia-
no Silva Santos (Lagoa Nova), 
Raimundo Marcelino Borges, o 
Novinho (Cerro Corá) e Fer-
nando Bezerra (Acari) foram 
os vencedores da etapa esta-
dual da 11ª edição do Prêmio 
Sebrae Prefeito Empreendedor 
– Governador Cortez Perei-
ra por terem implantado nos 
seus municípios, entre 2021 e 
os primeiros meses deste ano, 
projetos com resultados com-
provados de estímulo à criação 
e desenvolvimento dos peque-
nos negócios e à modernização 
da gestão pública municipal. 
Os nomes foram anunciados 
pelo Sebrae/RN na manhã 
desta segunda-feira (9) e a en-
trega dos troféus aos vencedo-
res será realizada no próximo 
dia 19 de maio, em café da 
manhã, na sede da instituição, 
em Natal. Na etapa estadual, o 
prêmio conta com a parceria 
da Assembleia Legislativa do 
Estado do RN e da Federação 
dos Municípios do Rio Grande 
do Norte (Femurn).

Do município de São Paulo 
do Potengi, o prefeito Eugênio 
Pacelli Araújo conquistou duas 
categorias, as de Empreende-
dorismo na Escola e Sala do 
Empreendedor. Já o prefeito 
Luciano Silva, de Lagoa Nova, 
foi o vencedor da categoria 
Inovação e Sustentabilidade, 
enquanto que Fernando Be-
zerra, prefeito de Acari, venceu 
nas categorias Cidade Empre-
endedora e Compras Governa-
mentais. Na categoria Gover-
nança Regional e Cooperação 
Intermunicipal, o prefeito de 
Acari também venceu, junta-
mente com os prefeitos Odon 
Júnior (Currais Novos), Tiago 
Almeida (Parelhas), Luciano 
Silva (Lagoa Nova) , Gilson 
Dantas (Carnaúba dos Dantas) 
e Novinho (Cerro Corá). Já o 
prefeito de Natal, Álvaro Dias 
ganhou na categoria Desburo-
cratização e o prefeito de São 
Gonçalo do Amarante, Paulo 
Emídio, em Marketing Terri-
torial e Setores Econômicos.  

Os vencedores receberão um 
troféu e representarão o Rio 
Grande do Norte, nas suas 
respectivas categorias, na eta-
pa nacional do prêmio, cuja 
premiação está marcada para 
o dia 28 de junho, na sede do 
Sebrae, em Brasília/DF. O ob-
jetivo da premiação é estimular 
o desenvolvimento municipal e 
reconhecer o prefeito ou pre-
feita que criou as condições 
necessárias a um ambiente fa-
vorável ao empreendedorismo 
na região e executou projetos 
voltados ao desenvolvimento 
dos pequenos negócios locais. 

O Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor, concedido a 
cada dois anos, é um estímu-
lo aos gestores públicos e visa 
firmar o tema do desenvolvi-
mento na pauta da gestão das 
prefeituras municipais. 

A premiação é uma forma 
de reconhecimento aos prefei-
tos e administradores regionais 
que implantaram projetos com 
resultados comprovados com 
foco no desenvolvimento dos 
pequenos negócios do muni-
cípio. Nesta 11ª edição estão 
sendo contempladas ações que 
objetivam transformar o am-
biente de negócios, trazendo 
mais facilidade para empreen-
der e incentivos a quem faz a 
economia do município rodar.

 
PROJETO

Nesta edição do Prêmio 
Sebrae Prefeito Empreende-
dor – Governador Cortez Pe-
reira concorreram 34 prefeitos 
na etapa estadual e disputaram 
categorias como Desburocrati-
zação, Sala do Empreendedor, 
Compras Governamentais, 
Empreendedorismo na Escola, 
Governança Regional e Coo-
peração Intermunicipal, Inova-
ção e Sustentabilidade, Cidade 
Empreendedora na Pandemia 
e Marketing Territorial e Seto-
res Econômicos. 

Além da entrega da premia-
ção no próximo dia 19, o Se-
brae/RN também lançará um 
projeto inédito denominado 
Município + Empreendedor, 
que prevê a instalação da Sala 
do Empreendedor nos 167 mu-
nicípios do Rio Grande do Nor-
te, garantindo atendimento faci-
litado, gratuito e diferenciado 
aos cidadãos empreendedores.

Prefeitos potiguares são 
premiados por iniciativas 
empreendedoras 

SEBRAE/RN
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GIRO PELO TWITER 

DANIELA FREIRE

> ...do sociólogo e pesquisador Thiago Medeiros: “Tom 
franciscano marca o day after do lançamento de Lula. 
Seu discurso já dava linhas que apostaria num cristianis-
mo de amor e esperança. Numa comparação teremos 
Lula aproximando sua comunicação para um ‘Jesus do 
novo testamento’ e Bolsonaro com um tom mais ‘antigo 
testamento’”;
...da governadora Fátima Bezerra: “A Gov tá ON! Lide-
rar as pesquisas só aumenta a responsabilidade que te-
mos com o povo do RN. Isso significa que estamos no 
caminho certo. Nossa gestão sempre foi comprometida 
com a luta dos trabalhadores/as. E a intenção de voto da 
população é uma demonstração do reconhecimento do 
nosso trabalho”;
...do jornalista Reinaldo Azevedo: “Golpista não é ‘lado’ 
nem ‘outro lado’. Golpista é…

A coluna de hoje traz uma entrevista 
com o delegado de Polícia Civil e pré-
-candidato a deputado federal pelo PT 
Fernando Alves. Ele analisa de forma 
objetiva o voto da ministra do STF 
Cármen Lúcia, como relatora da ação 
impetrada pelo partido Rede, invali-
dando a produção de dossiês sobre in-
tegrantes de movimentos antifascistas, 
incluindo policias potiguares, por par-
te do Ministério da Justiça. O mérito da 
ação ainda será analisado em plenário 
pelos demais ministros daquela Corte.

A ministra Cármen Lúcia vo-
tou pela suspensão dos atos 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública ligados à 
produção de dossiês sobre ci-
dadãos  opositores ao gover-
no Bolsonaro ou integrantes 
de movimentos antifascistas. 
Como o senhor, que é policial 
antifascista, analisa o voto da 
ministra?
Fernando: Um ato de justiça e algo 
que, confortavelmente,  estávamos 
todos esperando, enquanto mili-
tantes democratas e progressistas 
no meio policial, que tínhamos a 
consciência de que não estávamos 
fazendo nada de errado, apenas se 
manifestando enquanto cidadãos e 
cidadâs, dentro das corporações po-
liciais,  como a Constituição e o regi-
me democrático garantem.

2 - Que pontos achou mais im-
portantes no voto da relatora?
Fernando: O reconhecimento de 
que, diferentemente das criminosas 
milícias,  definidas no Código Penal 
e que muitas alimentam o discurso 
bolsonarista,  estamos muito longe 
disso.  Houve o reconhecimento de 
que somos um movimento legítimo, 
popular e democrático e que quere-
mos, no final das contas, o bem-estar 
de nosso povo.

3 - Os ministros irão analisar 
agora o mérito da ação. O se-
nhor tem uma aposta para o 
placar final dessa ação?
Espero que seja de unanimidade, 
mesmo sabendo que um dos Minis-
tros que agora compõe a Corte (An-
dré Mendonça), foi ministro da Jus-
tiça do governo que gerou toda essa 
celeuma, e, que, se não se declarar 
suspeito, manifeste toda a dignida-
de e compromisso com a democra-
cia,  que se exige de um ministro da 
Suprema Corte nacional,  e venha 
sepultar de vez qualquer dúvida ou 
investida fascistóide de que nosso 
Movimento social não faça bem ou 
tenha qualquer caráter atentatório 
ao Estado de Direito, quando,  na 
verdade, aprimora e investe na de-
mocracia em nosso país, a partir 
das corporações policiais.

CONVIDADA VIP 
A governadora Fátima Bezerra faz 
parte do seleto grupo das cerca de 
apenas 30 pessoas que foram con-
vidadas para o casamento do pré-
-candidato a presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva com a sua musa Janja, 
marcado para acontecer no próxi-
mo dia 18 de maio, em São Paulo. A 
chefe do Executivo do RN já confir-
mou a presença ao evento. E assim 
como os demais VIPs da cerimônia, 
Fátima só saberá o local exato do 
casório na véspera.  De acordo com 
o colunista do portal Metrópoles 
Guilherme Amado, o cuidado da 
equipe em não divulgar onde Lula 
e Janja oficializarão a união se deve 
à segurança diante do clima quente 
de uma pré-campanha polarizada.

QUE MORAL! 
Ninguém mais, ninguém menos, 
do que Fernando Morais, autor de 
livros como “Olga” e de biografias 
de Lula, fez uma publicação de 
muitos elogios a uma jovem políti-
ca potiguar. Foi a deputada federal 
Natália Bonavides que surgiu, nes-
te sábado, como a “estrela” nas re-
des sociais do escritor e jornalista, 
em foto ao seu lado tirada durante 
o lançamento da pré-candidatura 
de Lula a presidente. Com palavras 
de admiração, ele disse que se fos-
se do RN seria eleitor de Natália. 

A primeira imagem de Fátima sozinha com o seu futuro 
candidato a vice Walter Alves foi feita nesta sábado, 
durante lançamento da pré-candidatura da chapa Lula/
Alckmin, em São Paulo. Logo apos uma foto com Lula 
entre os dois, eles posaram sozinhos para os flashes

Na última semana, o PSB 
estadual solicitou a inclusão 
do nome do atual deputado 
federal Rafael Motta nas pró-
ximas pesquisas para o Sena-
do. A novidade mexeu com 
o cenário político local, uma 
vez que Motta mostra gran-
de aproximação com o grupo 
do PT, que já tinha, até então, 
definido o ex-prefeito Carlos 
Eduardo como pré-candida-
to ao Senado na chapa com a 
governadora Fátima Bezerra. 
Neste final de semana, Rafael 
marcou presença no evento de 
lançamento da pré-candida-
tura da chapa Lula-Alckmin. 
Em entrevista ao NOVO, 
Motta fala sobre a possibili-
dade de concorrer ao Senado, 
bem como sobre o seu apoio 
ao Partido dos Trabalhadores. 

A sua candidatura à reeleição 
para a Câmara dos Deputados 
era tida como certa, mas nes-
ta semana, o PSB surpreendeu 
ao solicitar a inclusão do seu 
nome nas pesquisas para o Sena-
do. O que motivou essa decisão? 
Não é um pensamento atual, é algo que já 
surgiu há um tempo. Mais recentemente 
teve a Marcha dos Prefeitos, dos vereado-
res, onde tinham dezenas deles em Brasília 
e, em todas as rodas de conversa, inclusive, 
de prefeitos que são oposição ao Governo 
do Estado, que não votam no nosso nome, 
surgiu essa tendência que os munícipes não 
têm visto uma representatividade com os 
nomes que estão sendo colocados. E a nos-
sa chapa de deputado federal, nossa nomi-
nata, tem estimulado demais para seguirmos 

esse projeto. Esse é o maior sentimento que 
a nossa chapa tem tido. E eu, como sou um 
deputado municipalista, estou atento às ruas 
e tenho ouvido, unissonamente, “eles não”.  

O senhor cwonfirma a candidatura 
ao Senado com ou sem o apoio do PT? 
Há possibilidade de lançar candida-
tura ‘sozinho’? Ainda assim apoia-
ria a releição de Fátima Bezerra? 
Meu apoio à governadora é irrevogável e ao 
projeto Lula Presidente também, tanto que o 
nosso partido, o PSB, indicou o nome de Al-
ckmin como vice porque a gente acredita que 
é uma luta da democracia contra o autorita-
rismo. Obviamente que eu sou muito pé no 
chão e vamos elaborar pesquisas qualitativas. 
Como eu disse, tenho ouvido muito o povo 
do interior e as pessoas têm visto com muita 
simpatia esse nosso projeto. Pesquisas virão 
de todas as qualidades, mas tenho certeza de 
que o que escuto pelas ruas, da classe política, 
o que tenho lido e ouvido, é que, realmente, 
eles preferem alguém que tenha coerência, que 
já conheçam, que já saibam de suas posições. 
Nós tivemos contra a Reforma Trabalhista, 
contra a Reforma da Previdência, sempre de-
fendendo o povo do Rio Grande do Norte 
e podem ter certeza que eu jamais os trairei. 

Em suas redes sociais, o senhor pu-
blicou fotos com a também depu-
tada federal Natália Bonavides (PT) 

e com o ex-presidente Lula. Isso 
poderia ser considerado um aceno 
do PT ao seu nome para o Senado 
ou uma provocação ao ex-prefeito? 
Com a deputada Natália e com a pró-
pria, à época, senadora Fátima Bezerra, 
nós nos encontramos exatamente nas filei-
ras de oposição. Caminhamos juntos con-
tra as reformas. Não trabalho com pro-
vocações, trabalho com diálogo. Com o 
presidente Lula, o nosso partido é aliado do 
PT nacionalmente, localmente, e eu voto nele.  

Alguma vez o senhor conver-
sou com a Governadora Fátima 
sobre ser candidato a senador? 
A gente sempre se deixou à disposição admi-
nistrativamente e politicamente. Desde agosto 
do ano passado temos demonstrado interesse 
em ser parceiro na composição de chapa majo-
ritária. A gente já esteve com Lula em sua visita 
a Natal no ano e externamos essa possibilida-
de de uma disputa de uma cadeira do Senado. 
 
Alguém do grupo político de Fátima 
o procurou para conversar sobre o 
assunto após o anúncio do PSB com 
seu nome ao Senado? 
Sim, membros do próprio PT, alguns mandatá-
rios, auxiliares do governo têm estimulado por-
que têm visto que a nossa parceria a longo prazo 
e a confiança em nosso nome estimula realmente 
que a gente possa continuar com o nosso projeto.

Rafael Motta: “Meu apoio à governadora é irrevogável”
DEPUTADO DO PSB ATUA FORTEMENTE PARA VIABILIZAR SEU NOME COMO CANDIDATO A SENADOR DE FÁTIMA BEZERRA

Foto: Reprodução

ENTREVISTA – FERNANDO ALVES (PT) 
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THAISA GALVÃO

CADÊ RAFAEL?
A quem interessa fazer uma pesquisa 
sem incluir o nome do deputado federal 
Rafael Motta entre os que vão disputar 
o Senado? Apesar do PSB ter oficiado 
os institutos de pesquisa a incluírem o 
nome de Rafael, o instituto ‘Bramane’ re-
gistrou uma pesquisa no TRE/RN para 
ser divulgada nesta terça-feira (10) sem o 
nome de Rafael. Lembrando que o ofício 
do PSB foi encaminhado no dia 2, dia do 
início das entrevistas que se seguiram até 
o dia 5, portanto, em tempo de incluir 
o nome de Rafael. Detalhe da pesquisa 
que custou 12 mil reais: foi paga, segun-
do diz lá no registro do Tribunal, pelo 
próprio instituto. A quem interessa?

ESTILO BRASMANE
Outro detalhe besta da pesquisa do 
Brasmane – instituto que não aparecia 
nas eleições anteriores – é a ordem da 
lista de pré-candidatos a deputado fede-
ral. Uma espécie de pesquisa estimula-
da para deputado com uma ordem que 
nem é por candidatos com mandato, 
nem mesmo por ordem cronológica. A 
quem interessa que a lista seja iniciada 
por Benes Leocádio e siga, na sequência, 
por Robinson Faria, Garibaldi Alves, 
Fernando Mineiro, Rafael Motta, Girão, 
Natália Bonavides, Beto Rosado, Jaime 
Calado, Victor Hugo, Leonardo Rêgo, 
Márcia Maia, Henrique Alves, Doutor 

Pio, Samanda Alves, Lawrence, Brilhan-
te, Kelps Lima, Carla Dickson...e em se-
guida por ‘Nenhum’ e ‘Branco/Nulo’...e 
só depois por ‘Outros’???

JOÃO MAIA CORTADO
Detalhe mais besta ainda dessa pesqui-
sa que resolveu criar um quesito ‘esti-
mulada’ para deputado federal: por que 
colocar os nomes dos atuais deputados 
federais e excluir solenemente apenas o 
deputado João Maia? Da nominata de 
João, presidente do PL, nomes como o 
do ex-governador Robinson Faria e do 
deputado Girão estão na estimulada. 
Aliás, mesmo começando com a letra R, 
a décima sétima do alfabeto, Robinson 
é o segundo lembrado na estimulada do 
instituto Bramane.

BOLHA JOVEM
O deputado Rafael Motta (PSB) deverá 
contar com uma ‘cabo eleitoral’ de peso. 
A deputada federal Natália Bonavides 
(PT), que não engoliu ainda a candidatu-
ra de Carlos Eduardo (PDT) ao Senado, 
na chapa da governadora Fátima Bezer-
ra (PT), deverá se integrar ao projeto do 
PSB de tentar eleger Rafael senador. Na-
tália é vista no cenário político potiguar, 
tanto na situação como na oposição, 
como a deputada que será reeleita com a 
maior votação; o que para Rafael é pra lá 
de interessante. O perfil de Rafael se en-

caixa com o de Natália e com os grupos 
que a acompanham desde sua primeira 
eleição, para vereadora de Natal.

EZEQUIEL 13
A oposição à governadora Fátima Be-
zerra se animou com os dois dígitos re-
gistrados na pesquisa do instituto Seta, 
conferidos ao pré-candidato a governa-
dor Fábio Dantas. Fátima pontuou 34 
pontos e Fábio 10, na disputa pelo Go-
verno. Lembrando que mesmo sem ter 
o nome apresentado em evento político, 
o deputado presidente da Assembleia 
Legislativa, Ezequiel Ferreira, cravou 13 
pontos em uma pesquisa. Ezequiel foi o 
nome sonhado pela oposição para con-
correr com Fátima. Fábio terminou sen-
do o escolhido pelo bolsonarismo poti-
guar e teve o nome lançado pelo partido 
Solidariedade.

CLAP CLAP
No palmômetro registrado no evento de 
São Paulo, que lançou a chapa Lula/Al-
ckmin, no sábado, a governadora Fátima 
Bezerra apareceu bem na foto. No evento 
onde Lula (PT), Alckmin (PSB), o ex-
-governador do Maranhão, Flávio Dino 
(PSB) e a ex-prefeita de São Paulo e depu-
tada federal Luíza Erundina (PSOL) fo-
ram os mais aplaudidos, Fátima ficou ali 
na sequência. Apareceu para a militância 
como liderança nacional feminina.

E ÁLVARO?
Pergunta que não quer calar: o que faz 
o ex-ministro e pré-candidato a sena-
dor Rogério Marinho (PL) acenar com 
a chegada do prefeito de Natal, Álvaro 
Dias (PSDB) ao palanque do pré-candi-
dato a governador, Fábio Dantas (SD)? 
Álvaro já deu várias entrevistas se utili-
zando do mesmo discurso: Fábio Dantas 
nem pensar, Fábio Dantas de jeito ne-
nhum, Fábio Dantas nunca... O que fará 
Álvaro, convicto em todas as suas decla-
rações, mudar de ideia e passar a pedir 
votos para Fábio?

E ADJUTO?
Mais uma pergunta: filho do prefei-
to Álvaro Dias, o ex-secretário Adjuto 
Dias, pré-candidato a deputado esta-
dual, vai estar em qual palanque nas 
eleições de outubro? Filiado ao MDB, 
Adjuto recebeu do presidente do par-
tido, Walter Alves, a liberdade de mon-
tar a nominata que quisesse para tentar 
garantir um mandato na Assembleia 
Legislativa. Se seguir o aliado Walter e 
apoiar seu projeto de ser vice-governa-
dor, o filho do prefeito Álvaro estará no 
palanque da governadora Fátima Be-
zerra (PT). Resta saber se Álvaro Dias 
vai seguir o filho ou subirá no palanque 
de Fábio Dantas, o candidato que é de 
Rogério Marinho, e ‘nunca’, ‘jamais’, ‘de 
jeito nenhum’...dele.

 thaisagalvao.com.br

O prefeito de São Gonçalo do 
Amarante/RN, Paulo Emídio de 
Medeiros, o Paulinho, morreu na 
madrugada desta segunda-feira 
(9), aos 59 anos, em Natal. 

Ele lutava contra um linfo-
ma não Hodgkin (LNH) e es-
tava internado desde o último 
dia 20 de abril, na Policlínica, no 
bairro do Alecrim. No dia 2 de 
fevereiro, Paulinho se licenciou 
da prefeitura para fazer parte do 
tratamento em São Paulo, tendo 
retornado a Natal pouco mais de 
um mês depois. 

Paulinho deixa a mulher, Te-
rezinha Maia, duas filhas, Emília 
Caroline e Natália Candice, e três 
netos, Davi Vinícius, Theo Henri-
que e Thomas Carlos. 

Nesta manhã, o corpo do 
prefeito Paulinho foi velado no 
ginásio de esportes do bairro 
Amarante, em São Gonçalo, onde 
foi realizada uma missa aberta ao 
público. Antes, na Câmara Muni-

Prefeito Paulinho Emídio, de São Gonçalo do 
Amarante, morre aos 59 anos, vítima de câncer
ELE LUTAVA CONTRA UM LINFOMA NÃO HODGKIN (LNH) E ESTAVA INTERNADO DESDE O ÚLTIMO DIA 20 DE ABRIL

Foto: Arquivo NOVO

Corpo de Paulinho será sepultado nesta terça-feira (10) na 
cidade de São Fernando

cipal, uma sessão solene extraor-
dinária homenageou o líder local, 
em uma cerimônia restrita à famí-
lia e aos vereadores. 

Já no início desta tarde o cor-
tejo seguiu para a cidade de São 
Fernando, no Seridó, sua cidade 
natal, onde também foi prefeito, 
para ser velado no ginásio de es-
portes Paulo Emídio de Medei-
ros, no bairro Vital Galdino. O 

sepultamento ocorre nesta ter-
ça-feira (10), a partir das 8h, no 
cemitério municipal. 

A partida precoce do líder 
político foi lamentada de forma 
oficial por órgãos e entidades do 
nosso Estado. O Governo do Es-
tado do Rio Grande do Norte e a 
Federação dos Municípios do Rio 
Grande do Norte (Femurn) divul-
garam nota de pesar.

Paulo Emidio de Medeiros 
(Paulinho) nasceu em 14 de julho 
de 1962, em São Fernando, na re-
gião Seridó. Era casado com Tere-
zinha Maia, com quem tem duas 
filhas, Emília Caroline e Natália 
Candice, e três netos, Davi Vinícius, 
Theo Henrique e Thomas Carlos. 

Formado em Gestão Públi-
ca pela Universidade Potiguar 
(UnP), Paulinho foi vice-prefeito 
e prefeito por dois mandatos em 
São Fernando, de 1992 a 2008, 
quando deixou a gestão com mais 
de 90% de aprovação popular. 
Neste período ainda exerceu os 
cargos de tesoureiro e conselheiro 
da Federação dos Municípios do 
Rio Grande do Norte (Femurn), 
e presidente da Associação dos 
Municípios do Seridó. 

Em 2009, a convite do então 
prefeito Jaime Calado, assumiu a 
pasta de Finanças do município 
de São Gonçalo do Amarante, na 
Grande Natal. No ano seguinte 
(2010) foi titular da Secretaria Es-
tadual de Articulação Política do 
governo Iberê Ferreira. 

Em 2011 retornou a São Gon-

çalo do Amarante como secretá-
rio de Habitação, Regularização 
Fundiária e Saneamento onde 
atuou até final de junho de 2016, 
quando se desligou do cargo para 
ser pré-candidato à prefeitura 
do município. Em outubro da-
quele ano foi eleito prefeito de 
São Gonçalo do Amarante com 
46,13% dos votos válidos. 

Em 2020, com sua gestão apro-
vada por mais de 75% dos são-gon-
çalenses, foi reeleito com quase 
60% dos votos válidos, em uma vo-
tação histórica marcada pela larga 
vantagem para o segundo colocado. 

Paulinho ganhou destaque no 
Estado por inaugurar uma obra 
por semana e executar mais de 500 
ações em 5 anos. Agora em 2021, 
ele iniciou a execução do maior pla-
nejamento da sua administração, o 
Programa de Ações Estruturantes 
(PAES), com  mais de 170 milhões 
em obras, garantidos pelo Fonpla-
ta, que estão sendo executadas no 
município, incluindo saneamento 
básico, pontilhões interligando 
comunidades rurais, estradas e par-
ques ecológicos.

Histórico de Paulinho 
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Nova estação de trens de Cajupiranga 
começa a funcionar nesta terça-feira (10)
DENOMINADA DE ‘LINHA BRANCA’, NOVA OPERAÇÃO FERROVIÁRIA INTEGRA PROJETO DE REMODELAÇÃO E EXPANSÃO
DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DA GRANDE NATAL, BENEFICIANDO MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU E NÍSIA FLORESTA 

Foto: Demis Roussos/Novo

Estação teve sua inauguração celebrada em uma solenidade, no dia 30 de março, pelo presidente Jair Bolsonaro (PL)

CÂMARA NOTÍCIAS

Os vereadores de Natal 
apreciaram e aprovaram, em re-
gime de urgência, o projeto de 
lei complementar 09/2022, que 
altera a matriz remuneratória 
de quase cinco mil servidores 
municipais ativos, bem como 
de aposentados e pensionistas, 
corrigindo os salários do Gru-
po de Apoio de Serviços Ge-
rais (Gasg) em 70%; do nível 
médio em 22% e do superior 
em 8%. Os percentuais devem 
ser aplicados já na folha de pa-
gamento deste mês de maio, 
gerando um impacto no orça-
mento de R$ 3,4 milhões/mês. 
De acordo com o vereador 
Aldo Clemente (PSDB), líder do 
Executivo Municipal, o projeto 
deve ser sancionado pelo pre-
feito Álvaro Dias rapidamen-
te, já que os percentuais foram 

VEREADORES DE NATAL APROVAM CORREÇÃO 
SALARIAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 

CRIANÇAS ATENDIDAS POR 
CONSELHOS TUTELARES PASSAM 
A SER PRIORITÁRIAS EM ÓRGÃOS 
PÚBLICOS
A Câmara de Natal aprovou, em segunda discussão, um projeto de 
lei apresentado pela vereadora Camila Araújo (União Brasil) que dis-
põe sobre a prioridade de atendimento de crianças e adolescentes 
acompanhadas sob medida de proteção pelos Conselhos Tutelares 
de Natal para fins de atendimento nos órgãos da Administração Pú-
blica Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional na capital potiguar. A 
matéria segue agora para sanção ou veto do Executivo. Pelo projeto, 
a prioridade se estende aos programas de caráter assistencial, educa-
cional, profissionalizante, esportivo, de apoio financeiro e outros de 
natureza semelhante. A vereadora Camila Araújo frisou que os Con-
selhos Tutelares são a porta de entrada das ocorrências das mais va-
riadas violações de direitos de crianças e adolescentes em todo Brasil. 

NOVA FRENTE PARLAMENTAR
A Câmara de Natal realizou a primeira reunião da Frente 

Parlamentar em Defesa dos Diretos das Pessoas com Trans-
torno do Espectro Autista (TEA), que foi criada através de 
uma proposição do vereador Herberth Sena (PL). “Ficamos 
felizes em implantar essa Frente. Neste primeiro encontro 
tivemos diversas pessoas, entidades, representantes dos mo-
vimentos e poderemos, agora, aprimorar o debate e tratar 
muitos assuntos a respeito dos autistas do nosso município”, 
declarou o vereador. 

consensualizados entre Executi-
vo, parlamentares e a categoria. 
Jota Neto, coordenador geral do 
Sindicato dos Servidores Muni-
cipais de Natal (Sinsenat), come-
morou a conquista. “Com supor-
te e apoio dos vereadores, depois 
de nove anos, conseguimos essa 
correção salarial, que vai melho-
rar a vida do servidor”, afirmou.  
“Vivemos hoje na Câmara um mo-

mento histórico, acabando com o 
abono de complementação, para 
garantir aos servidores o direito 
de todo trabalhador receber ao 
menos o salário mínimo, como as-
segura a Constituição Federal. Os 
servidores mereciam mais, mas o 
que aprovamos é fruto dos enten-
dimentos entre Sinsenat, Câmara e 
Executivo”, disse a vereadora Nina 
Souza (PDT).

Depois de um mês de inau-
gurada, a Companhia Brasileira 
de Trens Urbanos (CBTU) in-
formou que terá início a ope-
ração da nova Estação Cajupi-
ranga, em Parnamirim, a partir 
desta terça-feira (10). A estação 
teve sua inauguração celebrada 
em uma solenidade, no dia 30 
de março, pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL). 

É a segunda estação entregue 
neste ano pelo Governo Federal, 
dentro do projeto de remode-
lação e expansão do Sistema de 
Trens Urbanos de Natal, em di-
reção aos municípios de São José 
do Mipibu e Nísia Floresta, de-
nominado de Linha Branca.

De acordo com o superin-
tendente regional da CBTU, Le-
onardo Diniz, “com a operação 
de Cajupiranga, a população 
poderá usufruir do primeiro tre-
cho, dos três que compõem a 
Linha Branca, obra iniciada há 
pouco mais de um ano e entre-
gue em tempo recorde, fomen-
tando a mobilidade urbana na 
Região Metropolitana de Natal.” 
Os trechos 2 e 3, que terão 20 

km de extensão e 3 novas Esta-
ções, serão entregues em breve, 
ainda este ano, interligando por 
meio dos trilhos mais dois mu-
nicípios à capital potiguar, com-

plementou o Superintendente.
Os usuários do sistema de 

trens urbanos continuam a ter 
a opção de realizar a integração 
entre a Linha Norte (Natal /Ce-

ará-Mirim) e a Linha Sul (Natal/
Parnamirim), a partir da Estação 
Natal, no bairro da Ribeira, ou 
da baldeação entre as Estações 
do Alecrim, o que permitirá ao 

cidadão, por exemplo, sair de Ce-
ará-Mirim e chegar a Cajupiran-
ga, em Parnamirim, utilizando 
apenas o modal ferroviário.

Foto: Verônica Macedo
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Foto: Carlos Azevedo/Novo Fotos: Cedidas

São cada mais frequentes 
as reclamações de mães e pais 
de crianças - seja em conversas 
com amigos e familiares ou em 
desabafos nas redes sociais - so-
bre a atual dificuldade de con-
seguir consulta com pediatra, 
principalmente em plantões du-
rante os fins de semana ou nas 
urgências, seja na rede privada 
ou pública. Os relatos dão con-
ta de filas enormes e demora de 
horas para o atendimento.

Alguns hospitais particulares 
simplesmente extinguiram o ser-
viço de atendimento pediátrico, 
deixando os usuários de planos 
de saúde desassitidos na hora 
em que os filhos pequenos ado-
ecem. Outros estabelecimentos 
de saúde não reforçaram seus 
quadros de profissionais da área 
para suprir a contento a deman-
da acumulada.  

Ingrid Lopes, bacharel em 
Ciências Contábeis, conta que 
seu filho de três anos chegou 
resfriado da escola e acabou 
transmitindo os sintomas para 
a irmão mais novo, de apenas 
três meses. Porém, logo aos pri-
meiros sinais de tosse, ela levou 
o bebê para um hospital parti-

cular da cidade. Ingrid diz ter 
chegado no local com os filhos 
às 9h50, e o local estava lotado, 
só conseguindo sair às 17h17, 
como bem cronometrou.

Apesar de ter sido constata-
da a presença de secreção nos 
pulmões do filho de três meses, 
o médico que os atendeu disse 
ser insignificante a quantidade 
e que o problema poderia ser 
tratado em casa. Só que, em 
dois dias, o quadro da criança 
se agravou e Ingrid voltou ao 
hospital com o filho sentindo 
falta de ar e desmaios. A criança 
foi encaminhada para a UTI e 
ficou internada.

“Tudo isso porque no dia 
que a gente foi pela primeira 
vez, o médico não passou um 
raio-x!”, comenta a mãe, que 
diz ter sido preciso internamen-
to de quatro dias na enfermaria 
e três na UTI com o bebê. 

O filho passou trinta dias 
doente e foi levado por mais 
seis vezes ao mesmo hospital. 
Ingrid diz ter sentido descaso 
no atendimento. Segundo ela, 
não havia sequer dipirona para 
ser aplicada de forma intrave-
nosa na criança. “Eu achei isso 

um absurdo! A gente paga um 
plano de saúde caro, vai para 
um hospital daquele, com uma 
estrutura lindíssima daquele e 
não adianta de nada.”

Ela comenta que a situação 
de superlotação desse hospi-
tal que procurou já é resulta-
do do fechamento do setor de 
pediatria de um outro hospital 
particular da capital, e, em sua 
avaliação, ainda pela falta de 
investimento no aumento do 
quadro de colaboradores ao es-
tabelecimento credenciado ao 
seu plano.

A família está estudando 
contratar um advogado para 
tratar do caso, que classificam 
como negligência.

Outra personagem, que 
preferiu ser identificada ape-
nas por Janaína, conta que a 
pediatra que cuidava de sua 
pequena saiu do plano de 
saúde e que foi à procura de 
outros profissionais, quando 
ela completou um ano de ida-
de. Só que seis meses depois, 
a pediatra escolhida também 
saiu do plano. “Aí, ela está sem 
pediatra. Quando ela adoece, 
tenho que levar pro plantão.”

Reclamações de falta de pediatras em 
hospitais são frequentes nesta época do ano
SEGUNDO A PRESIDENTE DA SOCIEDADE DE PEDIATRIA DO RN, FILAS E DEMORA NO ATENDIMENTO SÃO CAUSADAS 
PELO GRANDE NÚMERO DE CRIANÇAS ACOMETIDAS POR DOENÇAS RESPIRATÓRIAS COM A CHEGADA DAS CHUVAS

Avaliando a situação de uma pos-
sível falta de pediatras em Natal, re-
latada pelos personagens acima, a na 
matéria, a presidente da Sociedade 
de Pediatria do Rio Grande do Nor-
te (Sopern), Kátia Correia Lima, diz 
ser importante esclarecer que não 
existe falta de pediatras na capital

“As residências médicas que aqui 
possuímos graduam em média 23 
profissionais por ano e atualmente 
em Natal possuímos três UPAs que 
contemplam a faixa pediáatrica não 
possuidora de plano de saúde e a 
rede privada com quatro hospitais, 
cujas as escalas são compostas por 
dois a quatro pediatras por plan-
tão”, afirma a presidente da Sopern.

De acordo, com Kátia Correia 
Lima, o problema de demora em 
atendimento e grandes filas é provo-
cado pelas condições climáticas neste 
período do ano no estado, configu-
rando-se em um fator que favorece a 
disseminação de doenças virais. Ela 
informa que o fluxo de atendimento 
desses serviços aumentam em torno 
de 40% nessa época.

Ela cita o não atendimento a 
crianças por parte de um dos hos-

pitais privados e desistência do ser-
viço pediátrico em outro – ambos 
citados indiretamente pelas per-
sonagens. “É fato que em alguns 
momentos esses hospitais que hoje 
atendem à criança e ao adolescente 
chegaram a fechar as portas devido 
ao grande número de atendimentos 
em curso, que precisavam ser solu-
cionados e liberados para ter como 
atender os demais que aguardavam 
nas filas. Mas é importante ressaltar 
que todos os casos graves tiveram 
prioridade no atendimento.” 

A presidente da Sopern reco-
menda aos pais agirem de forma 
preventiva, para que fiquem vigi-
lantes aos primeiros sintomas que 
possam suas crianças apresentar, 
como febre, tosse, coriza, diarreia. 
“Medidas preventivas devem ser 
implantadas, como alimentação 
adequada, hidratação, evitar aglo-
merações, manter a casa arejada, 
limpea de ventilador e filtro de ar-
-condicionado. Manter o cartão de 
vacinas atualizado pois existem va-
cinas contra gripe gratuita nas UBS 
a partir do sexto mês e também em 
redes privadas.” 

SOCIEDADE DE PEDIATRIA 
DO RN AVALIA SITUAÇÃO

Pais relatam dificuldade em conseguir consulta com pediatra, principalmente em plantões durante os fins de semana

Kátia Correia, presidente da 
Sociedade de Pediatria do RN

Ingrid Lopes e seu filho, 
com três meses
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Chamar a atenção da socie-
dade para o alto índice de mor-
tes e feridos no trânsito em todo 
mundo é o principal objetivo da 
campanha Maio Amarelo, que 
visa colocar o tema da segurança 
viária em pauta. A primeira edição 
aconteceu em 2014. “Juntos sal-
vamos vidas” foi o tema escolhi-
do para esta campanha que conta-
rá com ações durante todo o mês.  

De acordo com o setor de Es-
tatística do Departamento Esta-
dual de Trânsito do RN (Detran), 
o número de acidentes de trânsito 
teve uma redução de 18,3%, sain-
do de 8.091, em 2018, para 6.608, 
em 2021. O número de vítimas 
fatais em acidentes de trânsito em 
2018 foi de 585 e em 2021 foi de 
517, representando um decrésci-
mo de 11,6%. Os dados apontam 
para uma melhora no cenário es-
tadual, porém o acidente de trân-
sito no Brasil e no mundo é consi-
derado pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) uma pandemia 
refletida na saúde pública.  

O trabalho educativo desen-
volvido pelo Detran age integra-
do com outras instituições que 
fazem parte do projeto Vida no 
Trânsito e têm a responsabilidade 
de zelar e promover a construção 
de um trânsito mais humano e 
sem violência. Estão juntos com 
o Detran, a Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana de Natal 
(STTU), a Secretaria de Saúde 
Pública do RN (Sesap), Conse-
lho Estadual de Trânsito (Cetran), 

as polícias Militar e Rodoviária 
Federal, o Corpo de Bombeiros, 
CBTU, Prefeitura de Parnamirim, 
entre outros. 

As ações contemplam os mu-
nicípios de Natal, Mossoró, Par-
namirim, São Gonçalo do Ama-
rante, Caicó, Currais Novos, João 
Câmara, Assú, Pau dos Ferros, 
São Paulo do Potengi, São Miguel 
do Gostoso, Santa Cruz, Riacho 
da Cruz e outros. Já as medidas 
educativas contam com o auxílio 
da trupe de teatro do Detran, que 
trabalha difundindo informações 
por meio de música e encenações. 
Já as blitzen educativas e o Bafô-
metro Amigo acontecem nas ruas 
e nos bares de maior movimento 
das cidades visitadas, além de re-
alização de visitas em escolas da 
rede estadual de ensino. 

Para as escolas estão sendo 
levadas palestras, além de blitzen 
educativas nas ruas, ações do ba-
fômetro amigo em bares, distri-
buição de cartilhas, apresentação 
de teatro educativo e caminhada 
na capital e em cidades do interior 
do Rio Grande do Norte. A inten-
ção é trabalhar junto ao cidadão 
atitudes conscientes de respeito e 
segurança no tráfego com foco à 
preservação da vida e a redução 
de acidentes com vítimas.

O dia era 15 de maio de 
2020. Uma família saía de Na-
tal e retornava para Mossoró 
após a realização de um exame 
pela matriarca que estava em 
tratamento de câncer. O que era 
para ser uma viagem comum, in-
felizmente, se transformou em 
tragédia. Em meio a uma tarde 
chuvosa e uma pista perigosa e, 
pior, molhada, um veículo reali-
zou uma ultrapassagem proibida 
e, com velocidade de 140km/h, 
segundo laudo pericial, colidiu 
de frente com o veículo da fa-
mília conduzido por Clélio Soa-
res. A colisão causou a morte de 
Gabriel Victor, filho de Clélio e 
Aniely, que tinha seis anos. 

Mesmo todos estando com 
cinto de segurança, o pai de Ga-
briel sofreu várias fraturas, a mãe 
teve hemorragia interna e a avó 
sofreu traumatismo craniano, 
chegando a falecer cinco meses 
depois. Os ocupantes do outro 
veículo morreram no local. O 
acidente automobilístico acon-
teceu na BR-304, em trecho na 
altura do município potiguar de 
São Rafael.  

Esta rodovia, pela qual tra-
fegam diariamente cerca de 70 
mil veículos, é considerada uma 
das principais do Rio Grande do 
Norte e corta a distância entre 
Natal e Mossoró. Nos últimos 
quatro anos, quase 150 pessoas 
morreram em acidentes de trân-
sito na BR-304, segundo dados 
da Polícia Rodoviária Federal. 
Entre 2017 e 2021 foram regis-

trados quase 600 acidentes gra-
ves na referida rodovia com mé-
dia de 28 mortes em cada ano. 

A dor emocional da perda de 
um filho e as dores físicas causa-
das pelo acidente levaram o casal 
à depressão e, como consequên-
cia, ao afastamento do trabalho 
por cerca de um ano. O luto 
transformou o farmacêutico em 
palestrante e ativista que defende 
e luta pela duplicação da rodo-
via. Como forma de divulgar in-
formações sobre a causa, Clélio 
criou o perfil @lutonabr304. 

“A imprudência e a irrespon-
sabilidade de um condutor tira-
ram a vida do meu filho. Nesta 
mesma rodovia, os acidentes e, 
infelizmente, as mortes são re-
correntes. Eu não posso aceitar 
que todas estas vítimas virem 
apenas estatísticas. Nós precisa-
mos mudar essa realidade e, por 
isso, tenho buscado unir a socie-
dade civil e a classe política nessa 
causa. É preciso educar a popu-
lação no trânsito sim, é preciso 
fazer com que os condutores se 
coloquem no lugar da vítima e 
é preciso buscar medidas para a 
redução no número de acidentes. 
E isso passa, prioritariamente, 
pela duplicação da BR-304 em 
toda a sua extensão”, afirmou 
Clélio Soares.  

O ativista tem buscado apoio 
político para a sua causa e visi-
tado várias Câmaras Municipais 
pelo interior do RN. Por intermé-
dio do deputado federal General 
Girão, ele conseguiu conversar 

com o presidente Jair Bolsonaro 
em junho de 2021, durante agen-
da presidencial em Mossoró. As 
assinaturas coletadas durante as 
visitas políticas deverão ser apre-
sentadas à Câmara dos Deputa-
dos, em Brasília. “Não é campa-
nha política, não tenho interesse 
na vida pública. A minha luta é 
apartidária, é uma luta pela vida, 
é uma luta pela memória do meu 
filho Gabriel. A dor de não ter 
mais o meu filho aqui, me dá for-
ças para lutar”, completou.  

Além da duplicação da BR-
304, o ativista também luta pela 
melhoria de hospitais localizados 
nas cidades-polo próximas à ro-
dovia. “O nosso Estado só tem 
dois hospitais com condições 
para atender vítimas graves de 
acidentes: o Tarcísio Maia, em 
Mossoró, e o Walfredo Gurgel, 
na capital. Todas as vítimas de 
trânsito são encaminhadas para 
eles, mas, muitas vezes, não dá 
tempo. O socorro precisava ser 
imediato. Nas cidades menores, 
os hospitais não têm estrutura 
para a realização de exames, mui-
to menos de cirurgias de emer-
gência. No nosso caso, meu fi-
lho estava com uma hemorragia 
interna grave e no Hospital de 
Angicos, para onde fomos leva-
dos, não tinha nem um Raio-X. 
Será que se ele tivesse recebido 
assistência, ele ainda estaria aqui? 
Essa resposta, eu nunca terei. 
Mas quero evitar que outros pais 
e mães passem pelo mesmo que 
nós”, ponderou Clélio. 

Foto: Rodrigo Maker

Fotos: Detran/Divulgação

Várias instituições estão realizando ações educativas e preventivas

Campanha pela vida
Maio Amarelo

Estrada

fatal
MORTE DO FILHO DE 6 ANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO 

NA BR-304 TRANSFORMA PAI EM ATIVISTA PELA 
DUPLICAÇÃO DA RODOVIA

JULIANA 
MANZANO
EDITORA ASSISTENTE

@julianamanzano
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Quem tem animais de esti-
mação já deve ter percebido que 
os gastos estão ficando cada vez 
mais altos. E a situação deve pio-
rar. Com o aumento dos preços 
das principais matérias-primas 
utilizadas na fabricação de ali-
mentos para pets, como soja, 
milho e trigo, a ração deve ficar 
ainda mais cara no 2º semestre 
deste ano. 

De acordo com Nelo Marrac-
cini, presidente do conselho con-
sultivo Instituto Pet Brasil (IPB), 
entidade ligada ao setor varejista, 
o segmento lida com altos custos 
de insumos desde o ano passa-
do. Dados do Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
apontam que, de 2021 a 2022, a 
variação no preço das rações foi 
de 22,90% no Brasil — quase 
o dobro do índice geral de “ali-
mentação e bebidas” para seres 
humanos, que avançou 11,62% 
no período. “Teve fornecedor de 
ração que, somando as duas vezes 
que aumentou este ano, já vai em 
quase 30% [de aumento]”, relatou 
Bruno Cesar, um dos proprietá-
rios do Cantinho Pets, empresa 
potiguar com lojas em Natal.

Com isso, segundo o executi-
vo do IPB, não há o que as em-
presas fazerem a não ser subir os 
valores dos produtos aos poucos. 
“A gente faz o possível para re-
duzir custos, mas tudo está au-
mentando, desde a embalagem 
até a matéria-prima”, disse Nelo 
Marraccini. 

Os principais insumos uti-
lizados para produção de ração 
animal são as proteínas de carne, 
peixe e frango, milho, trigo, soja, 
arroz e óleo. A quantidade utili-
zada na produção da ração varia 
de acordo com a qualidade do 
produto e o tipo de alimentação 
— se é para cachorro ou gato, por 
exemplo. Com o aumento dos 
preços, o brasileiro que compra 
ração super premium até tenta 
manter a qualidade por um tem-
po, mas quando não consegue, 
troca por uma ração mais bara-
ta. “Os clientes estão optando 
por outra categoria de ração com 

2022 se anunciava como um 
tempo de recomeço: estaríamos 
deixando para trás a pandemia, 
superando as dificuldades com 
um esforço conjunto de recupe-
ração da economia e da vivência 
em comunidade. Mas fomos sur-
preendidos com o início de uma 
incursão militar bem longe daqui, 
a mais de 10.000km de distância. 

A propósito, essa semana 
foi marcada por outro possível 
anúncio: a Rússia estaria prestes 
a declarar, oficialmente, guerra 
contra a Ucrânia. Mas afinal, o 
que temos a ver com essa situ-
ação? Como a guerra nos afeta? 
Na verdade, os efeitos desse 
conflito chegaram e vão conti-
nuar chegando a todos os cantos 
do mundo. 

Isso porque há muito tem-
po assumimos como regra a 
multilateralidade nas relações 
internacionais e nenhum país 
está totalmente isolado (nem 
mesmo a Coreia do Norte): se 
estamos todos conectados pela 
globalização, a guerra no leste 
europeu nos afeta sim. O Brasil, 
por exemplo, possui negócios 
diretos com a Ucrânia, como a 
importação de medicamentos e 
exportação de açúcar, e também 
com a Rússia, de quem impor-
tamos fertilizantes e para quem 
exportamos soja.  

Mas não é só, pois mante-
mos negócios diretos com países 
da região; noutras palavras, se a 
Europa sofrer com a redução da 
oferta de gás natural (um dos 
itens exportados pela Rússia), a 
mudança na matriz energética 
daquele continente implicará em 
novas formatações econômicas 
também para o Brasil. 

Ora, se o nosso petróleo tem 
por base de preço o valor inter-
nacional do barril, é esperado 
que o combustível que produzi-
mos e consumimos aqui mesmo 
também subirá de preço, como 
já vem acontecendo. 

Outro exemplo de impacto 
já sofrido é o aumento no preço 
dos fertilizantes, que importa-
mos da Rússia e que abastecem 
a produção agrícola, responsável 
pelos melhores desempenhos 
em exportação. Portanto, fique-
mos atentos à guerra, ainda que 
nela não lutemos em campo.

Alto valor de insumos 
faz ração para pets ficar 
mais cara; e preços devem 
aumentar no 2º semestre
VARIAÇÃO NO PREÇO DAS RAÇÕES DE CÃES E GATOS, PRINCIPALMENTE, FOI QUASE O DOBRO 
DO REGISTRADO EM “ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS” PARA SERES HUMANOS DE 2021 A 2022

RENATO GUERRA
Professor, Mestre em Direi-

to (UFRN) e Advogado do 

Carvalho, Costa, Guerra & 

Damasceno Advocacia (rena-

toguerra@ccgd.adv.br)

COMO A 
GUERRA NOS 
AFETA?

Fotos: Cedidas

qualidade abaixo da que utiliza-
vam ou com a sacaria de quilo 
menor. Tem sido complicado e 
delicado”, relatou o empresário.

No entanto, quem tem um, 
dois ou mais animais de estima-
ção em casa lida melhor com a 
inflação do que ONGs ou cui-
dadores de muitos pets. A dia-
rista Maria do Socorro cuida de 
cerca de 20 gatos – 10 em casa e 
10 na rua. Ela compra 50kg de 
ração por mês, e relata que tem 
sido difícil arcar com os custos. 

“Eu comprava um pacote de 
25kg por R$ 125, e hoje tá R$ 
200. Aumentou muito. Não te-
nho mais condições de comprar 
uma ração melhor. E também 
não posso comprar uma ração 
muito barata, porque não é sau-
dável pra eles”, contou Socorro.

A auxiliar de veterinária Ma-
ria do Rosário, mais conhecida 
como Rosa, tem oito gatos e 
duas cadelas. De acordo com 
ela, todo mês era um gasto de 
aproximadamente R$ 300 em 

ração. Hoje, com o aumento, ela 
gasta cerca de R$ 500 mensal-
mente.  “A gente sabe que para 
um animal ser bem tratado, para 
ter uma qualidade de vida, ele 
precisa ser bem alimentado. A 
gente estoura cartão de crédito, 
fica devendo às pessoas e, quan-
do vê, o orçamento está tomado 
só de ração. E eu não sei onde 
isso vai parar. Será que vamos 
ter que ir para as ruas reivindi-
car o preço dos alimentos dos 
pets?”, indagou Rosa.

Maria do Rosário cria 8 gatos e duas cadelas, e gasta cerca de 500 reais por mês com ração
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Quem passa diariamente pela 
frente da antiga sede da Associa-
ção dos Subtenentes e Sargentos do 
Exército - Assen, na av. Prudente de 
Morais, Tirol, não suspeita que por 
trás de seus muros há um potencial 
criadouro do mosquito aedes aegyp-
ti, transmissor da dengue, doença 
em escalada em Natal, e também da 
chikungunya e zika.

Em visita realizada no local na 
semana passada, equipes de fisca-
lização do Centro de Controle de 
Zoonozes de Natal encontraram fo-
cos do aedes aegypti. Foi realizado 
tratamento da água e encaminhado 
relatório à Vigilância Sanitária.

O prédio está abandonado, o mato 
tomou conta do local e as piscinas es-
tão com água empoçada, um verdadei-
ro convite à dengue. Imóveis públicos 
e privados, abandonados, com acúmu-
lo de mato, água parada e lixo repre-
sentam uma ameaça à população em 
tempo de alta das arboviroses.

Vistas do alto, as piscinas abando-
nadas da Assen apresentam uma água 
esverdeada com manchas escuras for-
madas pelos fungos e vegetação que 
brotam no azulejo. Um cenário de 
abandono e descaso.

O Centro de Controle de Zoo-
noses programa uma segunda visita 
ao local nesta segunda-feira (9) para 
mais uma avaliação e inspeção. Se-
gundo Dianaldo Rodrigues, coorde-
nador das Operações de Campo do 
CCZ, o proprietário do prédio será 
notificado e medidas rigorosas de-
vem ser tomadas nos próximos dias.

Imóveis fechados e desabitados 
são um problema para Centro de 
Controle de Zoonoses. O primei-
ro passo, como explica Dianaldo, 
é identificar o proprietário e tentar 
uma visita amigavelmente. Quando 
não se consegue, é feito um relató-
rio da situação encontrada no local 
e o risco que o imóvel representa 
para a população.

Atualmente, todas as segundas-fei-
ras, um gabinete de crise se reúne para 
analisar situações encontradas pela 
fiscalização. O grupo é formado por 
representantes de secretarias do Mu-
nicípio como Semurb, Semsur, Semov, 
que elaboram encaminhamentos do 
ponto de vista legal, afim de identificar 
e notificar os proprietários de imóveis.

Piscina no prédio abandonado da Assen vira 
foco do mosquito transmissor da dengue
EQUIPE DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE NATAL FARÁ NOVA INSPEÇÃO NO LOCAL NESTA SEGUNDA-FEIRA (9) 
PARA CHECAR PRESENÇA DE LARVAS, E PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL SERÃO NOTIFICADOS PARA RESOLVER SITUAÇÃO

Foto: Rogério Vital/Novo

Foto: Rogério Vital/Novo

Fotos: Cedidas/CCZ

Centro de Controle de Zoonoses encontrou focos de mosquito em inspeção realizada semana passada nas piscinas

Equipes de operações de 
campo do Centro de Controle 
de Zoonoses de Natal consegui-
ram entrar no prédio da Assen e 
constataram o abandono de per-
to. “Ali é preciso ter um acompa-
nhamento dos proprietários; que 
eles possam cobrir aquela pisci-
na ou colocar alguns peixes para 

ver se consegue conter aquela 
situação. Na realidade, não tem 
nenhuma estrutura. E eles vão 
receber uma notificação”, afirma 
Dianaldo Rodrigues.

Na primeira inspeção rea-
lizada no local, não foram en-
contrados focos de aedes aegy-
pit, segundo o coordenador de 

Operações de Campo do CCZ. 
Nessa segunda inspeção, além 
da averiguação minuciosa do 
ambiente, também deverão ser 
colocados pequenos peixes na 
piscina para que possam comer 
possíveis larvas do mosquito, 
enquanto o proprietário resol-
ve o problema.

Outro problema enfrenta-
do todos os dias pelo Centro de 
Controle de Zoonoses de Natal 
é a falta de cuidado da popula-
ção no descarte de lixo – inclu-
sive nos próprios quintais das 
residências -, refugos que po-
dem se transformar em poten-
ciais focos de mosquito, como 

latas, garrafas, pneus, além de 
piscinas. As dificuldades são 
muitas diante da falta de cons-
cientização da população.

“Até a visita em domicílio a 
população não está aceitando. 
Estamos com um índice altís-
simo de imóveis fechando, fi-
cando desabitados. Alguns não 

aceitam a visita do agente de 
endemias”, relata Dianaldo.

Quem quiser denunciar al-
gum prédio abandonado com 
possível foco de aedes aegypit, 
deve ligar para o Centro de 
Controle de Zoonoses de Na-
tal nos telefones 3232 8235 e 
3232 8238.

Por dentro da Assen

Falta de conscientização

SAIBA COMO 
PREVENIR A DENGUE
A melhor forma de combater a 
dengue, e as arboviroses de uma 
forma mais ampla, é combater 
os focos de acúmulo de água, 
locais propícios para a criação do 
mosquito transmissor da doença.

> Guarde pneus sem água em local 
coberto e seco. 
 
> Coloque o lixo em sacos plásticos. 
Não jogue lixo em terrenos baldios. 
 
> Encha de areia até a borda os 
pratinhos dos vasos de plantas. 
 
> Remova folhas, galhos e tudo 
que possa impedir a água de correr 
pelas calhas. 
 
> Não deixe água de chuva 
acumulada. 
 
> Mantenha a caixa d’água sempre 
fechada.

ISAAC 
RIBEIRO

EDITOR
@is4acribeiro
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@diegonegrellos
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Foto: Pedro Fonseca

Em clima de Dia das Mães, as queridas desta coluna 
Diva Duarte e Robertinha Bezerra 

EXPLODIU!
Menos de uma semana após seu lançamento oficial, o festival 
“Viiixe! Forró e Piseiro” já vendeu 70% dos seus ingressos. O 
evento acontece dia 23 de julho, na Arena das Dunas, com a 
presença de artistas nacionais e que são referências nos rit-
mos. Percorrendo cidades do Brasil, o festival traz a Natal os 
shows de Xand Avião, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Zé 
Vaqueiro, Vitor Fernandes e Nattan. Em nosso blog no No-
voNoticias.com.br, você pode conferir a matéria completa! 

SUNSET
Em comemoração aos 20 anos de carreira, Claudia Leitte 
preparou diversos momentos comemorativos e projetos es-
peciais durante o ano para, junto aos seus fãs, celebrar a tra-
jetória de sucesso trilhada até aqui e apontar para o que vem 
aí no futuro. Agora chegou a vez de registrar um de seus 
shows mais conhecidos, a famosa “Prainha da Claudinha”. 
Com os pés na areia e cenografia tematizada, Claudia leva o 
clima litorâneo com sua atmosfera praiana do pôr do sol ao 
anoitecer para todo o Brasil com um repertório versátil, indo de 
momentos suaves e românticos até a plena energia do carnaval. 
Com participação confirmada de Juliette, Lucy Alves e Thiagui-
nho trazendo músicas inéditas feitas especialmente para o pro-
jeto, o tão aguardado registro audiovisual do show acontece no 
dia 25 de maio, em São Paulo, em um evento para convidados.  
 
FELIZ ANO NOVO
Depois do grande sucesso do Réveillon Santé 2022, uma das fes-
tas da virada mais comentadas do Brasil, o Grupo San Sebastian 
e a Destaque Promoções estão afinando os últimos detalhes para 
a edição 2023 do evento. O Réveillon Santé 2023 acontecerá no-
vamente em Natal, de 28 de dezembro a 01 de janeiro, e terá 
mais atrações, além de grandes surpresas. O objetivo é repetir 
o grande sucesso que a festa conquistou já no seu primeiro ano.  

PANDEIRO
O projeto Ribeira Boêmia está completando 10 anos e a cele-
bração será com 10 horas de muito samba! O maior evento de 
samba do estado, o Festival de Samba Ribeira Boêmia, prome-
te agitar o Centro de Convenções de Natal neste sábado (14). 
Para não deixar ninguém parado, além da anfitriã Roda Ribei-
ra Boêmia, estão os potiguares Pagode do Coxa e Dodora Car-
doso; e para completar o time, as atrações nacionais: Moacyr 
Luz e Samba do Trabalhador; quarteto João Cavalcanti, Alfredo 
Del Penho, Moyseis Marques e Pedro Miranda, apresentando o 
novo trabalho “Desengaiola”; e a cantora Maria Rita, que che-
ga pela primeira vez ao Festival com o show “Samba da Maria”.  
O evento será no pavilhão Nísia Floresta do Centro de Conven-
ções, e contará com vista para o mar, área 100% coberta e clima-
tizada, dois palcos, estacionamento gratuito e mesas e cadeiras 
gratuitas, disponibilizadas por ordem de chegada. Os ingressos 
podem ser adquiridos no site Outgo .

Na próxima quinta-feira (12) acontece um 
jantar de negócios do Delta Flow Investimentos, 
escritório agente autônomo de investimentos cre-
denciado ao BTG Pactual com atuação em Na-
tal. No evento, exclusivo para clientes da Delta 
Flow, estará presente, ministrando uma palestra, 

o economista-chefe para o Brasil do BTG Pactu-
al, Cláudio Ferraz. Sobre o mercado de capitais, o 
NOVO preparou uma entrevista com Paulo Hen-
rique, sócio e responsável pela operação da Delta 
Flow no Nordeste. Confira:

CENÁRIO DE 
INVESTIMENTOS EM 
2022 REQUER CAUTELA
AVALIAÇÃO É DE PAULO HENRIQUE, RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO 
DA DELTA FLOW NO NORDESTE. CONFIRA A ENTREVISTA ABAIXO.

NOVO – Como você ava-
lia o mercado de capitais 
para 2022? E como está 
o cenário para quem pre-
tende investir, especial-
mente em um ano políti-
co e pós-pandemia?

Paulo Henrique – O que te-
mos observado para 2022 é um 
cenário de bastante cautela. Para 
quem quer se posicionar dentro 
do seu portifólio de investimen-
tos, a nossa recomendação hoje 
é uma posição mais defensiva 
para que possamos aproveitar 
os ativos que estão indexados a 
papéis de renda fixa, principal-
mente indexados à inflação ou 
juros no Brasil. Então, tudo que 
a Selic aumentar, esses papéis 
indexados a juros vão ser remu-
nerados na mesma proporção. 

Nós percebemos um ritmo 
muito acelerado em 2021 para 
renda variável. Todo mundo 
[estava] aguardando uma reto-
mada da economia com o avan-
ço das vacinas, mas o efeito foi 
o contrário. A gente percebeu 
uma inflação muito exagerada, 
e isso trouxe uma retração pra 
economia, fazendo com que os 
ativos de risco perdessem atrati-
vidade, porque o Brasil teve que 
subir juros nesse mesmo perío-
do. Então os juros da renda fixa, 
que é atrelada à Selic, saíram de 
uma taxa de 2% ao ano, che-
gando hoje a R$ 12,75. Então, a 
partir do momento que ela pas-
sou de dois dígitos, o prêmio de 
risco, que a gente chama, para 
se investir em ativos atrelados a 
bolsa de valores ou renda variá-
vel perdeu atratividade. E quem 
ganhou atratividade nesse mo-
mento de cautela e de dúvidas 
em relação ao futuro, foi a ren-
da fixa. Então o investidor não 
precisa mais arriscar o dinheiro 
para ter uma rentabilidade que 
chamamos de ganho real, que é 
quando se tem um ganho atra-
tivo acima da inflação. A reco-
mendação do BTG é de  muita 

paciência nesse momento em 
que a gente não enxerga gran-
des horizontes positivos para 
os investimentos de risco. Pri-
meiro por um cenário político 
polarizado. Segundo, com re-
lação ao mundo internacional. 
Os Estados Unidos têm subi-
do juros com uma força muito 
maior do que o que o merca-
do esperava, e isso tem feito 
com que os ativos de riscos 
americanos também percam 
atratividade para a renda fixa. 
Então tudo isso faz com que o 
Brasil e os países emergentes 
percam dinheiro. 

NOVO – Qual o objetivo 
desse jantar de negó-
cios que será realizado 
esta semana em Natal? 

PH – O nosso público-
-alvo é um público de private 
bank e empresas Corporate, 

que têm faturamentos acima 
de R$ 500 milhões ao ano, e o 
cliente que tem, pelo menos, 
R$ 1 milhão de investimentos 
no mercado. O nosso escri-
tório trata de toda a gestão 
dos ativos desses investidores 
ou das empresas e, atrelado a 
isso, a gente também traz um 
planejamento patrimonial a 
esses clientes. Então, como 
uma troca saudável de reci-
procidade, também propor-
cionamos jantares aos nossos 
clientes, junto com econo-
mistas do BTG e do merca-
do. Esse é o segundo jantar 
que fazemos aqui em Natal. 
É um evento fechado para 70 
convidados, e o nosso gran-
de objetivo é alimentar nos-
sos clientes de informações 
fidedignas relacionadas ao 
cenário econômico, político e 
internacional.
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O América entrou em campo 
no último sábado (7), contra o 
Retrô-PE, em busca da reabilita-
ção no Grupo A3 da Série D do 
Campeonato Brasileiro. O placar 
não foi alterado e o jogo termi-
nou em um 0 a 0 que não ajudou 
muito a equipe natalense na luta 
para voltar ao G4. 

O jogo marcou a estreia do trei-
nador João Brigatti, que assumiu a 
equipe após a conturbada e meteó-

rica passagem de Edson Vieira no 
comando do América. Enfrentan-
do o líder da competição, o Mecão 
não se intimidou e adotou uma 
postura bastante propositiva, con-
seguindo agredir bastante o adver-
sário. Contudo, a intensidade ofen-
siva não conseguiu ser transferida 
para o placar e as redes da Arena 
das Dunas não foram balançadas 
no jogo deste sábado. 

Com o resultado, o América 

chegou aos cinco pontos e caiu 
uma posição na tabela, estacio-
nando na sexta colocação, ficando 
à frente apenas do Globo, segun-
do potiguar na competição, e do 
Crato-CE, que somam apenas um 
ponto no campeonato. 

O próximo confronto do Amé-
rica é justamente diante do Globo, 
em jogo marcado para o próximo 
domingo (15), às 15h, no estádio 
Barrettão, em Ceará-Mirim.

ESPORTE Segunda-feira, 9 de maio de 2022

Diego Breno
jornalistaesportivodb@gmail.com 

TOQUE DE LETRA

VICE-LÍDER
Uma vitória suada, de suma importância e que traduz exatamente 
o que é uma Série C. De brinde, coloca o time numa vice-lideran-
ça. Os três pontos conquistados pelo ABC ontem no Frasquei-
rão, após a derrota na última quinta-feira, mostra um time bastan-
te competitivo. Apesar da ausência de Kelvin, que é destaque do 
time na temporada, o alvinegro começou com a sua característica 
de velocidade no ataque. Se lá na frente o time desempenhou seu 
papel, até que bem, atrás ainda passou por algumas desatenções 
– mesmo com um esquema de três zagueiros – e que por pouco 
não sai atrás do placar após o Volta Redonda-RJ acertar o traves-
são. Foi preciso mexer no time para ver se a pegada do inicio do 
primeiro tempo acontecia. Não só aconteceu como saiu o gol e 
colocou o ABC na segunda colocação da Série C.

QUE ESTRELA!
Um roteiro que, vez ou outra, sempre aparece. Jogador que faz a 
sua estreia, às vezes vindo do banco de reservas e marca o gol da 
vitória. Com Alyson aconteceu. Mostrou inteligência ao acompa-
nhar a jogada, além do oportunismo. Que estreia!

SIM, FOI JUSTO!
Depois de uma semana conturbada, o América encarou o líder 
do seu grupo na Série D no sábado (07). O empate foi justo? 
Por mais que víssemos pequenas tentativas de criações, de certo 
domínio, as suas reais chances de finalização ainda são o encalce 
desse América. O Retrô-PE, por sua vez, se utilizou da velha tá-
tica de “vamos nos segurar por aqui”. Arriscou uns chutes aqui e 
acolá e nada mais fez. Então, mediante a pergunta feita, a resposta 
é sim. O empate foi justíssimo. 

TAÍ, GOSTEI!
Apesar do empate, e por se tratar de uma estreia, eu gostei do que 
vi nesse primeiro momento do técnico João Brigatti. Inclusive, 
na entrevista coletiva, o treinador reconheceu do time apresentar 
certa evolução e que precisa de ajustes. Eu sinceramente não sei 
o que vai acontecer com o time daqui pra frente. No entanto, 
ao que parece, um novo e promissor rumo será tomado com o 
alvirrubro. 

UFA! MAS...
E finalmente o Globo conseguiu seu primeiro ponto na Série D. 
O empate diante do Afogados-PE ontem permitiu que a equipe 
de Ceará-Mirim pudesse dividir os mesmos números de pontos 
com o Crato-CE – hoje são os últimos do grupo. Sobre a partida 
o que podemos dizer é que o time potiguar preocupa e muito até 
aqui. E mesmo que tenha atuado com um jogador a mais boa 
parte do segundo tempo, o Globo conseguiu o empate e nada 
mais fez. Suas atuações, até o momento, não faz com que eu creia 
em boas perspectivas para a Águia na competição, infelizmente.

SUPER MATUTÃO
Logo mais, às 14h, a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol 
(FNF) fará o lançamento do “Super Matutão”. Após dois anos a 
competição voltará com o seu objetivo de interiorização do es-
porte e de que possa revelar novos atletas. A expectativa da FNF 
é que o torneio possa contar com, ao menos, cinquenta equipes 
amadoras. A previsão de início da competição já aconteça na se-
gunda quinzena de junho.

AO POETA, MEU OBRIGADO. 
Autor de um dos mais belos poemas já escritos e eternizados na 
cidade nos deixou na última quinta-feira (05). Moacyr Gomes da 
Costa, aos 94 anos, descansou. Dentre tantas obras realizadas, foi 
o responsável pelo “Poema de Concreto”, apelido dado pelo go-
vernador Cortez Pereira (da época) ao principal palco do futebol 
potiguar: o estádio Castelão/Machadão. Ao Moacyr, agradeço 
por ter escrito os mais belos versos deste poema do qual pude 
conhecer e viver tantas e tantas vezes.

O ABC voltou a campo nes-
te domingo (8), no estádio Fras-
queirão, para tentar se recuperar 
da derrota sofrida no meio de se-
mana para o Altos, quando jogou 
no Piauí. O Alvinegro recebeu o 
Volta Redonda-RJ em um jogo 
bastante disputado, e bateu os ca-
riocas por 1 a 0 com gol do lateral 
Alyson, que fez sua estreia com a 
camisa abecedista neste domingo. 

Com a vitória, a equipe nata-
lense assumiu a vice-liderança da 
Série C, com 10 pontos somados, 
atrás apenas do Mirassol-SP, que 
tem 13 pontos. O triunfo deste 
domingo foi o terceiro do ABC 
em cinco jogos pelo Campeona-
to Brasileiro, que tem ainda um 
empate e uma derrota, a única 
da equipe desde que o treinador 
Fernando Marchiori assumiu o 
time na reta final do Campeona-

to Potiguar. 
O jogo foi bastante disputa-

do e com muitas oportunidades 
desperdiçadas para os dois lados. 
A equipe visitante chegou a acer-
tar o travessão do goleiro Pedro 
Paulo ainda na primeira etapa, no 
momento mais crítico para o time 
local. O jogo foi para o intervalo 
com o placar zerado. 

Na volta para o segundo tem-
po, o treinador resolveu mexer no 
time e fez duas substituições ain-
da no vestiário. Entraram Gusta-
vo França e Thallyson no lugar de 
Fábio Lima e Guilherme Nunes 
e deram mais mobilidade ao time 
em campo, que após novas substi-
tuições, já aos 26 minutos, quando 
entraram Erick Varão, Geovani e 
Alyson no lugar Wellington Reis, 
Wallyson e Patrick, fez o efeito 
esperado e tirou o zero do placar. 

O gol marcado aos 32 mi-
nutos foi o cartão de visitas do 
lateral Alyson, que com apenas 
cinco minutos em campo apro-
veitou o rebote do goleiro em 
uma cabeceada de Jefinho e estu-
fou as redes do Volta Redonda, 
abrindo o placar e garantindo os 
três pontos para o ABC. 

Agora a equipe natalense via-
ja para uma jornada de dois jo-
gos longe de seus domínios. O 
próximo jogo está marcado para 
sábado (14), contra o Botafogo-
-SP, no estádio Santa Cruz, em 
Ribeirão Preto (SP), às 17h. De-
pois a equipe volta ao Nordeste 
e encara o Atlético Cearense, no 
sábado seguinte, dia 21. O pró-
ximo jogo em casa do ABC será 
contra o Brasil de Pelotas, no dia 
28, em jogo válido pela 8ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. 

ABC vence e assume 
vice-liderança da Série C
O ALVINEGRO RECEBEU O VOLTA REDONDA-RJ NESTE DOMINGO (8) E 
BATEU OS CARIOCAS POR 1 A 0 COM GOL DO ESTREANTE ALYSON
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Em partida competitiva, equipe alvinegra só conseguiu marcar aos 33’ do 2º tempo 

América tropeça mais uma vez em 
casa e cai para sexta posição

Série D
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