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Técnicos da Ufersa
suspendem greve

Ana Arraes é eleita para ocupar vaga de
ministra no Tribunal de Contas da União

Mobilização que durava 107 dias
chegou ao fim no dia de ontem.

Pernambucana será a primeira mulher a ocupar a função.
Eleição teve a deputada Sandra Rosado como articuladora.
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RUTH ADMITE INTERESSE
EM DISPUTAR PREFEITURA
VICE-PREFEITA EVITA FALAR EM RENÚNCIA DE FAFÁ ROSADO, MAS EXTERNA QUE ESPERA UMA OPORTUNIDADE PARA PODER AJUDAR A MOSSORÓ.
Página 3
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Balanço

Impacto

Estado tem
mais de 25 mil
casos suspeitos
de dengue

Acidentes e
homicídios ampliam
em 50% demanda
no Hemocentro

Segundo a Sesap, pelo
menos 11 mil registros
foram comprovados.

Elevação da procura
compromete estoques que
precisam de reforços.
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Bancários
podem entrar
em greve
no dia 27
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Medida

Pós greve

Conselheiro
tutelar ameaçado
terá segurança
reforçada

Uern estima que
regularidade do
calendário exigirá
quatro anos

Flávio Roberto contará
com a proteção de dois
policiais militares.

Estudantes temem que
rendimento acadêmico
seja comprometido.
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Ana Arraes, no TCU

As contas de Mossoró

O

coordenador de Comunicação Social do TCE, João Batista Machado,
envia correspondência contestando
nota desta coluna que disse que desde o ano
de 2005 o Tribunal de Contas do Estado não
julga as contas da Prefeitura de Mossoró. Machado assegura que o TCE não privilegia nenhum gestor público e que todos são tratados de acordo com a lei. Ali, segundo ele, o
TCE aplica na plenitude a sua autonomia
constitucional. Em primeiro lugar, ele diz que

as contas de 2003 foram aprovadas em sessão de 9 de junho de 2005. Adianta ainda
que as contas anuais da prefeita Fafá Rosado foram apreciadas, sim. Em 2005, elas foram aprovadas com ressalvas na sessão de
09/10/2006. As de 2006 aprovadas com ressalvas em 17/04/2008. As de 2007 aprovadas com ressalvas em 14/02/2010 e as de
2008 aprovadas com ressalvas em
22/07/2010. Em 2009 aprovadas com ressalvas em 07/04/2011.

MAIS
Em relação a 2010, a PMM apresentou as contas no prazo previsto (30/04/2011) e o
processo está em tramitação no TCE. Machado esclarece que o TCE cumpre o seu dever constitucional. Esclarecido.

CAMPEÃO
Pelo relato oficial está demonstrado que o município de Mossoró é o campeão absoluto de
contas aprovadas com ressalvas. Machado, que ressalvas são essas? Esclareça-me, velho companheiro do Colégio Santa Luzia.

ALCIMAR
E, por me referir ao TCE, Alcimar Torquato chega aos 70 anos e se despede hoje do
plenário do Tribunal. Merece todas as homenagens. Já exerceu a Medicina em Mossoró e por
aqui foi deputado estadual.

CONGRESSO

As 24 horas do dia têm sido poucas para a
tarefa estafante em que está metido o presidente
da Comissão Provisória do PSB mossoroense,
Lahyrinho Rosado, na sua faina de organizar o
Congresso de amanhã.

JOVENS

Lahyrinho me disse que os jovens têm tido
uma participação preponderantemente importante nas mais recentes lutas do seu grupo
político,por isso terão horário especial no Congresso a partir das 14 horas.

CHICO

Na sessão que a Câmara Municipal de
Mossoró realizou ontem na Escola Abel Coelho, o vereador Chico da Prefeitura foi saudado por uma claque organizadérrima que gritava a todo pulmão: - "agora é Chico". O que é
que queriam dizer com isso?

PODER

Dois secretários municipais tramavam num
dos points da cidade a respeito da próxima convenção do DEM e a escolha do nome para disputar a Prefeitura de Mossoró. Eles dizem que
deverão levar o maior número de convencionais
para se sobrepor ao mando de Carlos Augusto Rosado.

MANDA

Ao que Carlos Augusto vai tecendo os acontecimentos bem ao seu estilo ravengariano, todos os passos da sucessão
mossoroense nas hostes do DEM. No frigir
dos ovos, hoje quem vai dar as cartas nesse
processo é ele mesmo, Carlos Augusto e estamos conversados.

ANA ARRAES

E eis que a deputada Ana Arraes obteve
votação expressiva e será a nova ministra do Tribunal de Contas da União. O placar foi de 222
pró Ana, contra 149 votos dados a Aldo Rebelo e 42 para Átila Lins.

FILIADOS

O vereador Lahyrinho Rosado tem consumido os últimos minutos em permanentes

contatos com lideranças que possam reforçar
o seu PSB a partir do Congresso de amanhã.
Aguardem as surpresas.
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A

companhei de perto alguns entendimentos em favor da indicação da deputada Ana
Arraes para ministra do Tribunal de Contas da União - TCU. O trabalho realizado pelos parlamentares não é diferente daquele em que disputam a própria eleição. Compromissos são assumidos
enquanto outros são descumpridos. Há interesses
paralelos que definem o voto de deputados ou mesmo de partidos políticos. Os governadores são procurados para que pressionem os parlamentares que
seguem suas orientações. Até o ex-presidente Lula
participou da campanha, em situação mais confortável, pois não está exercendo cargos eletivos. Senadores pediram aos deputados para que votassem
nos nomes de suas preferências. Uma festa, para
quem assiste de fora da peleja. Uma luta sem tréguas para quem disputa referência dos companheiros.
Oito candidatos disputavam o voto para o cargo
de ministro do TCU. Houve a desistência de apenas
um,permanecendo outros sete na peleja.Ana Arraes,
Aldo Rebelo e Átila Lins eram tidos como preferidos,
numa eleição que parecia equilibrada. Na reta final,
o PMDB retirou o apoio ao deputado Átila que viu
suas chances descerem pelo ralo. A estratégia para
que os votos dos peemedebistas fossem para o deputado Aldo não funcionou em sua totalidade e o
nome da deputada Ana foi adquirindo maior robustez. Iniciada a votação, ainda havia quem falasse em
pesquisas com empate técnico entre Aldo e Ana,
mas tudo não passava de boato. Os aliados de Ana
Arraes mostravam tranquilidade e falavam em maioria entre 50 e 70 votos, o que terminou acontecendo. O placar registrado ficou na margem projetada.

A eleição da deputada Ana Arraes para o TCU
foi resultado de uma articulação política bem estruturada iniciada no final do primeiro semestre. A deputada Sandra Rosado exerceu papel importante nesses entendimentos e foi companhia permanente da
deputada Ana em todos os momentos. No último
domingo, as duas fizeram um levantamento dos votos esperados e ficaram tranquilas. Na terça-feira à
noite, em reunião-jantar com membros do Partido
Verde, a presença do deputado Zequinha significou o apoio do presidente do Senado, José Sarney,
à campanha de Ana. Ontem, muito cedo, todos estavam a postos, repassando pontos essenciais e checando a necessidade de mais algum contato. Durante toda a votação, a candidata permaneceu em
pé, ao lado das urnas, cumprimentando os deputados.
Na Comissão de Assuntos Sociais do Senado CAS, a governadora Rosalba Ciarlini foi homenageada, com o descerramento de sua fotografia na
galeria dos ex-presidentes. Quando a deputada Sandra justificou sua ausência para ir votar no nome
para o TCU, Rosalba fez questão de registrar sua
torcida por Ana Arraes e dizer do seu trabalho junto aos deputados aliados para que votassem na filha
de Miguel Arraes. Achando pouco, o presidente da
reunião, senador Jayme Campos, fez declaração semelhante e pediu para que Sandra avisasse à candidata que, do Senado, ele havia participado da campanha para eleger Ana. Permaneci mais algum tempo na CAS e ouvi outros depoimentos. Ao chegar
ao plenário da Câmara, não tinha mais receio do resultado final da eleição, o que foi confirmado alguns minutos depois.

UFERSA

Os técnicos-administrativos da Ufersa decidiram em assembleia ontem com cerca de
um terço da representação da categoria voltar
ao trabalho a partir da próxima segunda-feira.

GRACO

GARBOS

Nestes dias 26 e 27 de setembro, o Garbos
Recepções e Eventos estará representado no
Terraço Daslu, em São Paulo, onde haverá um
acontecimento restrito a 40 chefs.

DELEGAÇÃO

A delegação mossoroense do Garbos será
representada pela diretora Beth Rego, banqueteira Lizete Andrade e decorador Nilson
Júnior. A principal atração será a dupla Victor
e Léo e a iniciativa é beneficente para a Associação de Amparo do Idoso, de SP.

FEIRÃO

Neste fim de semana, o Show Auto Mall
vivenciará um Feirão da Liberdade na área automobilística. Todas as revendas praticarão
taxas especiais com entrada para 60 dias em
qualquer aquisição de carro.

ENTUSIASTA

Dentro do projeto de dotar Mossoró de um
estádio à altura nós perdemos Genivan Vale,
entusiasta de um novo campo, enquanto ganhamos Manoel Barreto, incentivador do projeto de recuperação.

COQUELUCHE

Pelo depoimento de médicos, principalmente os da área pediátrica (são poucos), nós
estamos experimentando a ameaça de um novo surto da velha coqueluche. Quem diria que
um dia ela pudesse voltar?

GREVE

Ainda está em andamento a greve dos Correios que causa muito transtorno e vem aí uma
outra que vai acabar de sufocar:a dos bancários,
a partir de 27 deste mês. Arre.
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POSIÇÃO

Ruth evita falar sobre renúncia, mas garante
estar disposta a disputar a Prefeitura de Mossoró
Vice-prefeita lembra que nas veias dela corre sangue mossoroense e diz ter o desejo de uma oportunidade de ajudar
BRUNO BARRETO
Editor de Política
A vice-prefeita Ruth Ciarlini (DEM), principal interessada na renúncia da prefeita Fafá Rosado (DEM), tem evitado falar sobre essa possibilidade descartada por diversas
vezes pela chefe do Executivo
municipal.
Ontem, durante almoço
concedido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), ela
foi instigada pela reportagem
do O Mossoroense a falar sobre o assunto,mas disse que no
momento não está dando entrevista a nenhum veículo de
comunicação para falar sobre
política.
Diante da insistência para
expor o que pensa sobre a possibilidade, a única que lhe permite disputar a Prefeitura de

Mossoró, Ruth disse que "era
muito cedo para se falar sobre
esse assunto" e disse "estar à
disposição do partido".
Antes de encerrar a conversa, ela deixou claro que se tiver a oportunidade não vai deixar o "cavalo passar selado",
como se diz no jargão da classe política. Com o braço esquerdo aberto e o dedo indicador da mão direita passando pelo pulso do membro
oposto, ela disse: "nas minhas
veias corre o sangue dessa terra e eu quero muito ter a oportunidade de poder ajudar mais
o povo mossoroense".
Dependendo de uma engenharia política para poder ser
candidata a prefeito de Mossoró, Ruth é a terceira colocada
do grupo governista nas pesquisas. À frente dela estão pela ordem os vereadores Chico
da Prefeitura e Cláudia Regina,

LUCIANO LELLYS

COPA

Mineiro reclama de
demora em obras de
mobilidade urbana

Ruth depende de engenharia política para ser candidata

ambos do DEM.A vice-prefeita ainda tem contra si outro
obstáculo: as pesquisas mos-

tram que a maioria da população de Mossoró é contra a prefeita Fafá Rosado renunciar.

EVENTO

Legislativo mossoroense realiza primeira edição
do projeto “Câmara nas Escolas” no “Abel Coelho”
A Câmara Municipal de
Mossoró realizou ontem a primeira edição do projeto “Câmara nas Escolas”, cumprindo mais um compromisso de
campanha da atual mesa diretora da Casa. A primeira edição do projeto foi realizada na
Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho, escola que
obteve a primeira colocação
entre as escolas públicas estaduais de Mossoró na avaliação do Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM).
O projeto tem como objetivos despertar a consciência
política dos jovens, aproximar
os estudantes da dinâmica do
trabalho da Câmara Municipal e ouvir dos próprios estudantes e professores da escola a realidade e dificuldade
enfrentadas pela comunidade
estudantil. "Nós instalamos
a Câmara Municipal na Escola Abel Coelho por ser uma
das maiores do nosso município. Sabemos que aqui já existe um trabalho de conscientização política entre os estudantes. Já recebemos visita de
estudantes na Câmara e agora estamos fazendo o caminho inverso. Estamos muito
satisfeitos com a recepção e
acredito que daqui poderão
sair futuros vereadores, como

é o caso do vereador Genivan Vale, ex-aluno do Abel
Coelho", disse o presidente da
Câmara, Francisco José Júnior.
A professora Iratelma Pereira ocupou a Tribuna para
falar sobre o trabalho de conscientização política que faz
com seus alunos. Ela já os
levou a visitar a sede do Poder Legislativo para acompanhar o trabalho dos vereadores. A professora também relatou algumas das dificuldades enfrentadas pelos alunos
e servidores da escola, como
a violência e a deficiência do
transporte público coletivo,
que obriga os estudantes a saírem das aulas antes do término para não perderem o ônibus.
O vereador Genivan Vale
compartilhou com os alunos,
professores e servidores da Escola Abel Coelho sua emoção
em voltar à escola na condição
de vereador, e ressaltou que sua
história poderá ser repetida por
algum estudante. O vereador
Jório Nogueira também falou
sobre a sua história, afirmando
que já havia sido vigia da Escola Abel Coelho e que hoje está
em seu quarto mandato na Câmara Municipal de Mossoró.
A gerente municipal de

Educação, professora Ieda
Chaves, prestigiou a primeira
edição do projeto “Câmara
nas Escolas” e parabenizou
o Poder Legislativo pela iniciativa. "A Câmara está de parabéns. Iniciativas como esta
são de grande importância para a formação crítica dos estudantes", afirmou.
O “Câmara nas Escolas”
será realizado uma vez por
mês, em instituições de ensino público e privado, contemplando também as escolas na
zona rural.
SESSÃO SOLENE
Atendendo requerimento
da vereadora Cláudia Regina,
a Câmara Municipal de Mossoró realiza hoje, Sessão Solene em homenagem às entidades representativas das pessoas
com deficiência em Mossoró
e região. Segundo a propositora do requerimento,a audiência será realizada devido ao Dia
Nacional de Luta das Pessoas
com Deficiência,celebrado em
21 de setembro.
O evento contará com a
apresentação do Grupo de
Violino Alegria de Viver, composto por pacientes e filhos de
pacientes da Associação de
Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região

(AAPCM) e com a apresentação de dança "Vem Dançar
Comigo", da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Na oportunidade
serão entregues Diplomas de
Reconhecimento da Câmara
Municipal de Mossoró às seguintes entidades: Associação
das Famílias e Amigos dos
Doentes Mentais (AFADM);
Grupo Aprendendo a Viver
Positivamente (GAV+); Associação dos Renais Crônicos e
Amigos de Mossoró e Região
(Arcam); Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais
(Apae); Associação dos Deficientes Físicos de Mossoró
(Adefim); Associação dos Deficientes Auditivos de Mossoró e Região (Asmo); Associação de Apoio aos Portadores
de Câncer de Mossoró e Região (AAPCM); Associação
dos Deficientes Visuais de
Mossoró (ADVM) e Fórum
das Mulheres com Deficiência de Mossoró e Região. Ainda na Sessão Solene, serão empossados os membros do
Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência.
A Sessão Solene será realizada no auditório da Ordem
dos Advogados do Brasil
(OAB) - Subseccional Mossoró, a partir das 15h.

A não-conclusão de
projetos para as obras de
mobilidade urbana da Copa de 2014 foi questionada pelo deputado Fernando Mineiro (PT).
O parlamentar disse que
nos diversos debates realizados sobre o tema já mostrou ter firmado a posição
de ser favorável ao grande
evento, mas vê com preocupação o atraso em importantes projetos das obras de mobilidade urbana,
tanto na zona norte, quanto na zona sul de Natal.

Mineiro citou, entre
outros,os exemplos das obras da duplicação da Ponte de Igapó e as da avenida Engenheiro Roberto
Freire. "Independente de
acontecer o evento ou não,
são obras necessárias para Natal. A depender da
atitude dos gestores, cidades que sediam grandes
eventos podem ter benefícios, mas aqui em Natal
muitas obras não têm nem
o projeto pronto e não podem ser contratualizadas",
criticou o deputado.

ENCONTRO

PRP inicia preparativos
para as eleições 2012 na
noite desta sexta-feira
Nesta sexta-feira,às 19h,no
auditório da Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM), o Partido Republicano Progressista (PRP) faz
encontro para receber novos
filiados e discutir o futuro do
partido para as eleições 2012.
O segundo presidente, a legenda tem três presidentes,
Carlos Carvalho disse que ainda não sabe o número de pessoas que desembarcarão no
partido. "Vamos receber filiações de representantes do
segmento evangélico, comunitários, professores, sindicalistas e comerciantes", enumera.
De acordo com Carlos Carvalho, o encontro desta sextafeira será marcado por algumas
surpresas.Uma delas,seria a filiação do ex-deputado estadual
Gilvan Carlos. Atualmente integrando o PHS, Gilvan já
anunciou que será candidato

a vereador, mas ainda não definiu por qual agremiação entrará na disputa.
Outro nome considerado
forte no partido é o primeiro presidente do PRP mossoroense Gideon Ismaías,
que foi candidato a vereador
em 2004 obtendo mais de mil
votos.
De acordo com os cálculos
de Carlos Carvalho, o PRP terá 21 candidatos a vereador em
2012 e capacidade de eleger até
dois membros da Câmara Municipal. "Para isso vamos nos
coligar com partidos com o
mesmo cacife eleitoral que
nós", acrescenta.
Sobre a disputa majoritária,Carlos Carvalho afirma que
o PRP está aberto ao entendimento com qualquer corrente política mossoroense. No
entanto,condiciona uma aliança ao direito de indicar um candidato a vice-prefeito.

4–

POLÍTICA

Quinta-feira, 22 de setembro de 2011

www.omossoroense.com.br

DECISÃO

Deputados escolhem Ana Arraes para ser ministra do TCU
Relator do Código Florestal na Câmara, o deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP) ficou em segundo lugar, com 149 votos
BRASÍLIA - Com 222 votos, a Câmara dos Deputados
elegeu ontem (21) a deputada
Ana Arraes (PSB-PE) ministra
do Tribunal de Contas da União (TCU). Ela vai ocupar a
vaga deixada por Ubiratan
Aguiar, que se aposentou em
agosto.
Ana Arraes será a primeira
mulher a ocupar uma vaga de
ministra no TCU. Ela é mãe
do governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB).
Ao todo, foram seis candidatos disputando a vaga. Eles
discursaram para um plenário
lotado: 493 dos 513 parlamentares estavam presentes. Relator do Código Florestal na Câmara, o deputado Aldo Rebe-

lo (PCdoB-SP) ficou em segundo lugar, com 149 votos.
Em seu discurso, ainda como candidata, Ana Arraes ressaltou que tem crescido muito
a participação das mulheres
nos espaços de poder no Brasil, sobretudo com o governo
da presidente Dilma Rousseff.
"Entretanto, ainda temos um
longo caminho a percorrer,
pois a participação igualitária
das mulheres no processo de
tomadas de decisões é fundamental para o fortalecimento
da democracia e para que a
composição da sociedade esteja realmente refletida na função pública, nas políticas públicas e na legislação do País",
afirmou.

A votação foi secreta.O painel eletrônico do plenário divulgou somente o resultado total. A Constituição determina
que esse tipo de votação seja
usada para escolha de autoridades.
Seis dos nove ministros do
TCU são escolhidos pelo Congresso Nacional. Três são escolhidos pelo presidente da República por meio de lista tríplice.
Para a deputada federal Sandra Rosado (PSB-RN), vicelíder do PSB na Câmara e uma
das articuladoras da candidatura, a eleição de Ana Arraes é
uma vitória das mulheres. Para a deputada, o Brasil já pode
se orgulhar em dizer que a ocu-

pação dos espaços de poder segue o caminho certo para atingir a igualdade plena entre homens e mulheres.
"Elegemos a primeira presidente do Brasil e agora teremos a primeira ministra no
TCU. É orgulho saber que nós
mulheres estamos indo em
busca dos nossos espaços e a
cada dia conquistamos dentro
de uma igualdade plena.É muito gratificante poder fazer parte dessa história", ressalta Sandra Rosado.
A deputada Ana Arraes
tem 64 anos. Atualmente
exerce seu segundo mandato
como deputada federal e é titular da Comissão de Defesa
do Consumidor e vice-líder

Ana, primeira mulher no TCU, recebeu apoio da deputada Sandra Rosado

do bloco PSB-PTB-PCdoB.
Com a saída de Ana Arraes,
assume sua vaga na Câmara o
deputado Paulo Rubem Santiago (PDT-PE), que está no

exercício do mandato na condição de suplente. Ele passa a
ser titular, e em sua vaga assume o terceiro suplente Severino de Souza Silva (PSB-PE).

DISCURSO

Dilma declara ser contrária a intervenções militares no Oriente Médio
Luciana
Lima e Yara Aquino
Repórteres
da Agência Brasil
BRASÍLIA - A presidenta
Dilma Rousseff se colocou
contrária às intervenções militares ocorridas nos países do
Oriente Médio e do Norte da
África,envolvidos em conflitos
civis desde o ano passado, em
uma série de revoltas conhecida como Primavera Árabe."Repudiamos com veemência as repressões brutais que vitimam

populações civis.Estamos convencidos de que, para a comunidade internacional, o recurso da força deve ser sempre a última alternativa",destacou Dilma, ao se tornar a primeira mulher a discursar na abertura da
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.
Dilma defende uma atuação
mais eficaz do Conselho de Segurança da ONU na solução
desses conflitos."É preciso que
as nações aqui reunidas encontrem uma forma legítima e eficaz de ajudar as sociedades que

clamam por reformas, sem retirar de seus cidadãos a condução do processo. A busca
da paz e da segurança no mundo não pode se limitar a intervenções em situações extremas."
Os protestos no mundo árabe ocorrem contra governos
de países como a Tunísia,o Egito,a Líbia,Síria,e o Iêmen,além
de conflitos de menor proporção no Kuwait, Líbano, na
Mauritânia, no Marrocos, na
Arábia Saudita, no Sudão e no
Saara Ocidental.

Em contraponto à posição
norte-americana de intervir
militarmente em alguns desses
países, a presidenta Dilma disse que o Brasil é adepto da solução proposta pelo secretáriogeral da ONU, Ban Ki-moon,
que defende a "prevenção de
conflitos". "Apoiamos o secretário-geral em seu esforço
de engajar as Nações Unidas na
prevenção de conflitos por
meio do exercício incansável
da democracia e da promoção
do desenvolvimento", destacou a presidenta Dilma que re-

ARLENE
A ex-vereadora Arlene Souza
(DEM) segue pavimentando o
caminho de volta à Câmara Municipal. Nesta sexta-feira, ela faz
mais uma distribuição de panfletos educativos em combate à violência no trânsito. Desta vez será
na avenida Alberto Maranhão, no
trecho que separa os shoppings
Oásis e Boulevard. Desta vez Arlene conta com o apoio da CDL,
Getran, PRF, DPRE, HRTM, Lions e Rotary.

juntos", ressaltou Dilma.
Ela destacou a atuação brasileira na recepção de imigrantes dessas áreas de conflito.
"Desde o final de 2010 assistimos a uma sucessão de manifestações populares que se convencionou nominar Primavera Árabe. O Brasil é pátria de
adoção de muitos imigrantes
daquela parte do mundo. Os
brasileiros se solidarizam com
a busca de um ideal que não
pertence a nenhuma cultura
porque é universal: a liberdade."

AGORA É CHICO

BETINHO
De nada adiantou o esforço do
deputado federal Betinho Rosado (DEM) para fazer uma média
com o governador pernambucano
Eduardo Campos (PSB). O deputado foi exonerado da Secretaria
Estadual da Agricultura, Pecuária
e Pesca para reassumir o mandato
na Câmara dos Deputados e votar
a favor da indicação da deputada
federal Ana Arraes (PSB/PE).
Betinho chegou atrasado e perdeu
a votação. Sexta-feira, ele retorna
ao Executivo estadual sem cumprir
a meta estabelecida.

pudiou a política externa desenvolvida pelos Estados Unidos.
"O mundo sofre hoje as dolorosas consequências de intervenções que agravaram os conflitos possibilitando a infiltração do terrorismo onde ele não
existia, inaugurando novos ciclos de violência, multiplicando números de vítimas civis.
Muito se fala sobre a possibilidade de protegê-los,pouco se
fala sobre a responsabilidade
ao protegê-lo. São conceitos
que precisamos amadurecer

Bruno

Barreto

brunobarreto@omossoroense.com.br

DESPREZO PELO SERVIDOR PÚBLICO
Hoje em dia o sonho de quem não é filho de gente rica nem tem vocação para o empreendedorismo é chegar ao serviço público. Bons salários, garantia de que os proventos não
vão atrasar e estabilidade são os atrativos. Esse tripé não vale para o Rio Grande do Norte. A
julgar pelos últimos acontecimentos, os concurseiros precisam pensar duas vezes antes de fazer uma inscrição num certame para um órgão estadual. O atual estágio das relações entre a administração estadual e funcionalismo é o pior possível. Acirramento, acordos descumpridos e
tendência de achatamento salarial. A passagem da governadora Rosalba Ciarlini (DEM) pela
Prefeitura de Mossoró mostra que esse quadro não tende a mudar. A forma como ela age
demonstra total desprezo pelos servidores públicos. Até hoje os servidores municipais lutam
para conseguir na Justiça o pagamento do FGTS a que têm direito. Ganharam em todas as instâncias e a Prefeitura insiste em protelar.

QUATRO ANOS DE CONFRONTOS
A tendência é de que os servidores estaduais só consigam o que querem no Judiciário. A via
da negociação está impraticável. Veja o caso das categorias que firmaram acordo para começar a
receber os aumentos a partir de setembro. O governo demista já sinalizou que não vai cumprir.
Resultado: vamos ter uma segunda onda de greves. A forma como o governo tratou a Uern sinalizou essa possibilidade, na época identificada pela coluna. Pelo visto caminhamos para quatro
anos de confrontos.

O vereador Chico da Prefeitura
(DEM) foi ovacionado por alunos
da Escola Estadual Abel Coelho na
primeira edição do projeto "Câmara
nas Escolas". Os jovens saudaram o
"Juventude" com o seu bordão:"Agora é Chico".

PALAVRA

Por falar no "Câmara nas Escolas",quero parabenizar o presidente da
mesa diretora Francisco José Júnior
(PMN) por mais uma promessa
cumprida com esse importante projeto que está saindo do papel. Aos
poucos o peemenista vai criando a
fama de homem de palavra,marca que
todo político deve almejar.

PSD

Se na atuação administrativa à
frente da Câmara Municipal Francisco José Júnior vai bem, na política ele passa por turbulências por causa
da possibilidade cada vez mais concreta de o PSD não sair do papel a tempo de disputar as eleições de 2012.
O reflexo disso são as possíveis baixas
de nomes certos no partido como a
suplente Cícera Nogueira, os pedetistas Ricardo de Dodoca e Jório
Nogueira e a vereadora Maria das
Malhas (PSL).À exceção de Jório,todos estão convidados para o DEM.

CONVITE
O deputado federal Henrique Alves aproveitou a reunião entre PMDB e PT em
Brasília que contou com a
presença do ex-presidente
Lula para convidar o petista para comparecer na solenidade de início das obras do
Aeroporto de São Gonçalo
do Amarante, mas espere aí:
as obras do equipamento
não já começaram? A pista
não está pronta? Sendo assim, não há necessidade de
tal evento.Talvez seja por isso que Henrique já entregou
a Lula um presente no encontro de ontem.

OPINIÃO
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NOTAS DA REDAÇÃO

LOJAS MULTIMARCAS NOS
CAMINHOS DA PERIFERIA

editor@omossoroense.com.br

FORMATURA

IVAN POSTIGO
Diretor de Gestão Empresarial

mundo gira, e as mudanças são inevitáveis.
O desenvolvimento
econômico proporciona conforto e gera novas necessidades e
ansiedades.
O homem é movido pelo desejo, que o faz criar, inovar e consumir. O modo da moda leva a novas modas de modos.
Camisas coloridas e sóbrias,
calças largas e justas, vestidos longos e curtos, que integram pessoas e também as afastam de grupos. Como que saudosos e em
busca de ricos resgates das nossas origens as chamamos tribos.
O conjunto de rock, que passou a grupo, agora é banda, numa quantidade inimaginável na
periferia.
Trabalhadoras e criativas periferias, às margens das cidades,
marginalizadas,provocativas e geradoras de costumes, modas, cultura e cada vez mais margem de
lucro, para empresas ávidas e necessitadas de resultados positivos
crescentes.
Cidades em grandes centros
brasileiros não têm mais em suas
periferias vilas e bairros, mas mi-

crocidades, que suprem todas as
verticalizado as operações, abrindemandas de seus moradores, da
do lojas próprias e trabalhando
alimentação aos serviços de toda
em sistema de franquia.
espécie.
Ao ocuparem espaços nobres
Disponibilidade financeira leem centros comerciais, acabam
va a população ao exercício das
empurrando as demais marcas e
compras. Primeiro para atender
lojas multimarcas para fora desas necessidades prementes, desas áreas.
pois por bens e recursos de inteA periferia nesse movimento,
gração.
com recursos substanciosos com
Nessa paso aquecimensagem, as posto da econosibilidades
mia e ascenvão
desde
são de classes
A periferia, com suas
produtos
sociais, está
múltiplas facetas, é
acessíveis, alde braços
extremamente exigente
guns sem riabertos para
e pouco disposta à
gor na qualirecebê-las.
fidelidade unilateral.
dade, até a
A perifebusca da exceria sempre foi
lência na fao berço onde
bricação, consolidada com a
a pequena empresa recebeu abrimarca Premium.
go, agora também as acolhe, cresEconomia aquecida, fronteicidas, criadas e renovadoras.
ras abertas, a oferta se torna sigVisibilidade é resultado do renificativa, com isso caem os preconhecimento do consumidor,
ços, o volume do fabricante, por
portanto a parceria lojista-fabriperda de espaço nas lojas multicante é fundamental para o sucesmarcas, e o faturamento, evidenso de ambos.
temente.
Essa relação tem se mostrado
Como recurso para recupeestremecida. A questão que coração de resultados,empresas têm
loco é se a falta de fidelidade é

“

“

O

que provoca o distanciamento ou
será o distanciamento que provoca a falta de fidelidade?
A repetição de comportamentos leva à cópia dos modus
operandis, o que torna os espaços comerciais muito parecidos,
aspecto que também não provoca atração e fidelidade do consumidor.
Nesse aspecto ocorrem rupturas, tornando a palavra parceria
mais poética do que real. O excessivo uso do termo e a negligência com o conceito levam ao desgaste, inevitavelmente.
Cabe aos fabricantes e lojistas o exaustivo trabalho de entendimento desse novo espaço. Locais e consumidores são diferentes, portanto, cópia de modelos
sem o adequado ajuste e conformidade é o asfalto do caminho
do fracasso.
A periferia,com suas múltiplas
facetas, é extremamente exigente e pouco disposta à fidelidade
unilateral.
As lojas multimarcas nos caminhos da periferia para terem sucesso precisam carregar a bandeira da renovação.

No próximo sábado, os concluintes da primeira turma do
curso de Medicina da Uern farão a sua festa de formatura. A
comemoração será realizada no Salão Salinas, do Garbos Recepções e Eventos, a partir das 22h. Os formandos receberão
1.200 convidados para a festa.

BIRRA E MOLECAGEM - A
arrogância e prepotência de
alguns os impedem de observar os trâmites legais do processo legislativo democrático.Acostumados com outros
tempos, quando, como um
rolo compressor, passavam
por cima de tudo e todos,não
percebem que os tempos
agora são outros."Quem disso usa, disso cuida".

HOMENAGEM - A governadora do Rio Grande do
Norte Rosalba Ciarlini foi
homenageada ontem no Senado Federal pela Comissão de Assuntos Sociais,
que presidiu quando esteve
no Congresso. A solenidade contou com a presença
dos senadores Garibaldi
Alves, José Agripino Maia
e Paulo Davim.

FIFA E SOBERANIA NACIONAL
CREA
CÉLIO PEZZA
Escritor

ma recente medida
provisória aprovada
pela Câmara dos Deputados estabelece
que a Fifa e o COI (Comitê
Olímpico Internacional) terão
poderes para definir os gastos
com a Copa do Mundo de 2014,
não tendo que respeitar a atual
Lei de Licitações 8.666 de 1993.
Esta medida, além de facilitar
tremendamente o desvio de verbas, afronta até mesmo a nossa
Soberania Nacional, pois confere a uma entidade externa poderes acima dos constituídos no
nosso país. Esta mesma Fifa cujos dirigentes vêm sendo denunciados por subornos pela própria BBC de Londres, passa a
ter poderes para mudar projetos e desconsiderar os limites determinados pela própria Lei das

Licitações, ainda por cima com
o desvio de dinheiro público e a
a ressalva de que os números pofalta de seriedade com que o asdem ser mantidos em sigilo.
sunto é tratado. Será que não
Tudo isto, com base na preexistem mais limites para este
missa de que precisa haver maior
descalabro? Toda a mídia mosrapidez nas obras necessárias patra esta situação e a cada dia, vera a realização da Copa do Munmos uma nova notícia um poudo e que o
co
pior,
governo
dando a imbrasileiro
pressão de
deu as gaque a deNão sou de modo algum
rantias ficência foi
contra a Copa do Mundo
nanceiras
totalmente
no Brasil, mas sou contra
necessárias
perdida.
a corrupção e desmandos
ao
emAté aonde
com o nosso dinheiro que
preendivamos?
a ela estão associados.
mento na
É revolépoca da
tante ver
candidatuum país cora do Brasil para sediar o evenmo o nosso, cheio de problemas
to. Dá para sentir pelo Brasil insociais e sempre com a desculteiro o cheiro de corrupção aspa de que “faltam verbas” para
sociada a esta Copa do Mundo,
uma série de áreas prioritárias

“

“

U

RESUMO DAS NOVELAS

como saúde, educação, saneamento, estradas, segurança pública e muitas outras, promover
um derrame de dinheiro como
o que está configurado nesta Copa do Mundo de Futebol.
Não sou de modo algum contra a Copa do Mundo no Brasil,
mas sou contra a corrupção e
desmandos com o nosso dinheiro que a ela estão associados.
Espero que muitas vozes de
peso dentro de Brasília e por todo o nosso Brasil se levantem
contra esta situação vergonhosa
e digam “basta” para esta Fifa,
seus associados e defensores.
Enfrentem esta situação com
força e coragem e acabem com
este descalabro nacional. A hora é agora, antes de sumirem com
o nosso dinheiro e desdenharem
de nossa Soberania Nacional.
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MALHAÇÃO

CORDEL ENCANTADO

MORDE E ASOPRA

FINA ESTAMPA

Cristal se impressiona com a
intuição de Gabriel para salvar Babi. Jefferson e Dieguinho mostram, no celular, as fotos que tiraram de Alexia para Fojo. Moisés
mostra para Alexia a foto que tiraram dela na saída do túnel onde Douglas sofreu o acidente e
ela fica nervosa por não ter lembranças desta noite.Ziggy,Gabriel
e Cristal trabalham no blog "Além
da Intuição" para torná-lo interativo. A luz acaba e Gabriel se impressiona quando olha no relógio e vê que são 10h46.

Úrsula ameaça contar o
plano de fuga a Timóteo se
Açucena não ajudá-la a conseguir o perdão de Augusto.
Úrsula põe sonífero no licor do
coronel. Miguézim desmaia
depois de ter uma visão com
Antônia e Açucena. Antônia
consegue escapar e avisa a Herculano que o plano foi descoberto. Timóteo leva Açucena à força para a igreja. Padre
Joaquim se recusa a celebrar o
casamento ao ver Açucena amarrada.

Celeste dá à luz um menino enquanto Natália ganha uma menina.
Aquiles avisa Abner que Isaías propôs um acordo em troca da retirada do processo. Isaías aceita a proposta e fecha acordo com o fazendeiro.Abner recebe o dinheiro e planeja comprar sua fazenda de volta.
Wilson avisa Ícaro que a data do julgamento de Naomi foi marcada e,
em breve, ela voltará à cidade. Ícaro
procura Júlia e questiona se ela esperou por ele. Oséas avisa Salomé
que os papéis chineses tiveram uma
grande queda e ela perdeu tudo.

Mirna/GiselaelogiaTerezaCristina, que exige que ela se hospede
em sua casa. Severino avisa a René
que disponibilizou os melhores garçons para o jantar de noivado de Patrícia. Antenor se desespera quando
Patrícia insiste em levar Mirna até o
quarto.TerezaCristinadescobreaespecialidade médica de Danielle. Antenor fica perto de Mirna para evitar
que ela se embriague antes do jantar
com os Velmont.Griselda descobre
que o filho é o noivo de Patrícia e
que ele está na mansão para apresentar sua mãe para os Velmont.

Na manhã de ontem, 21, o engenheiro civil Antônio Silvo
visitou a redação do jornal O Mossoroense para anunciar sua
candidatura à presidência do Crea-RN. O candidato estava acompanhado do engenheiro Josué Teixeira, que também pleiteará o cargo de diretor-geral da Mútua do Crea.As eleições serão
realizadas no dia 8 de novembro.

TCU- A deputada federal Ana
Arraes (PSB-PE) foi eleita ontem, 21, para o cargo de ministra do Tribunal de Contas da
União (TCU).A votação na Câmara dos Deputados foi secreta, e a candidata do PSB contou com 222 votos favoráveis.
Ana Arraes será a primeira mulher a ocupar uma vaga de ministra no TCU. Ela vai ocupar
a vaga deixada por Ubiratan
Aguiar, que se aposentou em
agosto.

VITÓRIA - A deputada federal Sandra Rosado (PSB) está
sendo bastante festejada na
Câmara dos Deputados devido à eleição da deputada federal Ana Arraes (PSB-PE) ao
cargo de conselheira do Tribunal de Contas da União
(TCU), ontem. É que Sandra
foi uma das principais articuladores da candidatura da colega de bancada, costurando
apoios fundamentais à eleição
de Ana Arraes.

ATRASO - O deputado federal Betinho Rosado (DEM)
pediu exoneração da Secretaria de Estado da Agricultura especialmente para assumir a titularidade na Câmara na sessão
de ontem e votar na deputada
federal Ana Arraes. No entanto,ele não efetivou seu voto.Isso porque o deputado chegou
atrasado à votação e não contabilizou seu voto na candidata à ministra do Tribunal.

VITÓRIA 2 - Aliás, a postulação de Ana Arraes ganhou força após jantar oferecido por Sandra em seu apartamento em Brasília (DF), a membros da bancada feminina da Câmara, semana
atrás. A exemplo dessa, Sandra
participou de outras articulações
imprescindíveis que levaram Ana
Arraes, mãe do governador de
Pernambuco,Eduardo Campos
(PSB),a se tornar a primeira mulher eleita para o TCU.

INSCRIÇÕES
A Prorhae da Uern informa que as inscrições para integrar
a Comissão Organizadora da campanha "Meu Melhor Natal
2011" estarão abertas a partir de segunda-feira, 26. As vagas
são destinadas para alunos de todos os cursos da Universidade. A campanha é realizada desde 1998 e visa arrecadar brinquedos, livros e material escolares para serem doados às crianças de comunidades carentes.
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PROPOSTA

União poderá ceder recursos da participação
especial do petróleo para estados e municípios
Segundo o ministro interino da Fazenda, Nelson Barbosa, o ministério está fazendo os cálculos sobre o impacto da proposta
SABRINA CRAIDE
Repórter da
Agência Brasil
BRASÍLIA - O Governo
Federal irá avaliar nos próximos
dias uma proposta que retira recursos da participação especial - dinheiro pago por empresas petrolíferas à União,aos
estados e municípios produtores de petróleo na exploração
de poços com grande rendimento - para destinar a estados e municípios que não produzem petróleo.Atualmente,a
União recebe 50% dos recursos arrecadados, os estados ficam com 40% e os municípios
com 10%. De acordo com a
proposta, a União ficaria com
46% e os estados com 36%.
Segundo o ministro interino
da Fazenda, Nelson Barbosa, o
ministério está fazendo os cálculos sobre o impacto da proposta e deve discuti-la na próxima semana com o ministro Guido Mantega e a presidenta Dilma Rousseff, que estão em viagem a Nova Iorque.
Barbosa participou terçafeira (20) de uma reunião com
líderes do Congresso e os ministro de Minas e Energia, Edison
Lobão, e de Relações Institucionais, Ideli Salvatti. O modelo, apresentado pelo líder do PMDB na Câmara, deputado

Henrique Eduardo Alves (RN),
tira 4 pontos percentuais da participação especial da União e de
estados produtores.
“Estamos avaliando essa proposta, temos que fazer os cálculos,porque a estimação da participação especial é um pouco
mais complexa. Vamos levar ao
ministro Mantega e à presidenta Dilma nos próximos dias para uma posição do governo sobre isso”, disse Barbosa.
O ministro Lobão ressaltou
que a proposta ainda será estudada pelo governo, mas sinalizou que é possível abrir mão de
mais recursos para garantir um
acordo.“O governo já abriu mão
de um terço, o que não foi pouco, mas trabalhamos com a hipótese de encontrar um acordo
e por isso estuda essa proposta”.
Na semana passada, a União
apresentou uma proposta diminuindo de 30% para 20% a participação nos royalties do petróleo, a partir do próximo ano,
para aumentar o repasse aos estados e municípios não produtores. Os royalties dos estados
produtores cairiam de 26,25%
para 25% também a partir do
próximo ano.
Segundo Barbosa, para que
um acordo seja possível, é preciso que todas as partes envolvidas se disponham a ceder em
alguma coisa. “A União cedeu,

OPINIÃO
Dilma diz na
ONU que é
preciso impor
controles à
guerra cambial
AGÊNCIA BRASIL

Os ministros de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, e de Minas e Energia, Edison Lobão, durante reunião

os estados e municípios produtores também devem ceder e
mesmo os estados não produtores também têm que ceder,recebendo inicialmente menos do
que gostariam de receber,fazendo uma transição gradual para
um novo regime de distribuição”, disse.
Ele adiantou que o governo

é contra a proposta apresentada pelos parlamentares de destinar parte dos recursos que serviriam para constituir um Fundo Social aos estados não produtores.
“Não abrimos mão dessa
proposta.É importante para que
esses recursos funcionem para
todo o povo brasileiro,que a gen-

te constitua esse fundo de longo prazo. Esse recurso não é da
União, vai para um fundo social
que é do Brasil”.O governo também é contra a proposta de aumentar as alíquotas de participação especial nos campos já concedidos, o que, segundo Barbosa, implica um risco jurídico para a União.

BRASÍLIA - Ao iniciar o
discurso da Assembleia Geral
da Organização da Nações
Unidas (ONU), abordando a
crise econômica global, a presidenta Dilma Rousseff disse
ontem (21) que é preciso impor
controles à guerra cambial.“[É
fundamental] aprofundar a regulamentação do sistema financeiro e controlar essa fonte inesgotável de instabilidade.
"É preciso impor controles
à guerra cambial com a adoção
de regimes de câmbio flutuante. Trata-se de impedir a manipulação do câmbio tanto por
políticas monetária excessivamente expansionistas quanto
pelo artifício do câmbio fixo",
explicou.
Dilma afirmou que há sinais
de que várias economias avançadas se encontram no “limiar
da recessão”.
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Governo Federal lança portal com recursos
adaptados para pessoas com deficiência
A ferramenta foi lançada pela Secretaria de Direitos Humanos (SDH) da Presidência da República
PAULA LABOISSIÈRE
Repórter da
Agência Brasil
BRASÍLIA – Pessoas com
deficiência poderão, acessar
notícias, informações e serviços referentes ao tema por
meio do site www.pessoacomdeficiencia.gov.br. A ferramenta foi lançada pela Secretaria de Direitos Humanos
(SDH) da Presidência da República em homenagem ao
Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.
A ministra da SDH, Maria
do Rosário, avaliou que uma
comunicação com caráter universal representa avanços para a integração, a unidade e os
direitos humanos no país. Durante o evento, ela lembrou

que, muitas vezes, as pessoas
com deficiência ficam à margem de avanços tecnológicos
como a internet por dificuldades de acesso.
“A acessibilidade está ao alcance de todos nós quando há
uma vontade de realizar. O
portal é importante porque o
Governo Federal fica mais
acessível, mais transparente
aos cidadãos brasileiros e às
pessoas com deficiência,já que
é um direito desses cidadãos.
E é um exemplo a todos os
governos estaduais, prefeituras e universidades”, ressaltou.
O secretário nacional de
Promoção dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, Antônio José Ferreira, destacou
que o lançamento do portal
dá maior visibilidade às pes-

soas com deficiência, sobretudo visual, como é o caso dele.
“Todos os dias, enfrentamos grandes lutas. A pessoa
com deficiência precisa superar desafios diários. Essa ferramenta representa uma luta
renovada”, disse. “Trabalhamos com o Ministério do Planejamento para que os demais
sites do Governo Federal também tenham acessibilidade”,
completou.
Dados da secretaria indicam que 24,6 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência – o número representa cerca de 14,5% da população. De acordo com a pasta,
95% das páginas do Governo
Federal na internet não contam com mecanismos de acessibilidade.

A ministra Maria do Rosário e o secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Antônio José Ferreira, participam do lançamento do Portal da Pessoa com Deficiência
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CURTA-METRAGEM

SANTOS DUMONT

O casal Harabello, Bebé Rosado e DeAssis Holanda,põe sua marca de indiscutível qualidade em mais
uma realização empreendedora.
Chega a Mossoró pelas mãos e cabeças dos bacanas a TAM Viagens,
agência de passagens e pacotes turísticos que se instala na área mais
nobre da cidade - o bairro Nova
Betânia, precisamente na rua João
da Escóssia, 1.203. Coquetel para
marcar a chegada tem marca Chrystian de Saboya e lista de convidados e assessoria de imprensa de
Christianne Alves. Quer mais? Passe por lá amanhã, às 20h, e confira.

Paulo

@ Quem muda de idade hoje é Francisco Cure de Medeiros, Gustavo Barreto e Selma Dantas. Parabéns!

Pinto

@ Zé Carlos Rêgo está fazendo o convite para a festa do aniversário de sua amada Beth Rego, diretora do
Garbos Eventos, e de Nilton Neto,o decorador dos grandes eventos que acontecem na Casa. A festa está marcada para acontecer sexta-feira (23), às 21h.

paulopinto@mikrocenter.com.br

@ Seguem durante todo o mês de setembro e até o fim
de outubro as etapas eliminatórias do concurso Tráfego
Look, que começaram em São Miguel no último sábado.

Duas
queridas Tereza
Cristina
Fernandes e
Tanilda
Galiane

@ Fazendo a coluna e ouvindo o primeiro trabalho
gravado em CD do gaúcho Filipe Catto. Ouçam e massageiem os seus sofridos ouvidos de tanta babaquice.

HOMENAGEM

A governadora Rosalba Ciarlini
foi homenageada ontem pelo Senado Federal com a aposição de sua
foto na galeria dos ex-presidentes
da Comissão de Assuntos Sociais.
Durante a solenidade, a governadora falou da força e pioneirismo da mulher potiguar. Entre os presentes,
estavam a deputada federal Sandra
Rosado, que ressaltou fatos importantes da história potiguar em que
as mulheres tiveram participação decisiva,e do presidente da Assembleia
Legislativa,deputado Ricardo Mota.

Francisco
Lins (Lins
Distribuidora),
Eduardo
Felipe e
André
Medeiros
(Sapeka) Tops Varejo
em Mossoró

@ Um pedido que ecoamos: o Hemocentro Mossoró
está com seus estoques de derivados de sangue no limite
mínimo desejável, portanto precisando de doadores com a
maior brevidade. A quem se dispuser, fica aqui registrado
o apelo.
@ Diogo Pinto e Cristiane Albuquerque preparam
festa para festejar o aniversário da filha Maria Cecília.
O primeiro ano de Maria Cecília será festejado no Fantastic Buffet, sábado, às 18h30.
@ As noites de quinta-feira no Tenda Music Club carregam as baterias dos seus frequentadores com a melhor música para dançar. Hoje tem Forró Sacode.

MEDIDA

Anvisa padroniza
inspeção em indústrias
de medicamentos
PAULA LABOISSIÈRE
Repórter da Agência
Brasil
BRASÍLIA– Resolução divulgada ontem (21) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) padroniza as
atividades de inspeção em indústrias de medicamentos em
todo o país.
A Resolução de Diretoria
Colegiada nº 47/2011 estabelece procedimentos operacionais padronizados a serem utilizados por órgãos de Vigilância Sanitária durante a fiscalização de procedimentos, programas e documentos.
A inspeção das indústrias de
medicamentos é feita de forma descentralizada em estados
e municípios.A uniformização

de procedimentos, de acordo
com a Anvisa, deve facilitar o
gerenciamento dos dados.
O texto também cria o Cadastro Nacional de Inspetores
Sanitários (Canais), um banco
de dados que vai permitir a troca de informações sobre certificação em boas práticas de fabricação entre as vigilâncias sanitárias locais e a Anvisa.
Além da resolução,foi aprovada uma instrução normativa
que instituiu grupo de trabalho
responsável pelo monitoramento de documentos e procedimentos, composto por representantes da Anvisa, do
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(Conasems).

C OTIDIANO
QUINTA-FEIRA

Mossoró (RN),
22 de setembro de 2011
Caderno do jornal
O Mossoroense

HABNER WEINER

CRITÉRIOS PARA DOAÇÃO DE SANGUE
PARA DOAR SANGUE É NECESSÁRIO:
- Estar em boas condições de saúde
- Apresentar documento de identidade original ou fotocópia autenticada
ou documento equivalente com foto e filiação
- Ter entre 16 anos completos e 67 anos, sendo que jovens com 16 e 17
anos só poderão doar com o consentimento formal do responsável legal
- Ter peso mínimo de 50 kg
- Ter descansado no mínimo 6 horas nas últimas 24 horas
- Não estar gripado ou com febre;
- Não estar grávida ou amamentando;
- Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 6 horas

NÃO PODERÁ DOAR
- Quem fez tatuagem, piercing ou tratamento com acupuntura
nos últimos 12 meses
- Portadores de vírus da Aids, HBV, HCV ou HTLV
- Pessoas que já viveram situações sexuais de risco acrescido
- Quem possui histórico de doença hematológica, cardíaca, renal,
pulmonar, hepática, autoimune, diabetes, hipertireoidismo, hanseníase,
tuberculose, câncer, sangramento anormal, convulsão após os dois anos
de idade ou epilepsia, sífilis, doença de Chagas ou malária
- Usuários de drogas e medicamentos contraindicados para doação de
sangue
- Anemia
- Mulheres grávidas não poderão doar sangue

Unidade de Mossoró precisa de doação de todos os tipos sanguíneos

Alerta
DEMANDA DO HEMOCENTRO REGISTRA
AUMENTO DE 50% NOS ÚLTIMOS MESES
Nara Andrade
naraandrade@gmail.com
Nos últimos meses a unidade mossoroense do Hemocentro registrou um aumento de 50% na demanda. A
assistente social Eliane Aires
afirma que, antes, o número
de bolsas necessárias para atender a pacientes na cidade
e região era de 600 unidades,
mas esse número subiu para
900.
Eliane Aires atribui o aumento da demanda a diversos fatores. Um dos motivos
é o crescimento do número de
casos de violência na cidade
que vêm sendo registrados
desde o início do ano. O elevado número de pessoas feridas com armas na região re-

flete em um significativo aumento na necessidade de
transfusão de sangue.
O número de acidentes de
trânsito também é uma das
razões para o aumento da demanda por bolsas de sangue,
segundo informa a profissional.
Outro fator apontado pela
assistente social para o aumento do número de bolsas
utilizadas é a presença do Centro de Oncologia aqui na
cidade, já que antes esses pacientes eram atendidos em
Natal e não utilizavam o
sangue daqui.
Diante desse aumento, a
situação do Hemocentro
Mossoró se agravou porque o
número de doações não acompanhou o crescimento da

demanda. Ainda de acordo
com a assistente social, o estoque de bolsas que geralmente é carente dos tipos de
sangue negativo, hoje apresenta carência de todos os
tipos de sangue.
A assistente social lembra
também que o número de
bolsas coletadas caiu por
conta da retirada da unidade
móvel das ruas, que está
parada para passar por conserto. Ela explica que a unidade móvel era responsável por um grande número
de coletas, já que as pessoas
que moram em áreas mais
distantes da sede do Hemocentro aproveitavam para
fazer suas doações, no Centro, onde ela geralmente ficava parada.

ESTOQUE DE SANGUE DO FATOR “O”
POSITIVO SE ENCONTRA ZERADO
A assistente social Eliane
Aires destaca que periodicamente o Hemocentro desenvolve campanha para incentivar novos doadores.
Atualmente, a unidade precisa de todos os tipos sanguíneos, sendo o problema mais
grave com o estoque de bolsas tipo “O” de fator positivo, que se encontra zerado.
De acordo com a assistente, é sempre importante

a sensibilização da população para manter o estoque
do Hemocentro em um nível satisfatório, pois nunca
se sabe quando vai precisar
ser realizada uma transfusão de sangue. Ela lembra
que o simples gesto de doar
pode salvar uma vida.
Para doar sangue, o cidadão deve ter entre 16 anos
completos e 67 anos, sendo que jovens com 16 e 17

só poderão doar com o consentimento formal do responsável legal, ter peso mínimo de 50kg e estar em
boas condições de saúde.
Os interessados em ser
doadores devem comparecer a sede do Hemocentro
Mossoró, localizado ao lado do Hospital Regional
Tarcísio Maia (HRTM),
com o documento de identidade.
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ESTIMATIVA

Comperve avalia que será necessário um período de
quatro anos para regularização do calendário da Uern
Estudantes temem que rendimento acadêmico seja afetado pelas medidas de cumprimento de carga horária
Passada a greve de mais de
100 dias dos professores e técnicos-administrativos da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (Uern), as
consequências no cumprimento do calendário acadêmico passam a ser sentidas. Na
avaliação da Comissão Permanente do Vestibular (Comperve), cerca de quatro anos será
o período necessário para que
seja plenamente regularizado
o calendário universitário da
Uern.
Ao longo da existência da
instituição, houve várias paralisações de professores. Entretanto, em 2007, na paralisação dos docentes a categoria permaneceu no movimento paredista durante 64 dias.
Em virtude dessa greve, de
acordo com o coordenador da
Comperve, Egberto Mesquita, durante mais de três anos
o calendário da Uern ficou desregular.
E agora depois do maior período de paralisação dos docentes já registrado na Universidade, com 106 dias de greve, o coordenador Egberto
Mesquita estima que sejam necessários, no mínimo, quatro
anos para regularizar o calendário da Uern.
"Antes desse período é impossível regularizarmos o calendário universitário", frisa
Egberto Mesquita.
Segundo ele, para tentar re-

HABNER WEINER

MOBILIZAÇÃO

Bancários do município
podem deflagrar greve a
partir do próximo dia 27

Consepe inserirá sábados letivos para acelerar a regularização do calendário da Universidade

duzir esse tempo, o Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) irá inserir mais
sábados letivos no calendário
na Universidade."Todos os sábados no mês de setembro serão letivos. Mas isso não seria
a salvação. É uma medida que
o Consepe ouviu a categoria estudantil representada no Conselho, no entanto ainda avaliaremos se foi positiva ou negativa", diz.
Já em relação aos próximos
calendários universitários da
Uern, o coordenador da Comperve explica que será avaliada a utilização dos sábados. "O

futuro calendário acadêmico
de 2012 trabalharemos com essa inclusão dos sábados, ponderando sempre se a medida
não prejudicaria os alunos,que
trabalham e moram em outras
cidades. Dependendo dessa
avaliação que tomaremos a decisão", esclarece.
Apesar de uma grande parte dos estudantes da Uern ter
apoiado o movimento grevista dos professores, os discentes da instituição temem agora as consequências do período de paralisação. A estudante de Ciências Econômicas do
Campus Central da Uern Mag-

na Emanuele, destaca que,
além da ausência de férias no
próximo ano, os alunos serão
prejudicados no que se refere
ao rendimento das atividades
acadêmicas.
"Os professores vão sempre tentar regularizar e nessa
busca não iremos aproveitar
plenamente a disciplina. Isso
porque a estratégia mais comum de muitos professores é
a realização de trabalhos para
cumprir a carga horária. Dessa forma quem sairá prejudicado somos nós, que teremos o
rendimento comprometido",
avalia Magna Emanuele.

Os cerca de 350 bancários
que atuam no município poderão paralisar as atividades no próximo dia 27. A possibilidade de
greve foi cogitada pelo Sindicato dos Bancários de Mossoró e
Região após receber orientação
do Comando Nacional dos Bancários. Para tratar da campanha
salarial 2011, hoje, 22, a categoria se reúne em assembleia, às
18h, na sede da entidade.
Conforme o presidente do
Sindicato dos Bancários, Anchieta Medeiros, o Comando
Nacional dos Bancários considerou insuficiente a proposta
apresentada pela Federação Nacional de Bancos (Fenaban) na
quarta rodada de negociação,
que ocorreu na última terçafeira, em São Paulo.
"O percentual proposto pela Febraban é de um reajuste de
7,80%. Mas estamos reivindicando um percentual de 12,80%.
O Comando avaliou como insuficiente a proposta e orienta
os sindicatos de todo o país a realizarem assembleias hoje para rejeitar a proposta e deflagrar greve nacional a partir da próxima
terça-feira,27",explica Anchieta Medeiros.
O Comando Nacional dos
Bancários tem agendada uma

nova rodada de negociação com
a Fenaban para amanhã,23,a fim
de continuar as discussões.Além
disso, na segunda-feira, 26, novas assembleias deverão ser realizadas para definir os rumos do
movimento.
"Quem vai decidir a deflagração ou não da greve é a categoria. Mas caso a paralisação
ocorra,a maioria dos bancários
provavelmente deve aderir à
greve, já que é uma luta da categoria", ressalta Anchieta de
Medeiros.
Os principais pontos da
pauta de reivindicação dos bancários contemplam:reajuste de
12,8% (inflação do período
mais aumento real de 5%); piso igual ao salário mínimo do
Dieese: R$ 2.297,51 (em junho); Plano de Cargos e Salários (PCS) em todos os bancos;
contratação de mais bancários;
fim das terceirizações; ampliação do horário de atendimento para das 9h às 17h com dois
turnos de trabalho; assistência
médica e psicológica às vítimas
de assaltos, sequestros e extorsões;além da instalação de porta de segurança, câmeras com
monitoramento em tempo real e vidros blindados em todas
as agências e postos.

www.omossoroense.com.br

GERAIS

Quinta-feira, 22 de setembro de 2011 - 3

SEGURANÇA

Comandante do 2º BPM destaca dois policiais para
acompanhar o conselheiro Flávio Roberto por 24h
Profissional passará a ter proteção especializada devido a ameaças de morte que recebeu este mês
HABNER WEINER

Conselheiro tutelar da 34ª Zona de Mossoró,Flávio Roberto passará a ter proteção policial devido
a ameaças de morte que recebeu este mês. A decisão é do comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar
(2º BPM), tenente-coronel Túlio
César, que destacou dois policiais
militares para acompanhá-lo por 24
horas.
No começo deste mês, Flávio
Roberto recebeu ameaça de morte através de carta. Dias depois,
ele conta que houve tentativa de
atentado contra o notificador do
Conselho Tutelar,abortada,segundo ele, porque os dois elementos
em uma moto que fizeram a abordagem perceberam que não se tratava do conselheiro.
Flávio Roberto diz que as ameaças de morte podem ter relação com
sua atuação no Conselho Tutelar,
já que diz trabalhar com famílias
problemáticas. Os PMs farão a segurança de Flávio Roberto descaracterizados, quando o conselheiro solicitar,principalmente nos trajetos para casa e faculdade. A escolta pode começar hoje.
Segundo ele,os conselheiros tutelares têm funções administrativas semelhantes às de juiz e promotor, mas não dispõe de estrutura,principalmente de segurança,
lembrando que há registro de assassinatos de conselheiros em Alagoas e Paraíba, e que há conselheiro sendo ameaçado no Pará.

ALTERNATIVA

Inauguração da loja
da TAM visa mostrar
expansão do setor do
turismo em Mossoró
Mossoró dispõe agora de
uma loja de produtos de viagem da linha TAM,funcionando na avenida João da Escóssia,1203,bairro Nova Betânia,
cuja inauguração será hoje, às
20h. A empresa oferece opções completas de viagens nacionais e internacionais para os
mais diversos destinos e com
variados serviços.
Segundo a proprietária
Diassis Holanda, a loja nasceu da necessidade de Mossoró contar com uma empresa com o diferencial dos produtos TAM, oferecendo mais
facilidades aos viajantes. "Os
clientes podem comprar toFlávio Roberto diz que ameaças podem ter relação com sua atuação no Conselho Tutelar

DECISÃO

Técnicos da Ufersa suspendem greve
acompanhando orientação nacional
HABNER WEINER

Em assembleia realizada ontem pela manhã, os técnicos-administrativos da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) decidiram suspender a greve.
A decisão foi tomada por um terço da categoria,que acompanhou
orientação nacional de saída unificada agendada para a próxima
segunda-feira.
A outra instituição de ensino
superior do Estado,a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),avaliará amanhã se encerra a greve dos técnicos, em assembleia hoje, às 9h, no auditório da Faculdade de Farmácia da
UFRN.
Na oportunidade, os servidores farão nova avaliação da orientação nacional de encerrar a greve.Diante da conjuntura e do crescente número de universidades
brasileiras suspendendo greves,
é possível que os técnicos da
UFRN reavaliem a decisão de an-

teontem da continuidade da greve, que foi bastante apertada.
As reivindicações dos servidores das universidades incluíam
melhorias salarial, aperfeiçoamento de carreira e de fortalecimento das instituições federais
de ensino. A greve seguia uma
orientação da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das
Universidades Públicas Brasileiras(Fasubra).
Com a paralisação,os servidores reivindicavam piso de três salários míninos; adaptação do cargo com a função, que, segundo
os servidores, é uma norma descumprida;reposicionamento dos
aposentados ao nível anterior e resolução do Vencimento Básico
Complementar Absorvido (VBC)
- vencimento criado em 2005 no
qual alguns servidores passaram
a receber apenas o vencimento
complementar,sem acesso ao reajuste da tabela da nova carreira.

Servidores lutam pelo fortalecimento da Ufersa

do o pacote, fazer o check-in,
escolher lugar,enfim,fazer tudo num só lugar", diz.
Ela acrescenta que o diferencial da empresa são os preços, que se tornam mais competitivos porque a TAM compra grandes quantidades de
serviços e tem como repassar
a um valor melhor do que os
concorrentes.
Diassis Holanda diz que a
expectativa é boa, haja vista a
expansão do mercado e demanda decorrente também da
grande quantidade de empresas, clientes em potencial que
consolida um nicho valioso de
mercado.

GERAIS
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OH DEUS!

Quando eu estiver triste me faça lembrar que minha vida não permite este sentimento,que ninguém
têm o direito de roubar a minha alegria de viver...Obrigada Senhor por mais um dia ter o privilégio de viver... Leve-me para onde sua vontade
me permitir.

FESTA EM DOSE DUPLA

QUENTES & FRIAS

Carol

A empresária Beth Rego e o decorador Nilton Junior brindam entre amigos a vida neste
dia 23, no Garbos Recepções e Eventos.Agradecemos o convite.

FESTA DA LIBERDADE

A empresária
Kezia Porcino
feliz com a presença das
arquitetas Doriana Burlamaqui
e Ana Luiza, na
noite Porcino
Design.

Próximo sábado acontecerá o VIII Baile da
Liberdade, no Hotel Thermas, com o show de
Leno e a participação das bandas Radiola Club
e Retrovisor. Parte da renda será revertida para
instituições filantrópicas. Reservas de mesas em
Valéria Cabelos.

Kezia Porcino e
Narjara Souza,
parceria forte
na noite dos
arquitetos e
sempre. Sucesso
absoluto.

Aniversariante especial da semana, Noilde Porcino exemplo de
jovialidade, alegria, vida ao lado da nora do coração Kezia.

Fernandes

carolfreire@bol.com.br

Atendimento diferenciado da simpática Valeska Pinheiro Paula na Unicred.
Wanderlânia Lima promete o melhor
para a festa do dia 7 de outubro, com
assinatura da Master Produções no Requinte Buffet para chiques e famosos.
Karol Azevedo participa durante toda
esta semana do SPA Revivare, da Casa do
Mar.
A empresária Lucineide Dias apresentou ontem a loja Toli toda repaginada para melhor servir aos seus
clientes.
Leleta Ferreira se entregou ao amor do
italiano Pier Antonio Boneventi e já está
casadinha e feliz da vida.
A empresária Kezia Porcino recebeu
na última terça (20)arquitetos e colunistas na Porcino Design, com seu jeito
agradável e atencioso de ser sem fazer
esforço.
Se está afim de deixar suas madeixas alongadas é só agendar seu horário em
Neném Cabelos pelo 3317 4453 e adquirir
seu mega hair ou apliques. Eu já estou feito
Rapunzel...
Jair Queiroz e Lucineide seguem hoje para Assu onde reinaugurarão uma
das lojas do Supermercado Queiroz.
Feliz aniversário para Georgiana
Nogueira, Fernando Rosado Junior, Beth
Rego e Nilton Junior.
Hoje à noite a Tenda Music Club fica por conta da banda Forró Sacode e
Dj Filho.
Com a graça de Deus meus trisobrinhos Lucas,Serginho e Maria Fernanda completarão amanhã um mês de vida, cada dia
uma vitória para ser agradecida.

www.omossoroense.com.br

GERAIS

Quinta-feira, 22 de setembro de 2011 - 5

IMPRUDÊNCIA

Polícia Rodoviária Estadual informa que Mossoró
e região registram média de 138 acidentes por mês
Levantamento aponta que 49,8% das colisões de trânsito envolve condutores de 26 a 40 anos de idade
HABNER WEINER

Do início deste ano até o último dia 20, o 2º Distrito de
Polícia Rodoviária Estadual
(DPRE) registrou na jurisdição que compreende
Mossoró e mais 26 municípios
da região, 1.247 acidentes de
trânsito. Uma média de 138
acidentes por mês. O levantamento foi divulgado ontem,
21, durante a ação educativa
em alusão ao Dia Internacional
da Paz Mundial.
Conforme o comandante
do 2º DPRE, capitão Maxmiliano, desse volume de acidentes de trânsito 861 resultaram em danos materiais, 370
em lesões corporais e 16 pessoas morreram. Capitão Maxmiliano destaca que do
número total de acidentes, o
levantamento aponta que
49,88% envolvem pessoas da
faixa etária entre 26 e 40 anos
de idade.
"Essas pessoas foram orientadas pelo antigo Código de
Trânsito Brasileiro (CTB),que
não obrigava a promoção de
ações de educação no trânsito. Atualmente, trabalhamos
a conscientização desde a infância, para no futuro mudarmos essa realidade. Mas esse
processo deve surtir resultados expressivos a médio e longo prazos.E agora com Fórum
Permanente criado este ano,
estamos constantemente promovendo reuniões,palestras e
ações educativas", explica o
capitão Maxmiliano.

Bicicletada marca "Dia Mundial
Sem Carro" e deverá reunir 100
ciclistas pelas ruas da cidade

Dados foram apresentados ontem na ação alusiva ao Dia Internacional da Paz Mundial

Apesar das atividades de
conscientização da segurança
no trânsito se intensificarem
durante a Semana Nacional de
Trânsito, o assunto vem sendo
abordado com crianças de 48
escolas da rede municipal e estadual de ensino, é o que assegura Selimar Silveira, coordenadora pedagógica da Educação no Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito
(Detran) Mossoró.
Para a especialista, nesse
período as crianças já têm discernimento para discutir o assunto. "As ações de conscientização são trabalhadas den-

tro da disciplina Educação no
Trânsito com alunos da educação infantil ao 5º ano da rede
municipal. Porém, existe um
projeto de lei que visa implantar essa disciplina em todas as
escolas", revela Selimar Silveira.
Acidente de trânsito, além
do risco de morte, pode deixar
sequelas físicas e psicológicas
nas pessoas. O cidadão Mauro Josélio sabe o que é isso. Em
2004, após ingerir bebida alcoólica e guiar uma motocicleta
sofreu um grave acidente na
BR-304. Devido ao acidente,
ele perdeu os movimentos de

um dos braços e das pernas e
passou a ter dificuldade para se
comunicar. Mesmo impossibilitado de se locomover,Mauro Josélio participa da Mobilização do Mensageiro da Paz,
que visa alertar os motoristas
em relação ao perigo da imprudência no trânsito.
"Hoje aconselho as pessoas
a não ingerirem bebida alcoólica e dirigir. E levo a mensagem que é melhor perder um
minuto na vida do que perder
a vida em um minuto. Motorista consciente não provoca acidente", ressalta Mauro
Josélio.

Durante a Semana Nacional
de Trânsito, uma das pautas de
discussão é a redução do
número de carros nas ruas, através da adoção de outros
meios de transporte. A bicicleta, por exemplo, é uma das alternativas apontadas,pois além
da agilidade que proporciona
aos usuários não polui o meio
ambiente. Para difundir essa
ideia,hoje,22,é realizado o "Dia
Mundial Sem Carro", que aqui
será lembrado com a realização de uma bicicletada.
O passeio ciclístico, com
percurso de 8km, começará a
partir das 19h na Praça do
Teatro Municipal Dix-huit
Rosado,e deve terminar às 21h,
em frente às caixas de água,que
ficam por trás do Hospital Wilson Rosado.
Um dos ciclistas que têm defendido o uso da bicicleta como meio de transporte em
Mossoró,Alex Polary Brito,fala
que aqui na cidade já existe um
grupo de pessoas que aderiu
ao ciclismo com o objetivo de
cuidar do corpo e da mente,pois
também é considerado uma forma lazer.
Entre as vantagens apontadas pelo ciclista, as principais

são a mobilidade e a rapidez que
os carros e as motos não possuem no trânsito. "E comprovado que a bicicleta é o transporte mais rápido para percorrer distâncias de até 5km, nos
centros urbanos com trânsito
mais intenso", comenta.
Ao optar pela utilização da
bicicleta o usuário além de economia de tempo,ganha também qualidade de vida,pois entre os benefícios para a saúde de
quem mantém o hábito de pedalar, estão melhoras do sistema
cardiorrespiratório, da capacidade aeróbica, o aumento da
massa magra do corpo,redução
da obesidade, maior condicionamento físico e diminuição
do estresse.
Outras vantagens da adoção
de bicicletas é a questão da economia financeira,já que é um
meio de transporte mais barato, não gera gastos com combustível, seguro e impostos. O
uso da bicicleta também é sugerido pelos grupos que defendem a questão ambiental, por
não utilizar combustível fóssil
ou biodegradável, não emitindo gases poluentes, por ser um
meio de transporte silencioso
e não causar poluição visual.
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NO VASCO

Juninho Pernambucano: “Vamos lutar
muito para permanecer na liderança”
O ídolo pregou respeito ao adversário, mas garante luta constante pela vitória
Pela permanência na liderança do Campeonato Brasileiro, o Vasco entra em campo
nesta quinta-feira (22/9) para
enfrentar o Atlético-GO, às
20h30, em São Januário.
No duelo, o elenco vascaíno deve contar com o retorno
de Juninho Pernambucano,
que estava resolvendo assuntos particulares fora do país e
por isso foi desfalque em duas
partidas. O ídolo pregou respeito ao adversário,mas garante luta constante pela vitória
dentro de casa.
- Atlético-GO está realizando bons jogos, marca muito
bem e tem um contra-ataque
muito forte. Nosso adversário merece respeito. Sabemos
que vamos encontrar dificuldades, mas temos que impor
nosso ritmo e vencer todos os
jogos dentro de casa. Vamos
lutar muito para permanecer
na liderança até o final do campeonato – comentou o ídolo
Juninho Pernambucano.

“Vamos lutar muito para permanecer na liderança até o final do campeonato”, comentou o ídolo Juninho

NO PALMEIRAS

Chico comemora sequência e avisa: ambiente está bom
O volante Chico concedeu
entrevista coletiva na tarde
dessa terça-feira (20), na Academia de Futebol, e falou sobre a sequência que vem tendo na equipe titular nas últimas
rodadas. Autor do gol contra
o Avaí e um dos melhores em
campo na partida realizada em
Florianópolis, o jogador afirmou que o seu futebol ainda
tem muito a crescer.
"Joguei os dois clássicos
contra o São Paulo e Corinthians,depois contra o Vasco...
Felizmente venho jogando
com mais frequência e isso é
ótimo, mas ainda não me considero titular. Estou buscando
isso com tranquilidade e muito trabalho e quero continuar
correspondendo todas as vezes que entrar em campo", disse, pregando respeito ao Ceará, adversário desta quintafeira.
"É muito mais difícil enfrentar adversários que estão
na parte de baixo da tabela.
Quando estava no AtléticoPR, vivi isso de perto. É horrível jogar com a corda no pescoço.Contra o Ceará,acho que
temos de repetir o que fizemos
diante do Avaí. Ser um time
aguerrido, valente e que sempre procura o gol. Se repetirmos parte do que fizemos na

Ressacada, a vitória vai reaparecer."
O camisa 23 do Verdão negou com veemência que as especulações sobre uma briga
entre diretoria e treinador atrapalhem o grupo e destacou o
bom ambiente vivido entre os
jogadores.
"Sempre vejo o Felipão e o
Frizzo conversando normalmente,nas viagens,na concentração. Essas coisas de briga eu
só fico sabendo por vocês da
imprensa. Mas nunca vi nada
e nem sinto isso. Isso não chega ao elenco, nem nos atrapalha. A diretoria tem feito a parte dela, e o Felipão tem feito
bem o trabalho. Cabe a gente
voltar a corresponder dentro
do campo", disse o volante,
que completou. "O nosso ambiente é ótimo. Não existe nenhum tipo de racha, muito pelo contrário. Quando voltarmos a vencer, vão parar de falar essas coisas."
Apesar de admitir que a série de maus resultados causa
um desconforto e reconhecer
as dificuldades de brigar pelo
título, Chico entende que a
equipe pode atingir voos maiores nas últimas 14 rodadas do
Campeonato Brasileiro.
"Quem joga no Palmeiras
nunca pode pensar lá embai-

Chico foi o autor do gol contra o Avaí

xo, tem que pensar para cima. Estamos próximos da zona de Libertadores e de degrau em degrau, podemos
buscar algo melhor. Não pode desanimar, e nós conver-

samos diariamente sobre isso. Quem joga aqui precisa estar acostumado com pressão,
time grande é assim. Mas tenho certeza que podemos
conseguir coisas melhores.”

www.omossoroense.com.br
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SOCIALIZAÇÃO

Capoeira prepara mais um grupo realizando batizado
Mestre capoeirista Perturbado usa esporte para agregar crianças e adultos em Mossoró
A capoeira em Mossoró esteve se movimentando no final de semana, dia 17, quando
aconteceu o primeiro batizado e entrega de cordões aos
alunos da Escola Lions. O
evento aconteceu na Praça do
Rotary, no bairro Nova Betânia, realizado pela Associação
Cultural Quibungo Capoeira,
tendo à frente o mestre Perturbado, que atuou na supervisão do batizado.
Sempre optando por serem
chamados pelo pseudônimo
usado da capoeira, além de
mestre Perturbado, estiveram
no evento os professores
Hulk,Balão,Diziram e o monitor Dalsim.Eles também contaram com a participação do
contramestre Cobra,do Ceará,
ao lado do instrutor Herman,
também do estado vizinho, o
instrutor Simpson, capoeira
mundi e Cebolinho,do cordão
de ouro.
O mestre Perturbado vem
realizando um bom trabalho
social em Mossoró e região,
usando a capoeira como instrumento de socialização.
Sua meta é educar jovens e

LUCIANO LELLYS

COPA

Prazo para Mossoró
se candidatar a sediar
treinos já prescreveu

Momento do batizado dos alunos na Praça do Rotary

crianças em situação de risco,
diminuindo assim a ociosidade de algumas crianças e
jovens que encontram no e-

sporte a ocupação necessária
para viver longe de problemas que possam levá-los à
marginalização. "Esse é o

nosso objetivo e quando realizamos um batizado fortalecemos essa meta", conclui
o mestre.

NO ABC

Torcedor critica treinador e este diz que perder faz parte do futebol
A torcida do ABC perdeu a
paciência com o seu time jogando no Frasqueirão.Mais uma vez
a decepção marcou o time em seu
próprio campo,quando na terçafeira foi derrotado pelo Vila Nova(GO) por 2 a 1, em mais uma
partida sem vencer pelo Campeonato Brasileiro da Série B,per-

manecendo na décima posição
na classificação geral.
Além de perder em casa e
provocar a fúria do seu torcedor que chamou o treinador Leandro Campos de burro, o ABC caiu diante de um
adversário que não vencia um
jogo na Série B há sete jogos

e conseguiu a reabilitação e a
quebra do jejum fora de casa. No jogo em que fazia a estreia no comando do time de
Goiás, o treinador Leonardo
Goiano voltou para casa
cheio de moral.
O treinador Leandro Campos, do ABC, disse que o mo-

mento é de manter a calma.Mesmo chamado de burro, ele reagiu dizendo que perder faz parte do futebol e o torcedor é passional, e quer vencer sempre.
Em nenhum momento ele perdeu a paciência ou se irritou com
as críticas vindas das arquibancadas.

SÉRGIO OLIVEIRA

Toque Esportivo
soliveira@omossoroense.com.br

Quando tudo caminhava para uma solução definitiva, ou de prazo mais longo para que necessite de nova assistência, surge uma nova espécie de proposta que coloca em dúvida o que é melhor a ser feito nesse
momento. Uma coisa parece certa, embora no país da força política se possa quase tudo, a história de
Mossoró e o Nogueirão receber seleções para treinar durante a Copa do Mundo de 2014 parece furada. Eu
digo parece pelo o fato de existirem duas versões para o mesmo assunto e, como eu disse, no país em que
a força ou prestígio político partidário ou de correligionários pode quase tudo, é possível. Se levado pelo
aspecto legal, não tem o menor fundamento, já que o prazo para as cidades serem apresentadas como candidatas já expirou e a Fifa na verdade deverá anunciar a qualquer momento quais serão. Mas, jogando
apenas no campo local, o que o desportista quer mesmo é um estádio moderno, novo, atendendo a todas
as exigências legais e oferecendo conforto ao torcedor e boas condições de jogo às equipes que pisarem
no seu campo. E isso nós não temos hoje em Mossoró.

MACHUCADO
Para a turma que acompanha a luta livre, uma péssima notícia. Os fãs do lutador Vitor Belfort vão ter que esperar
mais um pouco para vê-lo em ação nos ringues. Ele se machucou e vai ficar de fora temporariamente. Uma pena, ele
no ringue é certeza de uma boa luta.

FESTA realizada, o Sesc agora prepara o início dos Jogos dos Comerciários 2011. NA Construção civil, tudo pronto para a semifinal. Será sábado, 24. O Sesi volta às atividades, agora com a Copa Sesi/TCM de Futsal.

Diferente do que diz a
versão oficial, colocando
Mossoró como candidata a
cidade-sede para treinos de
seleções que estarão no
Brasil para a Copa do Mundo de 2014, o vereador
Lahyre Rosado Neto (PSB)
fala que isso não é mais possível. Em pronunciamento na Câmara Municipal de
Mossoró, ele disse que a cidade perdeu a oportunidade quando deixou passar o
prazo de inscrição.
"Na época eu levantei a
questão e ninguém da Prefeitura de Mossoró fez nada a respeito e agora a secretária Kátia Pinto, do governo do Estado, fala na
possibilidade que não existe", disse o vereador. Ele
fez a colocação quando a
vereadora Cláudia Regina(DEM) levantou o assunto no plenário atribuindo a informação à secretária estadual de Infraestrutura, Kátia Pinto. O vereador sustentou sua informação, colocando inclusive o

MULHERES

Cansado das brigas dos seus torcedores, o
Fenerbahce da Turquia tomou uma decisão. Na
terça-feira abriu o estádio apenas para mulheres
e crianças até 12 anos. A proposta deu certo e
em clima de paz o time empatou diante de um
público de 41 mil pessoas. Mulheres e crianças,
juntas e torcendo por times diferentes, conquistaram o espaço que foi acatado pela Federação Turca e será repetido no próximo jogo do
Fenerbahce.

MULHERES 2

Eis uma saída bem melhor do que o estádio
vazio,com portões fechados.É claro que homens inocentes que vão ao estádio apenas para
torcer,terminam sendo punidos igualmente aos
vândalos. Mesmo assim, não deixa de ser uma
boa alternativa para manter estádios lotados e
penalizar os desordeiros.

DIVIDIDA

A diretoria do Palmeiras,que já não fala a mesma língua, se dividiu em torno do treinador
Luiz Felipe Scolari. Os defensores do técnico
chegam ao absurdo de tratarem "colegas" de
diretoria como "ratazanas". Este é o ambiente
do Verdão para o restante do Campeonato
Brasileiro. Quando a torcida estourar não vão
se queixar, pois exemplo negativo para isso é o
que não falta.

prazo que foi dado pela Fifa às cidades interessadas
em se candidatar e Mossoró não foi apresentada.
Matéria postada no site
oficial do governo confirma a versão da vereadora
do DEM. Um dos trechos
do texto da assessoria de
imprensa da SIN (Secretaria de Infraestrutura) diz:
"Após a visita, Kátia Pinto
se reuniu com a equipe da
Liga e declarou que é de interesse do Governo do Estado firmar convênio com
o município de Mossoró
para a reforma e reestruturação do Nogueirão, que
tem grande importância
para os clubes locais, bem
como para a região Oeste.
Além dos jogos oficiais em
nível estadual e nacional, o
Nogueirão também pode
ser mais uma opção de
campo de treinamento para a Copa 201 4". A declaração foi dada durante visita, terça-feira, ao estádio
Nogueirão da equipe de governo.

PERDENDO PARA "CAÍDO"
Se fosse briga de bar em final de festa, em que todos tomaram todas, eu diria
que o ABC apanhou de um bêbado.
Perdeu para um "caído". E esse é o Vila
Nova de Goiás, na zona de rebaixamento da Série B e ainda vinha de uma série
de sete derrotas. Esse número é verdadeiro, pode acreditar.
Mas, este Vila fez a festa em pleno estádio Frasqueirão, em Natal, para desespero do torcedor alvinegro que
chutou o balde, jogou a toalha e soltou
o verbo contra o treinador Leandro
Campos, chamando-o de "burro". O
ABC perde por 2 a 1 e segue sua triste e
fracassada trajetória de não conseguir
vencer seus jogos no Frasqueirão na
Série B do Brasileirão.

REAÇÃO

Chamado de "burro" pela torcida após
a derrota de terça-feira, o treinador Leandro Campos reagiu dizendo que perder
é do futebol e o importante agora é manter a calma. Sobre a fúria do torcedor, disse
apenas que este é passional e quer vencer
sempre. É, certo ou errado, não adianta
bater boca com a torcida, só resta mesmo é trabalhar, tentar acertar o time nos
treinos e, melhor ainda, nos jogos.
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FLAGRANTE

Fugitivo da Penitenciária Mário Negócio
recapturado com 400 pedras de crack
Thiago Gomes já havia sido condenado a cinco anos de detenção por tráfico de drogas em Mossoró
HABNER WEINER

Agentes da Delegacia Especializada em Narcóticos
(Denarc) prenderam na última
terça-feira dois elementos traficando pedras de crack no
bairro Santo Antônio. O foragido Thiago Gomes Alves,
20,e Antonieri Fernando Marcolino, 22, conhecido como
"Rolinha Baleada",foram presos em flagrante com 400 pedras de crack.
Segundo informações do
delegado Denis Carvalho, os
policiais receberam informações de que na rua Pedro Marcolino funcionava uma boca
de fumo. Ao chegarem ao local encontraram os dois elementos cortando e embalando as pedras para serem comercializadas.
A residência onde funcionava o comércio ilegal de drogas pertence a Thiago Gomes,
fugitivo do Complexo Penitenciário Estadual Agrícola
Mário Negócio (CPEAMN),
de onde fugiu depois de ter sido condenado a cinco anos por
tráfico de entorpecentes.
O delegado Denis Carvalho disse que a polícia recuperou uma motocicleta Traxx,
que havia sido tomada de assalto no mês passado no bairro Bom Jardim, além de R$
20,00 fracionados. "O Thiago Gomes é proprietário da residência e já havia sido preso

Polícia Civil fecha casa
de bingo em Natal

Thiago Gomes, um dos presos com ...
HABNER WEINER

Policiais civis da Delegacia
de Defesa do Consumidor
(Decon) realizaram na tarde
desta ontem, em Natal, uma
operação que culminou com
a apreensão de 42 máquinas
caça-níqueis em um bingo no
bairro de Lagoa Nova. No estabelecimento funcionava uma
casa de jogos de azar, que foi
fechada pela polícia.

De acordo com informações da Decon, a polícia já havia recebido denúncias anônimas na última segunda-feira
e ontem foi ao local. A casa
clandestina funcionava na rua
Coronel Luis Júnior, onde os
policiais encontraram as 42
máquinas, mas ninguém responsável pelo local foi encontrado.
CEDIDA

... 400 pedras de crack

por nós em 2009, por envolvimento com droga", explicou.

"Rolinha Baleada" e Thiago
Gomes foram autuados por

tráfico, associação para o tráfico e receptação de roubo.

HOMICÍDIO

Agricultor assassinado a tiros em Umarizal
BLOGUMARIZALNEWS

A cidade de Umarizal foi
palco de mais um assassinato
na manhã de ontem, onde o
agricultor Josiran Caiana, 38,
natural de Caraúbas,foi executado a tiros dentro do muro
de sua residência.
Segundo informações da
polícia, por volta das 7h Josiran estava sua casa, na rua Pedro Amorim, 31, quando um
elemento encapuzado,de motocicleta de placa e cor ignorada, chegou e efetuou vários
tiros de pistola ponto 40, contra a vítima, que morreu no
mesmo instante. Na hora do
crime o agricultor conversava
com um amigo, que não foi
atingido.
Peritos do Instituto Técnico e Científico de Polícia (Itep)
de Mossoró removeram o corpo para necropsia. Várias diligências foram realizadas nas

APREENSÃO

Josiran Caiana (no detalhe), assassinado em casa.

imediações da cidade, mas ninguém foi preso.
Ainda de acordo com a polícia, o crime está sendo investigado pela Delegacia Regional

de Polícia Civil de Patu.
Josiran Caiana respondia
processo acusado de posse de
arma ilegal, devido já ter sido
flagrado com um fuzil sete mi-

límetros em sua residência. Na
oportunidade, Josiran conseguiu fugir e não foi preso. Ele
também respondia por crime
de violência doméstica.

Máquinas apreendidas pela polícia

FORÇA NACIONAL

Preso acusado de
assassinato em 2005
Policiais civis da Força
Nacional de Segurança
prenderam mais um acusado de homicídio na terçafeira (20) em Natal. André
Nascimento da Silva, 24, é
acusado de ser um dos autores da morte de Maicon
Carvalho da Cruz,21,ocorrida em 2005. Ele estava foragido desde 2009 quando
havia sido condenado a sete anos de prisão pela prática de assalto e por isso havia um mandado de prisão
preventiva contra ele.
Em entrevista à imprensa, o delegado Frederico

Abelha disse que o crime
aconteceu no dia 30 de julho de 2005, no bairro Lagoa Azul, quando Maicon
Carvalho e um comparsa,
encapuzados, invadiram a
casa da vítima e efetuaram
vários tiros de revólver.
Um dia antes do crime,
Maicon teria ido à casa de
André e disparado vários
tiros contra o imóvel dele
por causa da disputa pelo
controle do tráfico de drogas na região. André nega
as acusações, e a polícia segue em busca do outro envolvido.
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DIVULGAÇÃO

Abertura oficial da Semana da Árvore contou com representantes de diversos segmentos

Meio ambiente
MACAU COMEMORA SEMANA DA ÁRVORE
MACAU - Apesar das
atividades alusivas à data terem iniciado no dia 12 passado, a abertura oficial da
Semana da Árvore, que tem
como o tema "A importância de uma árvore na vida
humana", ocorreu na segunda-feira, 19, no Teatro
Porto da Ama.
A programação vai até
amanhã, 23, numa realização da Prefeitura de Macau,
por meio da Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Sustentável.
Durante a abertura, houve apresentações culturais
com o cordel "A Peleja de
Benito na Porta do Céu",

com o professor Tião Maia, show de violão com o
Grupo da Escola Edinor
Avelino e apresentação da
peça "A Riqueza do Lixo",
com o Grupo de Teatro
Trupe Mambembe.
O secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, David Batista, responsável pela
campanha, reafirmou durante a abertura que o objetivo é comemorar o Dia
da Árvore,
que transcorre nessa quarta-feira,
21, sensibilizando e mobilizando a comunidade
sobre a importância do desenvolvimento de ações

socioambientais locais e o
incentivo à construção da
consciência
ecológica
acerca da conservação e
preservação do meio ambiente, despertando na sociedade a preocupação
com a recuperação do
meio ambiente por meio
de atividades de plantio de
árvores, coleta seletiva,
promoção de campanhas
educativas e outras ações.
A semana da árvore conta com a participação das
escolas das redes municipal, estadual e particular de
ensino. Confira o cronograma das atividades até esta sexta-feira.

Programação da Semana da Árvore
QUINTA-FEIRA - 22/9/2011
Teatro de Bonecos - Tema: O Homem que Espalhou o Deserto

Local de Concentração: Praça
Horário: 15h30

Palestrantes: Edicharles Bezerra da Costa

Teatro de Rua: tema - A Importância da Árvore para a Vida Humana

Local: Escola Municipal Profª Maura de Medeiros Bezerra

Responsáveis: Fundação de Cultura

Público-aalvo: Alunos do Ensino Fundamental - anos iniciais

Local: Praça Monsenhor Honório

Horário: 8h

Horário: 15h30

Caminhada Verde
Distribuição de mudas de árvores
Distribuição de panfletos

SEXTA-FEIRA - 23/9/2011
Caminhada Verde com distribuição de árvores

Participantes:

Mutirão de limpeza às margens do rio Ponta do Tubarão

Escola Municipal Edinor Avelino

Responsáveis: Escolas da rede Municipal, Seplan, Secretaria de

PET

Gestão e Serviços e TCL

Creche São Francisco

Local: Diogo Lopes

Fundações

Concentração na Praça do Pescador

Escoteiros do Bairro do Valadão Navegantes

Horário: 7h

OPINIÃO
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ENCONTRO

Giro Pelo Estado PMDB reunirá filiados
marciocosta8@hotmail.com

O arrocho da Caern

A

Companhia de Águas e Esgotos do Rio
Grande do Norte (Caern) iniciou esta semana a apresentação de débitos em 700
residências localizadas na cidade de Caicó,trabalho
que será estendido até o início de outubro às cidades
de Currais Novos, Cruzeta e Jucurutu. O cliente
que está com duas ou mais contas em atraso e receber o comunicado de débito deve procurar, imediatamente,o escritório ou o boxe da Caern na Central do Cidadão mais próxima para pagar à vista ou
negociar parcelamento sob pena de ter suspenso o

CONSEQUÊNCIAS
Além de ter a ligação de água cortada, o
consumidor que não regularizar a situação junto à Caern poderá ter seu nome incluído no SPC
e Serasa. Nos últimos meses, a Caern vem intensificando as ações na área comercial.

fornecimento de água no prazo de cinco dias após
a entrega do aviso. Segundo o chefe da Unidade de
Controle, Arrecadação e Combate à Fraude, João
Gabriel Assunção, o trabalho foi intensificado no
Seridó e em seguida o mutirão de cobrança vai para
a região do Alto Oeste. O chefe da Unidade de
Controle,ArrecadaçãoeCombateàFraudedaCaern,
João Gabriel Assunção, destaca que o pagamento
dascontaséfundamentalparaqueaCompanhiatenha condições de prestar um melhor serviço ao consumidor. A ordem é 'apertar'

leção de conciliador. Estão sendo oferecidas
cinco vagas e ainda a formação de um cadastro reserva. As inscrições poderão ser feitas
no período de 26 a 30 de setembro através do
site da Justiça Federal do Rio Grande do Norte
(www.jfrn.jus.br).

SELEÇÃO

OBJETIVO
O objetivo é melhorar o desempenho financeiro da empresa e melhorar a qualidade do
serviço prestado. Uma das ações neste sentido
foi a implantação do sistema de faturamento com
entrega simultânea de contas, que hoje está implantado em quase todas as gerências da Caern.

SIMILAR
Aperto similar foi direcionado no primeiro
mandato da governadora Wilma de Faria. Na
época o então diretor da Caern, Jaime Calado,
aplicou uma fórmula que em muitos dos casos
dobrou o valor cobrado nas contas mensais.
Apesar disso a prestação de serviço continua
uma lástima.

RESULTADO
A visita do secretário de saúde a Mossoró
foi marcada por um misto de expectativa e esperança, mas com poucos resultados práticos.
O governo confirmou que fará o repasse dos
R$ 400 do convênio assinado com o governo
Wilma de Faria, fato que garantirá a conclusão
da estrutura física.

DÚVIDAS
Mas com relação ao apoio para a aquisição
do acelerador linear, o contato se deu de forma vaga. O governo afirma que ajudara a Liga
Contra o Câncer a adquirir o equipamento,mas
não falou com quanto e nem como. Resta esperar mais um pouco e acreditar na sensibilidade do governo para este pleito.

OPORTUNIDADE
A 9ª Vara Federal do Rio Grande do Norte,
sediada em Caicó, abriu inscrições para se-

A seleção será feita com análise de currículo e entrevistas. Poderão participar estudantes
que estejam cursando no mínimo o sétimo
período do curso de Direito ou bacharéis em
Direito. O exercício da função de conciliador
é gratuito e, se cumprida por período superior
a um ano, constitui título para os concursos
públicos de provimento de cargo de Juiz Federal em todo o Brasil.

ADAPTAÇÃO
Na última terça-feira os secretários caraubenses Assis Batista (Educação), e Keyoshe
Targino, (Infraestrutura e Serviços Públicos)
visitaram o prédio da antiga Farmácia de Todos. O prédio será utilizado para a instalação
da nova Biblioteca Municipal Luiz Manoel Fernandes. O espaço passará por adequações físicas e receber equipamentos.

ACOMPANHAMENTO
As secretarias municipais de Educação já podem acessar o Sistema Presença,imprimir o formulário de acompanhamento e encaminhálos às escolas para registro, a partir de 1º de
outubro, da frequência escolar dos estudantes
atendidos pelo Programa Bolsa Família.

DIMENSÃO
São 17,2 milhões de crianças e adolescentes
que precisam ser acompanhadas de agosto e
setembro. O Bolsa Família exige que os estudantes cumpram percentuais mínimos de frequência: 85% das aulas para alunos entre 6 e
15 anos e 75% para adolescentes de 16 e 17 anos.
A baixa frequência pode levar ao bloqueio e
até ao cancelamento do benefício.

ENCONTRO
Coordenado pelo deputado estadual Gustavo Fernandes, será realizado neste sábado mais um
Encontro Regional do PMDB. Desta vez, na região do Alto Oeste potiguar, no BNB Clube, com
presença de lideranças de toda a região.

CAPACITAÇÃO
A equipe do Garbos Recepções e Eventos, formada pela diretora Beth Rêgo, a banqueteira Lizete Andrade e o decorador Nilton Júnior,participarão no Terraço Daslu,em São Paulo,da mostra
"Les Chefs ET Décors".

EVENTO
O evento restrito a apenas 40 chefs contará com a presença dos mais consagrados decoradores e chefs da capital paulista. Com caráter filantrópico, o Les Chefs ET Décors que terá a
dupla Victor e Léo como atração musical, reverterá toda a renda arrecadada para o Projeto Velho Amigo, da Associação de Amparo ao Idoso de SP.

na cidade de Pau dos
Ferros neste sábado
Mobilização reunirá partidários de toda a região no Clube BNB pau-ferrense
PAU DOS FERROS Coordenado pelo deputado
estadual Gustavo Fernandes,
mais um Encontro Regional
do PMDB será realizado no
Rio Grande do Norte. Desta
vez, na região do Alto Oeste
potiguar, neste sábado, dia 24
de setembro, no BNB, em Pau
dos Ferros, a partir das 15h30.
O evento, que vem acontecendo em diversos municípios potiguares, tem o objetivo de mostrar a força do PMDB nas regiões, principalmente para as eleições em
2012.
O ministro Garibaldi Filho,
o presidente estadual do partido e deputado federal Henrique Alves e o vice-presidente
do PMDB-RN e diretor-geral
do Dnocs, Elias Fernandes,
também participam do encontro, que pretende realizar diversas filiações na tarde do próximo sábado.
O Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB) é o maior partido político do Brasil e possui, atual-

Gustavo Fernandes coordenará o encontro na cidade de Pau dos Ferros

mente, 20 senadores, 80 deputados federais, 152 deputados estaduais, 1.175 prefeitos
e 8.495 vereadores.
Além disso, o vice-presidente da República,Michel Te-

mer, é um dos nomes fortes
da legenda, que conta ainda
com seis ministros. Fundado
em 1980, o PMDB soma mais
de dois milhões e trezentos mil
filiados.

DESTAQUE

Atleta alto-oestano será um dos
representantes do Brasil nos Jogos
Parapan-Americanos de Guadalajara
O paratleta Nélio Pereira de Almeida é um dos 39
nadadores convocados pelo Comitê Paraolímpico
Brasileiro (CPB) para representar o Brasil durante as
disputas dos Jogos ParapanAmericanos que acontecem
na cidade de Guadalajara,
no México, entre os dias 12
e 20 de novembro.
Nélio Almeida, que representa a Sociedade Amigos do Deficiente Físico do
Rio Grande do Norte (Sadef/RN) e é natural da cidade de Coronel João Pessoa,
disputará o seu segundo jogos Parapan-Americanos.
No Parapan do Rio, em
2007, o nadador potiguar
conquistou três medalhas
(uma de ouro, uma de prata e uma de bronze).

A delegação brasileira
que disputará os Jogos
Parapan-Americanos de
Guadalajara 2011 será composta por mais de 200 atletas, divididos em 13 modalidades diferentes. O objetivo da delegação brasileira
é repetir o 1º lugar no quadro geral de medalhas, conquistado no Parapan do Rio
2007, quando a equipe conquistou 228 medalhas (83 de
ouro, 68 de prata e 77 de
bronze). Além das medalhar
os paratletas brasileiros lutam para conquistar a vaga
nas Paraolimpíadas de Londres 2012.
O paratleta Nélio Almeida declarou que mesmo
com a classificação para a
disputa dos jogos de Guadalajara agora enfrenta um

dos maiores desafios na vida, que é a falta de um patrocinador que possa viabilizar a sua participação em
um período de treinamentos na cidade do México.
Conforme o atleta, a intenção é 15 dias antes de as
disputas terem início ir junto com o restante da delegação brasileira participar de
um período de treinamento e adaptação à altitude mexicana, porém, para isso, os
custos são muito altos e ele
necessita de patrocinadores
e colaboradores. As pessoas
e empresas interessadas em
contribuir com o paratleta
podem entrar em contato
pelos telefones (84) 81214643 e (84) 9481-5384 ou
ainda pelo e-mail nelio_atleta@hotmail.com.

CIDADES
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ANDAMENTO

Governo confirma concurso do magistério para novembro
Certame selecionará 3.500 novos professores para atender demandas das escolas públicas potiguares
CEDIDA

O Governo do Estado realizará concurso público,no mês
de novembro,para 3.500 vagas
de professores da rede de ensino em todo o Rio Grande do
Norte. A comissão do concurso está tomando as providências para a conclusão do processo administrativo de contratação da entidade responsável pelo concurso. A expectativa é que essa etapa seja concluída até o dia 12 de outubro.
O edital deve ser publicado também no mês de outubro e o processo seletivo deve
ser realizado até o dia 20 de novembro. Os prazos foram
acordados em audiência com
o juiz da 4ª Vara da Fazenda
Pública,Cícero Martins de Macedo Filho, e com a promotora de justiça Carla Campos
Amico.
Os aprovados no concurso deverão ser nomeados até
o início do ano letivo de 2012.
Serão ofertadas 2.900 vagas
para professores e 600 para pedagogos. A oferta contempla
todos os componentes curriculares:Biologia,Ciências,Arte, Educação Física, Física,
Geografia, História, Língua
Inglesa, Matemática, Língua
Portuguesa,Língua Espanhola, Química, Filosofia e Sociologia. A oferta também contempla vagas para professo-

BALANÇO

Secretaria registra
mais de 25 mil casos
suspeitos de dengue

Concurso definirá profissionais que vão atuar nas escolas públicas do Estado

res dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
"Com a realização do concurso,o Governo está atendendo a uma antiga reivindicação
da categoria e agindo para cobrir o déficit de professores em

sala de aula nas escolas estaduais. Estamos também, com
isso, dando mais qualidade ao
ensino em nossas escolas",afirma a secretária de Estado da
Educação, Betânia Ramalho.
Considerando a dinâmica

na rede estadual de ensino, que
conta com 710 escolas, quase
20 mil professores e 310 mil
alunos, as vagas disponibilizadas pelo novo concurso devem
cobrir o déficit de educadores
em sala de aula.

ETAPA

Tribunal de Contas anuncia
segundo mutirão de processos
Em entrevista à imprensa,
o presidente do Tribunal de
Contas, Valério Mesquita,
anunciou o início das atividades do segundo mutirão com
vista à redução de processos
na DAP (Diretoria de Atos e
Pessoal) e na DAE (Diretoria
de Atos e Execuções). Os trabalhos terão início no dia 3 de
outubro. "A DAE é o cartório do Tribunal de Contas. É a
Diretoria responsável pelas citações,intimações e execuções
da casa. Já na DAP, tramitam
todos os processos de aposentadoria, pensões e nomeações
do Estado", disse Valério.
O primeiro mutirão, realizado no período de 15 de junho a 15 de julho, resultou na
análise de 5.488 processos. A
previsão é de que mais sete mil
processos sejam analisados
pelo corpo técnico e encaminhados ao plenário para jul-

Trabalhos terão início no próximo dia 3 de outubro no TCE

gamento até o fim do ano. Segundo o presidente, mais de
13 mil processos voltarão aos
seus órgãos de origem, diminuindo sensivelmente o montante de documentos que tramitam no Tribunal. Valério

Mesquita informou ainda que
o TCE implantará, a partir de
janeiro de 2012, o processo
eletrônico. O objetivo é facilitar a tramitação dos documentos e digitalizar os já existentes."Estamos em um pro-

cesso de modernização da instituição. Nossos técnicos visitaram os Tribunais de Contas
de Pernambuco e Paraíba, onde o processo eletrônico já é
uma realidade", ressaltou o
presidente.

A Secretaria de Estado
da Saúde Pública (Sesap)
divulgou, nessa quartafeira (21),por meio do Programa Estadual de Controle da Dengue, o novo
boletim epidemiológico da
doença.
Desde o início do ano
até o último dia 17, o RN
contabiliza um total de
25.695 casos notificados
como suspeitos, dos quais
11.366 foram confirmados.
Conforme os últimos
dados,o quantitativo de municípios do Estado que
apresentam incidência alta
da doença corresponde a
112,enquanto 41 estão com
média,12 com baixa e 2 com
incidência silenciosa.

O município de Natal
permanece com incidência alta, registrando o
maior número de notificações de casos suspeitos
do RN (8.209). Em seguida, estão os seguintes municípios:Mossoró (2.282),
Parnamirim (1.612), Santa Cruz (1.083), São Gonçalo do Amarante (678),
João Câmara (643),Macaíba (524), Nova Cruz (440)
e Pau dos Ferros (402).
Segundo o Programa
Estadual de Controle da
Dengue, a população deve
continuar tomando as medidas de prevenção,sobretudo por meio da eliminação de criadouros, para
combater a dengue.
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FEST CRIANÇA

FIQUE POR DENTRO

Abertas as inscrições para mais uma edição do Fest
Criança. O evento, que comemora o Dia da Criança com
cultura, lazer e educação para os jovens, é uma realização da prefeitura e da Secretaria de Assistência Social do
município. O Fest Criança é uma micareta que percorre
as ruas de Pau dos Ferros com trio elétrico, levando descontração às crianças através de muita música, brincadeiras e brindes. Todos podem participar, porém, para
receberem o abadá e concorrerem aos prêmios, os responsáveis pelas crianças devem inscrevê-las no Creas,
que fica localizado na rua Hipólito Cassiano, 256, portando a Certidão de Nascimento. As inscrições estão abertas e se estendem até o mês de outubro.

ATLETA
PARAPAN-AMERICANO
O paratleta Nélio Pereira de Almeida é um dos 39 nadadores convocados pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) para representar o Brasil nos Jogos Parapan-americanos que acontecem em Guadalajara, no México, no período de 12 e 20 de novembro. Nélio Almeida, que representa a Sociedade Amigos do Deficiente
Físico do Rio Grande do Norte (Sadef/RN) e é natural
da cidade de Cel. João Pessoa, disputará o seu segundo
jogos Parapan-americanos. No Parapan do Rio, em 2007,
o nadador potiguar conquistou três medalhas (uma de
ouro, uma de prata e uma de bronze). Em contato com
a coluna, Nélio informou que os custos da viagem são
muito altos e que necessita de patrocinadores e colaboradores. As pessoas e empresas interessadas em contribuir com o paratleta podem entrar em contato pelos telefones (84) 8121-4643 e (84) 9481-5384 ou ainda pelo
e-mail nelio_atleta@hotmail.com.

INAUGURAÇÃO DO CERTO
Chega convite do cirurgião dentista Breno Lobo Costa, da fisioterapeuta Flávia Lobo Costa e da cirurgiã dentista Ariadne Lobo Costa para conhecermos, no próximo sábado, dia 24, as novas instalações do Certo - Centro de Reabilitação e Tratamento Odontológico, que fica localizado na rua Francisco Lopes Cavalcante, 18, vizinho à Praça de Eventos da cidade de Pau dos Ferros.
Agradecemos a gentileza do convite.

Em tempo
parabenizamos
o jovem Natan
Iatagan,
aniversariante de
ontem; aqui no
clique com a
namorada
Saulo Spinelly aniversariou esta semana
e comemora com festa temática no próximo sábado.
Aqui no clique recebendo o carinho das
deputadas Larissa Rosado e Sandra Rosado

Maria Cecília, filha
do casal Diogo
Pinto/Cristiane
Pinto, completou
recentemente um
aninho de vida e vai
comemorar sábado
com festa no
Fantastic Buffet.
Felicidades
O deputado estadual Gustavo Fernandes comanda
encontro do PMDB em Pau dos Ferros neste sábado

@ - Chega cartão de agradecimento
do diretor da Ira Marketing & Eventos,
Ismaelson Rêgo,pelas notas e fotos publicadas na coluna do IV Festival Gastronômico de Pau dos Ferros.
@ - Será inaugurada hoje, às 20h, a TAM
Viagens. A nova loja, que funcionará na avenida João da Escóssia, 1.203, Nova Betânia,
em Mossoró, trará opções completas, nacionais e internacionais, além de diversos serviços de acordo com a preferência do cliente.
Mais informações pelo telefone 3318-0133.
@ - Coordenado pelo deputado estadual Gustavo Fernandes,mais um Encontro Regional do PMDB será realizado no
Rio Grande do Norte.Desta vez,na região
do Alto Oeste potiguar, no próximo sábado, dia 24 de setembro, no BNB, em Pau
dos Ferros, a partir das 15h30.
@ - O empresário José Carlos (Garbos Trade Hotel), em contato via celular, nos convida para o aniversário da amada esposa Beth
Rêgo e do decorador Nilton Jr. A comemoração em dose dupla será realizada amanhã nos
salões do Garbos Recepções & Eventos. Daqui agradecemos a gentileza e confirmamos
presença.
@ - Por falar no Hotel Garbos, o proprietário José Carlos está de parabéns pelas promoções realizadas no perfil da rede social Twitter. Toda semana os seguidores do @GarbosHotel concorrem a vários brindes. O que está esperado? Acesse www.twitter.com/garboshotel, clique
em seguir e participe.
@ - O casal Diogo Pinto/Cristiane Pinto
não esconde a alegria pela passagem de aniversário de um aninho da linda Maria Cecília. Ela
vai receber amiguinhos no próximo sábado, a
partir das 18h30,no Fantastic Buffet,em Mossoró.
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ACADEMIA
A prefeita de Apodi, professora Gorete Silveira,
inaugurou, no último sábado, a academia de ginástica ao ar livre de Apodi. A população municipal esteve no local prestigiando essa grande ação municipal. Muito bom!

BREGÃO
No dia 1º de outubro, acontece o 1º Megabrega de
Apodi. O evento acontecerá no calçadão da lagoa, a partir das 23h. Todo o romantismo da noite vai ficar por
conta de Bartô Galeno,Carlos André,Bartozinho Galeno
e Forró de Casa. O sucesso do evento já está comprovado com o número de empresas de renome que patrocinam e a grande procura pelas senhas do 1º lote, que custam apenas R$ 10,00 até o dia 25 de setembro na sede do
Festival de Verão de Apodi. Será uma noite inesquecível!

FATOS & BOATOS

Josy

APODI

Maia

ZÉ LEZIN
O humorista Nairon Barreto, mais conhecido por todos como Zé Lezin, estará mais uma vez em Apodi no
dia 22 de outubro, lançando seu novo CD, "A Saga de
um Matuto". Para o evento já estão sendo vendidas as
mesas ao preço de 70 reais para quatro pessoas. A senha
individual custará apenas R$ 15,00. Mais informações
pelo telefone (84) 9421-2613.

O amigo Fábio Soares e o deputado
estadual George Soares desfrutando do
oásis do balneário da lagoa do Apodi

VAQUEJADA
Amanhã e sábado, a cidade de Itaú se prepara para a
realização da II Vaquejada do Parque Dois Irmãos, no sítio Jerusalém. As bandas Novo Estilo, Forró Bole Bole e
Lalá e Forró com Força farão a animação da festa, que
com certeza será um grande sucesso.

GEORGE SOARES
O deputado estadual George Soares esteve recentemente em Apodi participando de importantes eventos
políticos. Após a realização dos trabalhos, o deputado
fez uma pausa para relaxar e prosear com os amigos no
balneário da lagoa,onde pôde desfrutar do clima agradável,
da boa culinária e da boa música do cantor Weberlândio
Donato, que encantou a todos com seu repertório.

Lenilda Melo comemorou seus 15 anos em grande
estilo na cidade de Itaú. A coluna renova os parabéns!

Padre Maciel falando da importância da academia
ao ar livre recém-inaugurada em nosso município

@ A cidade do Apodi fica
triste pela partida de uma
grande mulher, a médica Marise Maia, que nos deixou no
último domingo e foi habitar
ao lado dos anjos de luz junto
ao pai. Aqui fica uma enorme
saudade e a certeza de que ela
foi uma grande guerreira.
@ Toda terça-feira tem cinema no Thermas. Para crianças e
adultos, uma diversificada exibição e com pipoca por conta do
resort. Informe-se pelo telefone
(84) 3422-1200.
@ Hoje, às 20h, será inaugurada a TAM Viagens, que
trará opções completas, nacionais e internacionais,além
de diversos serviços de acordo com a preferência do cliente. Mais informações pelo telefone 3318-0133.
@ A Tenda Music Club divulga sua atração principal para
a noite de hoje. Para a alegria dos
forrozeiros de plantão, a banda
Forró Sacode faz a festa a partir
das 22h. Muito bom!
@ Vamos cantar parabéns
e dar muitos abraços aos nossos aniversariantes VIPs da
semana. Tâmisa Ferrari, Williams Vicente, Najara Pinto e
Leonardo Figueiredo.Muitas
flores para vocês!
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SALVE O
IMPERADOR

PROGRAMA DE CRENTE
No dia 8 de outubro, as igrejas evangélicas de Macau realizarão a Marcha para Jesus,
considerada um dos maiores eventos religiosos da terra das salinas,que em 2011 chega
à sua 17ª edição, que terá o show do cantor
gospel Mattos Nascimento.

Que somos fãs do professor Tião
Maia, isso não é novidade alguma. O
bacana escreveu o cordel "A peleja de
Benito na porta do céu"em homenagem ao saudoso Imperador Benito
Barros, falecido em dezembro de 2010.
O lançamento aconteceu durante os
festejos do Dia da Árvore no Porto de
Ama.

UÓ
O Porto de Ama lançou esta semana a programação alusiva ao aniversário do Centro
Cultural da Petrobras na cidade de Macau.Diferentemente dos outros anos, a programação não agradou muito à população, que
reclamou da falta de atenção da madrinha, a
Petrobras que não deu o menor cabimento
este ano.

TESOURA
Aproveito para agradecer o convite
do hair designer Edmilson Alves (lêse Camarim das Estrelas) para o evento que reuniu os melhores grupos para
celebrar sua feliz parceria com a Gallery
Sebastian da Wella.

CORTA-FITAS
E de Arafran Peter ficamos sabendo que
na cidade de Macau será inaugurada a agência do Banco Bradesco. A unidade fica na
rua Martins Ferreira,próximo à Boutique Bella. Quem assume como gerente da agência é
Ádria Medeiros. A vinda do Bradesco para
Macau se baseou em um estudo econômico
que detectou que a cidade é viável e resultou
na implantação de um dos maiores bancos
privados do país, que se somará aos três bancos oficiais existentes na cidade.

MAU GOSTO
Não sei de quem foi a invenção de
colocar piche em todas as ruas da
cidade de Macau. A cidade, que já tem
uma temperatura alta durante o dia,
está se tornando mais quente devido às
toneladas de piche que estão tomando conta das ruas, servindo apenas de
autopista para os motoristas menores
de idade e sem habilitação. Alô, alô...

De Macau, Esthefânia e Meyre Filgueira com
Eliane Peixoto no festão de Edmilson Alves

SUSTENTABILIDADE
O início da noite da última terçafeira, 20, foi de muita festa no Chic
Coiffeur, da sempre do bem Fabiana
Gondim, para reunir jornalistas para
o bate-papo com a hair stylist, cosmetóloga e tricologista Cris Dios. Noite
das melhores para discutir assuntos sobre beleza, moda e sustentabilidade.

www.omossoroense.com.br

Festejando em família: Diogo, Geraldo, Neto, o
aniversariante, e sua mãe, a vereadora Fátima Jácome

Professor Tião Maia lendo o cordel
"A peleja de Benito na porta do céu"
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AREIA BRANCA

Votação da lei de planejamento
para ações de saneamento básico
será priorizada pelo Legislativo
Projeto condiciona a liberação de recursos da União para obras e serviços
AREIA BRANCA - Integrante da mesa que conduziu
a audiência pública, na segunda-feira,19,para apresentação
do Plano Municipal de Saneamento Básico, o presidente da
Câmara Municipal de Areia
Branca, vereador Aldo de Oliveira Dantas (PMDB), disse
que a votação da lei oriunda do
Executivo que vai direcionar o
planejamento das ações para
que toda a cidade usufrua do
benefício, será priorizada assim que a matéria chegar àquela Casa.
Mas Aldo Dantas pondera
que é fundamental para que
Areia Branca tenha qualidade no
setor durante os próximos 30
anos, a realização de novas audiências públicas antes que o
Projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico seja encaminhado para a Câmara.
O vereador Aldo Dantas
disse que é favorável ao debate descentralizado e não vai se
furtar de discutir exaustivamente com os segmentos organizados da sociedade.
O presidente da Câmara
elogiou a maneira como a audiência pública da segundafeira foi conduzida e parabenizou pela efetiva participação
da comunidade.
Aldo Dantas aponta o enriquecimento das discussões
por conta da participação do
movimento comunitário e
demais segmentos da sociedade.
Ele disse ainda que é hora
de chamar a atenção das comunidades para que coloquem

CEDIDA

Aldo Dantas defende amplo debate em torno do plano de saneamento básico do município

suas sugestões nesse período
de debates, porque, depois,
quando virar lei municipal, para mudar, será muito difícil.
O presidente da Câmara
concluiu, defendendo que no
Plano Municipal de Saneamento Básico sejam inseridas propostas que permitam a reeducação na utilização da água e o
combate ao desperdício.

A Lei do Saneamento
11.445/2007 condiciona a liberação de recursos de fontes
de financiamento da União para obras e serviços nas áreas
de abastecimento de água e esgotamento sanitário,à existência do Plano Municipal de Saneamento. Os planos são fundamentais para traçar um diagnóstico do setor em cada ci-

dade, apontando as necessidades e planejamento de ações
para as próximas três décadas
na área do saneamento básico. Nesses documentos constam as metas para os períodos
de 2012 a 2015; de 2016 a 2026
e de 2027 a 2041, respectivamente períodos que compreende o curto, o médio e o
longo prazo.

OPORTUNIDADE

Justiça Federal abre inscrição
para conciliador em Caicó
A 9ª Vara Federal do Rio
Grande do Norte, sediada em
Caicó,abriu inscrições para seleção de conciliador.Estão sendo oferecidas cinco vagas e ainda a formação de um cadastro
reserva.
As inscrições poderão ser

feitas no período de 26 a 30 de
setembro através do site da Justiça Federal do Rio Grande do
Norte (www.jfrn.jus.br). A seleção será feita com análise de
currículo e entrevistas.
Poderão participar estudantes que estejam cursando no

mínimo o sétimo período do
curso de Direito ou bacharéis
em Direito.
O exercício da função de
conciliador é gratuito e, se
cumprida por período superior a um ano, constitui título para os concursos públi-

cos de provimento de cargo
de Juiz Federal em todo o
Brasil.
A atividade de conciliador
também é reconhecida como
atividade jurídica, para fins de
habilitação nos concursos públicos que o exigem.
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OPOSIÇÃO

Incertezas em relação ao PSD fazem do DEM a melhor
opção para quem pretende concorrer às eleições de 2012
Dúvidas ligadas à confirmação do novo partido fortalecem integrantes do Democratas na cidade de Areia Branca
AREIA BRANCA -A avalanche de questionamentos sobre a criação do Partido Social
Democrático (PSD) e o temor
que a nova sigla não consiga se
viabilizar até o dia 7 de outubro
junto à Justiça Eleitoral,para que
os seus integrantes possam concorrer nas eleições de 2012, poderão provocar uma verdadeira correria de expoentes políticos ligados ao sistema de oposição, em Areia Branca, ao partido Democratas (DEM).
Sem partido desde que se
desligou do quadros do PP,o vereador José Nazareno de Lemos
disse que está aguardando a criação do PSD para ingressar na
nova sigla.
Mas diante da demora de
uma definição, ele já admite a
possibilidade de se filiar no
DEM. "Vamos aguardar até a
próxima semana e caso o PSD
não seja viabilizado, optaremos
pelo DEM", afirmou.
O vereador Nazareno Lemos não está sozinho nesse propósito. Além dele, a pré-candidata à prefeitura Iraneide Rebouças tem o mesmo pensamento.Ainda filiada no PSB,para viabilizar seu projeto político,
ela terá que deixar a sigla,que hoje integra a base de apoio ao prefeito Manoel Cunha Neto,"Souza" (PP), adversário político da
pré-candidata, que já foi viceprefeita pelo período de sete meses.
O desejo de Iraneide Rebouças era ser candidata à prefeita
pelo PSD, mas diante do impasse que ronda a oficialização
da sigla ela também aguardará

DESTAQUE

Lançamento de obras literárias
marca parte cultural da festa de
emancipação em Carnaubais

Nazareno Lemos e Iraneide Rebouças ensaiam ingresso no DEM para concorrerem às eleições

até a próxima semana para definir sua filiação no DEM, que
em nível local é presidido pelo
ex-prefeito Expedito Gomes
Loenez.
Além dos dois, Iraneide e o
vereador Nazareno Lemos, o
DEM poderá ainda acolher os

suplentes de vereador Adriano
Emílio e "Tonho da Cohab".
Mas a lista de adesões ao DEM
poderá ser mais extensa, já que
praticamente todos os ex-integrantes do PSB poderão optar
pelo Democratas.
Caso essas adesões sejam

confirmadas até o final deste
mês, a cúpula regional do DEM
estará realizando um encontro
na Câmara Municipal de Areia
Branca, para receber essas filiações. O partido realizou a sua
convenção municipal em julho
passado.

CARNAUBAIS - O itinerário comemorativo dos 48 anos de
emancipação política,social e administrativa do município de Carnaubais, região do Vale do Açu,
foi assinalado por um grande
acontecimento de caráter cultural: o lançamento oficial de dois
livros pela Coleção Carnaubaense de Literatura. A programação
de aniversário da cidade transcorreu de 9 a 18 de setembro corrente.A solenidade oficial de lançamento dos dois trabalhos literários ocorreu sábado passado,
dia 17, nas dependências da Câmara Municipal de Carnaubais.
Os livros apresentados foram
ambos de autoria de professores pertencentes à rede pública
municipal de ensino. O professor Francisco Antônio de Oliveira Souza, "Nitinho", foi autor do livro "A Historiografia
da Terra dos Verdes Carnaubais". Por sua vez o professor e
atual secretário municipal de
Cultura e Turismo, Carlos Augusto Pereira da Silva, escreveu
o livro "História dos Presidentes da Câmara Municipal de Carnaubais". Para ambos os livros
serão de grande importância como ferramentas de pesquisa à
população da cidade e região.
"O livro é um instrumento de

pesquisa histórica que vai tratar
desde o processo de ocupação
da região do Vale do Açu, a expansão da população que se instalou nesta região, a partir de
1660. O livro reúne, a partir de
uma pesquisa, toda uma documentação historiográfica voltada para o registro das nossas
origens", declarou "Nitinho".
"Entendo que é um livro que
contribui para todo um resgate
sociocultural",acrescentou o autor,dizendo sentir-se privilegiado por poder contribuir com a
cultura de seu município.
OBRA - O professor Carlos Augusto disse que a concepção de sua obra partiu basicamente dos mesmos fundamentos, ou seja, resgatar um pouco
da trajetória histórica dos que
exerceram a presidência do Poder Legislativo municipal. O escritor começou seu trabalho em
2004 e a obra compreendeu as
24 gestões do Poder Legislativo,período de 1965 a 2012,além
de destacar alguns aspectos pessoais daqueles que foram presidentes do Poder Legislativo.Ele
disse que a proposta de escrever o livro foi incentivada pelo
então presidente do parlamento, vereador Marcos Antônio
Cavalcante Dantas (PSB).

ESCLARECIMENTO

Diretor de Políticas Públicas do Sebrae/RN presta
informações sobre o 7º Prêmio Prefeito Empreendedor
ASSÚ - Uma reunião de trabalho que contou com a participação de representantes de
alguns municípios da região
oportunizou, terça-feira última, dia 20, serem prestados
esclarecimentos e informações
com referência à sétima edição do Prêmio Prefeito Empreendedor,uma realização do
Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), de amplitude nacio-

nal. O encontro ocorreu nas
dependências do escritório regional do Sebrae/RN, em Assú, com a presença do diretor
de Políticas Públicas da entidade, Hélmani Rocha.
O dirigente do Sebrae transmitiu que o encontro de terçafeira objetivou basicamente explicar como deve ser elaborado
o projeto que garantirá a participação dos gestores públicos
na premiação.Ele declarou que,

por enquanto, pelo menos três
prefeitos do Vale do Açu já externaram o desejo de participar
do prêmio: Ivan de Souza Padilha (PMDB),de Pendências;Eider Assis de Medeiros (PMDB),
de Alto do Rodrigues;e Ivan Lopes Júnior (PP), de Assú. Frisou que a expectativa é que todos os administradores municipais da região se inscrevam.
Hélmani Rocha adiantou
que o Sebrae/RN se prontifi-

ca desde já a prestar todo um
trabalho de assessoramento no
trabalho de descrição e confecção do projeto que significará
o ato formal de inscrição dos
gestores à premiação."Depende dos prefeitos contar com
nosso apoio, deixando claro
que o Sebrae está inteiramente à disposição com consultores para auxiliar na elaboração
dos projetos", reiterou. O diretor de Políticas Públicas do

Sebrae potiguar adiantou que
o calendário de inscrições dos
projetos se prolongará até o dia
30 de novembro. O prêmio terá a etapa estadual e em seguida a fase nacional.
ETAPA - Segundo informação do dirigente, o Prêmio
Prefeito Empreendedor tem
o objetivo de valorizar e dar
visibilidade a projetos aplicados por prefeitos em suas municipalidades que apoiam o de-

senvolvimento de pequenos
negócios locais, provocando
impacto socioeconômico,com
a geração de emprego e renda
e consequente melhoria de
qualidade de vida. Criado em
2001, o prêmio chega à sua sétima edição "com a intenção de
multiplicar as boas experiências aplicadas pelos prefeitos
para que elas sejam replicadas
por outros gestores públicos
no exercício de suas funções".

