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O que é feito pelo gestor público e o que 
a população toma conhecimento costumam 
guardar distâncias significativas e, com isso, 
prejudicando a avaliação do cidadão sobre 
o que de fato acontece em seu município ou 
estado. A evolução tecnológica tem possibi-
litado, pela via da internet, uma comunica-
ção imediata que costuma traduzir opiniões 
pessoais e superficiais. Diante disso, apesar 
de importante, a comunicação expressada 
pelas redes sociais findam não traduzindo 
efetivamente o que realmente acontece no 
âmbito da municipalidade.

Por outro lado, os assuntos de executi-
vos municipais que se encontram distantes 
dos grandes centros urbanos só alcançam a 
mídia estadual quando tratam de aspectos 
negativos e quase sempre de forma sensa-
cionalista. Essa constatação de uma reali-
dade que perdura ao longo dos anos abre a 
perspectiva para projetos como o da revista 
Municípios em Foco, pertencente ao grupo 
da Revista Foco Nordeste – que circula 
ininterruptamente no Estado há dezessete 
anos.

A Revista Municípios em Foco abre es-
paço para matérias de caráter positivo que 
levem ao leitor do Rio Grande do Norte e 
de estados vizinhos fatos e ações realizadas 
pelos poderes executivo e legislativo no âm-
bito da municipalidade. Esse espaço vai dar 
ao cidadão do município, e as instituições 
locais, a oportunidade de saber sobre o que 
está sendo feito para melhorar a vida das 
pessoas por seu gestor e seus representan-
tes no legislativo municipal.

Nesta edição, a Revista Municípios em 
Foco traz matéria completa sobre a implan-
tação do programa Internet para Todos, do 
governo federal, que tem o objetivo de levar 
internet de banda larga gratuita para as insti-
tuições públicas – nas áreas da Segurança, 
Educação e Saúde, e a custos baixos para 
a população em geral das cidades nas mais 
distantes regiões do Estado. O Rio Grande 
do Norte é o segundo estado com maior 
percentual de adesões ao programa – mais 
de 80% dos 167 municípios, ficando atrás 
apenas de São Paulo. Espera-se para maio 
o início da implantação das antenas no inte-

rior do Estado.
O programa Internet para Todos, caso 

se concretize o que se encontra no papel, 
pode representar um significativo avanço 
na vida das pessoas e motor significativo de 
desenvolvimento social e econômico para 
os municípios. 

A revista Municípios em Foco é uma publicação bimes-
tral do Núcleo Foco de Comunicação. Os conceitos, co-
mentários, opiniões e artigos assinados, não recebem, 
necessariamente o endosso da revista. Não é permitida 
a reprodução de qualquer conteúdo da revista Municí-
pios em Foco, sem a prévia autorização.
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ALMINO AFONSO

“Da Caieira para o Senado”

Devido à grande quantidade de de-

pósitos calcários existentes na localida-

de, o pequeno povoado foi chamado de 

Caieira, originando rapidamente uma 

pequena feira livre, a feira de Caieira. 

Em 1902, a capela foi erguida e novas 

habitações foram sendo construídas. Em 

31 de dezembro de 1938 o povoado de 

caieiras passou a ser distrito do municí-

pio de Patú.

O povoado foi se desenvolvendo ao 

longo dos anos, e no governo de Sylvio 

Piza Pedrosa, em 24 de novembro de 

1953, pela Lei de número 912, tornou-se 

município com o nome de Almino Afonso, 

desligando-se de Patú.

O nome homenageia o filho de Caiei-

ra, Dr. Almino Álvares Afonso, que se 

destacou como tribuno idealista e in-

fluente por sua luta em defesa da Abo-

lição da Escravatura, tanto no Ceará, 

como no Amazonas e na cidade de Mos-

soró. Almino Afonso conquistou popula-

ridade e entrou na política de maneira 

vitoriosa como Deputado Constituinte em 

1891 e Senador da República em 1894, 

tendo falecido em 1902, no exercício do 

mandato.

Localizado na região do Médio Oeste 

potiguar, o município de Almino Afonso 

está a 339 quilômetros da capital, na 

altitude de 236 metros, com uma área 

de 123 quilômetros quadrados de exten-

são, onde vivem 4.823 habitantes, dos 

quais 3.121 vivem na zona urbana e 

1.702 no setor rural. Almino Afonso limi-

ta-se com Rafael Godeiro, Lucrécia, 

João Dias, Umarizal, Frutuoso Gomes, 

e com o Estado da Paraíba.

Suas principais atividades econômi-

cas são a avicultura, a produção de mel 

de abelha e a agricultura. O município 

conta também com ocorrências minerais 

de calcário e mármores.

A cidade é abastecida de de água 

pela adutora Dr. Arnóbio Abreu, a cha-

mada Adutora do Médio Oeste, que faz 

captação na Barragem Armando Ribeiro 

Gonçalves. A população dispõe ainda 

dos açudes Alnino Afonso, com capaci-

dade para mais de 3 milhões de metros 

cúbicos; e o Caetano, com quase 2 mi-

lhões.

As principais festividades do muni-

cípio são os eventos realizados durante 

a época junina, onde se destaca a cul-

tura popular, através das cantorias de 

violeiros do lugar. As comemorações em 

homenagem ao padroeiro da cidade, o 

Sagrado Coração de Jesus, são realiza-

das com grande participação popular, fé 

e união.

ALTO DO RODRIGUES

“Rico em Petróleo”

Nas primeiras décadas do século 

XIX, já existia na área uma pequena 

fazenda agrícola. Em meados desse 

mesmo século, a fazenda foi adquirida 

pelo capitão Joaquim Rodrigues Ferrei-

ra. Nela, aproveitando uma elevação 

natural do terreno, à margem direita do 

rio Açú, o novo proprietário construiu 

uma ampla casa, dando início ao povo-

amento.

O nome Alto do Rodrigues, que ho-

menageia a família do fundador da cida-

de, foi surgindo aos poucos como refe-

TERRAS POTIGUARES

marcus@foconordeste.com

Textos extraídos do livro Terras Potiguares, de Marcus César Cavalcanti de Morais, 3ª 

edição, publicada no ano de 2007, portanto, alguns dados poderão estar desatualizados. A 

sequência da publicação dessa coletânea obedecerá a ordem alfabética dos municípios.

Novembro.indd   8 23/03/2018   11:51:27



WWW.FOCONORDESTE.COM l MARÇO DE 2018 l MUNICÍPIOS EM FOCO l PAG.9 

rência ao local onde a casa do fazendei-

ros estava instalada. Joaquim Rodrigues 

Ferreira foi fazendeiro e chefe político 

nos municípios de Macau e Pendências.

No ano de 1880, a casa grande de 

Joaquim Rodrigues ainda era a única 

edificação do lugar, mas gradualmente 

começaram a surgir, nos anos que se 

seguiram, casas de taipa construídas 

para abrigo das famílias de trabalhadores 

nas lavouras e vaqueiros da fazenda. 

Posteriormente, mais famílias vieram 

morar na área fugindo das cheias do rio 

Açú.

O pequeno povoado passou, então, 

a desenvolver as atividades da pecuária 

e da agricultura com o plantio de algodão 

e a exploração da cera da carnaúba.

Alto do Rodrigues foi distrito de 

Macau até o ano de 1953, quando Pen-

dências passou a jurisdicionar o povoa-

do. Durante dez anos, Alto do Rodrigues 

foi o principal centro demográfico do 

município de Pendências.

A emancipação política veio em 28 

de março de 1963, durante o governo de 

Aluízio Alves, com Alto do Rodrigues em 

franco desenvolvimento, sendo desmem-

brado de Pendências, por força da Lei 

número 2.859. No dia 14 de abril do 

mesmo ano foi instalado o município.

Seu primeiro administrador escolhido 

por nomeação, foi Luiz Moreira da Silva, 

que governou a cidade por apenas 9 

meses, dando lugar ao prefeito eleito em 

3 de outubro de 1963, João Fernandes 

de Medeiros.

Localizado na região do Vale do Assú 

do Rio Grande do Norte, Distante 204 

quilômetros da capital, Alto do Rodrigues 

tem uma área de 200 quilômetros qua-

drados de extensão, onde vivem 10.400 

habitantes, sendo 7.061 no setor urbano 

e 3.339 na zona rural. Alto do Rodrigues 

limita-se com Carnaubais, Pendências, 

Assú e Afonso Bezerra.

Dispondo em seu território de gran-

des reservas de petróleo e gás natural, 

Alto do Rodrigues pode ser considerado 

um município rico, contando com uma 

forte presença da Petrobras e de diver-

sas empresas prestadoras de serviços. 

A economia local ainda se destaca pela 

presença do maior projeto de fruticultura 

irrigada do estado e mais recentemente, 

a Termoaçu prevista para produzir ener-

gia a partir do ano de 2008.

Trabalhos como confecções de es-

teiras, chapéus e objetos de cerâmica, 

são desenvolvidos pelo artesanato local 

e comercializados em todo o estado. O 

folclore tem manifestações de Pastoril, e 

presença forte nos festejos juninos.

A festa da padroeira, Nossa Senhora 

do Rosário, é comemorada no dia 31 de 

outubro, com muita festa fé e animação.

ANGICOS

“Árvore Frondosa’

A tradição diz que os índios Pataxós 

foram os primeiros habitantes da locali-

dade, mas não existe prova para essa 

afirmação, a não ser o nome de um rio, 

o Patachoca.

 A verdade que pode ser comprova-

da, é que um desbravador chamado  An-

tônio Lopes Viegas, descendente da fa-

mília Dias Machado, fundou a povoação, 

tendo como ponto de partida o Sítio 

Angicos. O nome Angicos pertence a 

uma frondosa árvore existente, em boa 

quantidade, na região.

Com a prosperidade obtida em seu 

trabalho, Antônio Viegas conseguiu, no 

ano de 1760, comprar o Sítio Angicos. 

Seu Antônio veio a falecer em 1805, na 

condição de maior proprietário da locali-

dade, fundador do povoado e responsá-

vel pelo construção da Capela de São 

José.

Em 11 de abril 1833, o próspero po-

voado de Angicos tornou-se município, 

desmembrando-se de Assú. Essa situa-

ção durou pouco, já que dois anos de-

pois, a emancipação foi suprimida e a 

localidade reincorporada a Assú, pela Lei 

Provincial de número 26. Angicos recon-

quistou sua autonomia em 13 de outubro 

de 1836, pela Resolução Provincial nú-

mero 9, quando foi desmembrado pela 

segunda vez. Porém, onze anos depois, 

sua sede foi transferida para a povoação 

de Macau (que lhe pertencia na época) 

no dia 2 de outubro de 1847 e mais uma 

vez Angicos perde sua autonomia. Final-

mente, no dia 27 de junho de 1850, An-

gicos foi definitivamente, desmembrado 

de Macau e alçado, pela terceira vez, à 

condição de município. Muito tempo de-

pois, em 24 de outubro de 1936, veio a 

receber os foros de cidade.
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Localizado na Região Central do 

Estado, o município de Angicos está a 

170 quilômetros de distância da capital, 

tendo uma área de 742 quilômetros qua-

drados de extensão, onde residem 

11.583 pessoas, sendo 9.362 no setror 

urbano e 2.221 na zona rural. Angicos 

limita-se com Afonso Bezerra, Santana 

do Matos, Pedro Avelino, Lages, Ipan-

guaçu e Itajá.

A economia local segue a vocação 

histórica e se baseia na produção agrí-

cola e na pecuária. No município ocor-

rem incidências minerais de Rocha Or-

namental. O artesanato do município 

apresenta trabalhos de confecções de 

esteiras, chapéus de palha, jarros de 

cerâmica e talhas de madeira.

O abastecimento d’água é feito atra-

vés da Adutora Sertão Central Cabugi, 

com captação feita na Barragem Arman-

do Ribeiro Gonçalves. O município conta 

ainda com os açudes Boqueirão de An-

gicos, com capacidade para quase vinte 

milhões de metros cúbicos d’água; e o 

Novo Angicos, com capacidade para 

mais de cinco milhões de metros cúbicos 

d’água.

O turismo conta com a Serra do Pico 

do Cabugi, com 590 metros de altitude; 

o monumento comemorativo pela pas-

sagem do século XIX para o XX; e o 

famoso Banho de Gangorra. No aspecto 

cultural, o turismo oferece visitas às 

históricas fazendas: Alvorada, Paraíso, 

Recanto, Umburana, Bom Sucesso e 

Casinha.

A terra de Angicos é famosa também 

por suas vaquejadas, conhecidas em 

toda a região. As manifestações folcló-

ricas ficam por conta da Dança do Ca-

maleão; e a lenda dos Tapuios de Angi-

cos.

A festa do padroeiro local, São José, 

acontece no dia 19 de março, e atrai fiéis 

de toda a região.

ANTÔNIO MARTINS

“A Boa Esperança”

O povoamento de Boa esperança 

teve início em meados do século XIX, 

com a chegada à região do casal Antônio 

José de Maria e Antônia Delfina de Mes-

quita. Mais tarde, a partir da atuação de 

Justino Ferreira de Souza, que construiu 

na localidade pertencente ao município 

de Martins, a primeira moradia rebocada 

e devidamente caiada. Foi também Jus-

tino Ferreira quem construiu o cemitério 

no ano de 1899 e deu início à edificação 

da Capela de Santo Antônio no ano de 

1901, sempre ajudado por doações vin-

das dos pobres.

Com o aumento do número de resi-

dências e a ampliação das plantações, 

o povoado foi crescendo. No dia 30 de 

dezembro de 1943, Boa Esperança 

mudou de nome, passando a se chamar 

Demétrio Lemos, numa homenagem ao 

coronel Demétrio do Rego Lemos, natu-

ral de Martins e responsável por benfei-

torias feitas na localidade, com destaque 

para a construção, com recursos pró-

prios, da Rodovia 13 de Maio, numa 

extensão de 6.300 metros. No dia 26 de 

março de 1963, durante o governo de 

Aluízio Alves, pela Lei número 2.851, o 

povoado foi desmembrado de Martins, 

tornando-se município. Mudou novamen-

te de nome, passando oficialmente a se 

chamar Antônio Martins, em homenagem 

ao médico e deputado, natural de Mar-

tins, que teve sua atuação política reco-

nhecida pelos muitos serviços prestados 

à região Oeste do Estado.

O município de Antônio Martins está 

localizado no Médio Oeste do Rio Gran-

de do Norte, a 357 quilômetros de dis-

tância da capital, na altitude 312 metros 

acima do nível do mar, contando com 

uma área de 245 quilômetros quadrados 

de extensão, onde vivem 6.161 habitan-

tes, sendo 2.951 no setor urbano e 3.210 

na zona rural. Antônio Martins limita-se 

com Frutuoso Gomes, Martins, Alexan-

dria, Pilões, João Dias, Almino Afonso, 

Marcelino Vieira e  Pau dos Ferros.

A economia local é baseada na api-

cultura com excelente produção mel de 

abelha e também na avicultura. No mu-

nicípio existem ocorrências minerais 

deCoríndon. O abastecimento d’água da 

cidade é feito através do açude Porcos. 
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O município conta ainda com os açudes 

Tamanduá, Latão, e Corredor que, jun-

tos somam uma capacidade de armaze-

namento de oito milhões de metros 

cúbicos d’água.

O município conta com duas gran-

des festas comemorativas: a celebração 

do padroeiro, Santo Antônio, comemo-

rada no período de 31 de maio a 14 de 

junho e a festa da Emancipação Política 

que se estende do dia 19 a 26 de do 

mês de março.

APODI

“O Valor da Chapada”

Na época em que os irmãos Manoel 

Nogueira e João Nogueira conseguiram 

a confirmação da Sesmaria para coloni-

zar a Ribeira do Apodi, nos idos de 

1680, existia uma dura disputa pelas 

terras do agradável vale. Colonizadores 

e índios Paiacus reivindicavam a posse 

da terra.

Com a forte revolta e sublevação 

geral dos índios, ocorrida entre os anos 

de 1687 e 1696, os irmãos Nogueira, 

que já haviam feito plantações e insta-

lado a criação de gado, tiveram que se 

retirarem da área. Voltaram anos depois 

com Manoel Nogueira na condição de 

Sargento-Mor da Ribeira do Apodi. A 

partir daí, o território experimentou pro-

gresso e crescimento.

A presença de padres Jesuítas e o 

esforço no trabalho de catequese deram 

possibilidades para a instalação da Al-

deia do Apodi em janeiro de 1700. A 

Missão do Apodi foi extinta em 1761 e 

os índios transferidos para a sede do 

município de Portalegre.

O distrito de Apodi foi criado e sua 

Freguesia instalada por Dom Francisco 

Xavier Aranha, do bispado de Olinda e 

Recife, no dia 3 de fevereiro de 1766. 

O distrito tornou-se município, sendo 

desmembrado de Portalegre, através da 

Resolução do Conselho Geral da Pro-

víncia, datada de 11 de abril de 1833, 

durante a gestão de então presidente 

da Província Manoel Lobo de Miranda 

Henriques. Em 5 de março de 1887, pela 

Lei 988, recebeu foros de cidade.

Banhado pelas águas do rio Apodi, 

o município está a 328 quilômetros de 

distância da capital, e conta com uma 

extensa área de 1.603 quilômetros qua-

drados e uma população de 36.391 ha-

bitantes, sendo 17.258 na zona urbana 

e 19.133 no setor rural. Apodi limita-se 

com Felipe Guerra, Governador Dix Sept 

Rosado, Umarizal, Itaú, Caraúbas, Se-

veriano Melo e com o estado do Ceará.

Na economia local destacam-se as 

atividades de piscicultura, em pleno de-

senvolvimento; a cultura da castanha do 

caju; a extração de petróleo, gás natural 

e água mineral; a agricultura, com frutas 

tropicais; avicultura; indústria cerâmica; 

extração da cera da carnaúba e a pro-

dução de mel de abelha, maior produtor 

do Estado.

O artesanato tem destaque tem des-

taque com a produção de objetos como 

chapéus, bolsas, cestas e esteiras, 

utilizando-se a palha da carnaúba e do 

milho; confecção de produtos de argila, 

artigos para pesca, entalhes de madei-

ra, e bordados.

A cidade tem o seu abastecimento 

d’água através da adutora Rodolfo Fer-

nandes, com captação em poços tubu-

lares do município, servindo também às 

cidades de Severiano Melo e Rafael 

Fernandes. Apodi conta com o maior 

reservatório d’água da região, o Santa 

Cruz do Apodi, localizado no boqueirão 

santa Cruz e inaugurado no ano de 

2002, com capacidade para quase 600 

milhões de metros cúbicos d’água.

O município tem fortes atrações tu-

rísticas com destaque para as famosas 

grutas do Lajedo Soledade, situadas a 

12 quilômetros do centro da cidade. 

Através de inscrições rupestres feitas 

em pedras calcárias, as grutas mostram 

aspectos importantes da História, e tem 

sido motivo permanente de visitas de 

pesquisadores, estudiosos e pessoas 

que percorrem quilômetros de distância 

para observarem seus desenhos.

O ecoturismo local conta aina com 

o Sítio Arqueológico do Lajedo de Sole-

dade; extensa vegetação da carnaúba; 

o Rio Apodi; e a Lagoa do Apodi. Já o 
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turismo cultural oferece visitas ao Museu 

Arqueológico, ao Casario, à Igreja Ma-

triz, e ao prédio sede da Prefeitura.

A principal festa da cidade é a da 

padroeira. Nossa senhora da Conceição, 

que ocorre no dia 8 de dezembro. Des-

tacam-se também o carnaval apodiense, 

cada vez mais aglutinador de foliões de 

toda a região do Médio Oeste Potiguar; 

e a Feira Intermunicipal de Cultura e 

Turismo.

AREIA BRANCA

“O Sertão Chega ao Mar”

Quando vários colonos pescadores 

se estabeleceram, nos idos de 1860, na  

região chamada de Areias Brancas, na 

antiga Ilha de Maritacaca, estava nas-

cendo um futuro município. A Ilha já não 

mais existe, é apenas história, porque 

com o crescimento da cidade, vários 

aterros realizados e a área transformou-

-se numa penínssula.

Gorgônio Ferreira de Carvalho foi 

quem primeiro construiu casa de tijolos 

nas Areias Brancas, no ano de 1867. O 

pequeno povoado foi avançando e em 

1873 foram erguidas a primeira escola 

e a Capela de Nossa Senhora da Con-

ceição. A capela teve pouco tempo de 

existência, sendo demolida em 1877 e 

reconstruída em 1885.

Com vocação produtiva voltada para 

a pesca e a extração de sal, as Areias 

Brancas receberam muitos sertanejos 

durante o período da Grande Seca, entre 

os anos de 1877 e 1879, que deixaram 

suas terras de origem em busca da so-

brevivência, se estabeleceram no novo 

povoado e passaram a trabalhar na agri-

cultura. Tornou-se naquela época, o 

principal entreposto comercial de Mos-

soró.

O povoado de Areia Branca foi des-

membrado do município de Mossoró em 

16 de fevereiro de 1892, pelo Decreto 

Estadual n° 10, e elevado à categoria de 

cidade em 24 de outubro de 1927.

Segundo a história, Areia Branca 

também serviu de refúgio para muitos 

dos que fugiam do recrutamento do 

Exército para o combate na guerra do 

Paraguai.

Areia Branca está localizada na re-

gião aonde o sertão chega ao mar, litoral 

norte do Estado, na chamada Zona Sa-

lineira, a 330 quilômetros de distância 

da capital, com uma área de 358 quilô-

metros quadrados de extensão e uma 

população de 23.501 habitantes, dos 

quais 18.449 vivem no setor urbano e 

5.502 na zona rural. Areia Branca limita-

-se com Serra do Mel, Mossoró, Porto 

do Mangue, Grossos, e o Oceano Atlân-

tico.

Seguindo sua vocação natural, a 

economia de Areia Branca continua forte 

no pescado e na extração de sal. Mas, 

somou-se a isso: a produção de mel de 

abelha, a extração de petróleo e gás 

natural e a agricultura, com ênfase para 

a castanha do caju. Outro marco na eco-

nomia do município é o Terminal Salinei-

ro de Areia Branca, o chamado Porto 

Ilha, uma verdadeira cidade que flutua 

no mar, a 20 quilômetros de distância da 

orla, representando uma estrutura fun-

damental para o desenvolvimento eco-

nômico da região.

O artesanato se destaca com peças 

de madeira como jangadas e barquinhos; 

trabalhos feitos em búzios, cocos, cerâ-

mica e palha de carnaúba; talhas e pin-

turas em telas; e confecções de tricô e 

rendas.

O turismo local é impulsionado pela 

beleza das praias de Upanema, Ponta 

do Mel, Pernambuquinho, Jacumã de 

São Francisco, Mel de Baixo, Grande, 

Morro Pintado e Redonda. Do litoral, 

pode-se ver dezenas de magníficas sa-

linas que despontam no horizonte. Outro 

ponto que atrai a atenção é o Farol de 

Ponta do Mel.

A cidade tem um animadíssimo car-

naval e uma das maiores festas juninas 

da região. Outras comemorações que se 

destacam são: a Festa de Nossa senho-

ra dos Navegantes, padroeira dos marí-

timos, comemorada de 5 a 15 de agosto, 

que termina com grande procissão no 

mar, envolvendo todos os barcos da 

região; e a festa da padroeira do muni-

cípio, Nossa Senhora da Conceição, no 

dia 8 de dezembro.
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INTERNET PARA TODOS

Com 132 de seus 167 municípios cadas-

trados no programa Internet para Todos, 

iniciativa do governo federal, o Rio Grande 

do Norte se credencia como o segundo Es-

tado com maior percentual, mais de 80%, de 

adesão em todo o país, perdendo apenas 

para São Paulo, e abrindo grande perspecti-

va para o avanço da informação e tecnológi-

ca de forma abrangente em todo o seu terri-

tório.

Em uma era pautada, de forma irrever-

sível, pela rapidez da informação, facilidade 

no acesso aos serviços e múltiplas possibili-

dades nos campos da comunicação e da 

educação por meio da tecnologia, conectar 

seus municípios e logradouros ao mundo 

representa abrir caminhos e portas para o 

desenvolvimento e, certamente, para o pro-

gresso com qualidade social.

Os gestores assinaram o termo de ade-

são ao programa no dia 12 deste mês em 

Brasília, no Centro Internacional de Conven-

ções do Brasil, com a presença do presiden-

te da República, Michel Temer, vários minis-

tros e líderes municipalistas de todas as re-

giões do país. Na oportunidade, cerca de 

2400 cidades brasileiras estavam aptas à 

assinatura do termo de adesão.

As cidades potiguares que assinaram o 

termo de adesão estão credenciadas a rece-

berem em seu território internet de banda 

larga, com velocidade compatível com os 

tempos atuais, favorecendo sua economia, 

educação, cultura, e facilitando a vida das 

pessoas através de um vasto leque de ser-

viços que são disponibilizados através da 

rede pela forma on-line.

Lançado no Rio Grande do Norte no dia 

21 de fevereiro deste ano em evento no 

Centro Administrativo do Estado pelo ministro 

da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comu-

nicações, Gilberto Kassab, na presença do 

governador Robinson Faria, o programa logo 

foi visto pelos gestores municipais como de 

grande relevância para fazer avançar a eco-

nomia e garantir mais integração com o 

mundo à população. Muitos desses municí-

pios não dispõem de internet banda larga e, 

RN É O SEGUNDO ESTADO COM MAIS MUNICÍPIOS 
BENEFICIADOS PELO INTERNET PARA TODOS

Fotos: Demis Roussos
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por sua distância dos grandes centros 

urbanos, não teriam condições de outra 

forma o acesso ao serviço.

Durante o lançamento, o vice-presi-

dente da Federação dos Municípios do 

Rio Grande do Norte (Femurn), o prefeito 

de São Paulo do Potengi, José Leonardo 

Cassimiro de Araújo, Naldinho, destacou 

o avanço que representa o Internet para 

Todos. “Proporcionar acesso a internet 

com qualidade aos nossos cidadãos é de 

fundamental importância. Ficamos felizes 

com a chegada deste programa ao interior 

do RN. A Femurn e as prefeituras apoiam 

o projeto, torcendo para que os municípios 

tenham acesso o quanto antes “, declarou 

Naldinho.

A internet do programa é garantida por 

um moderno satélite lançado em maio do 

ano passado com capacidade para cobrir 

todo o território brasileiro e condição para 

permanecer em operação pelos próximos 

18 anos. O Satélite Geoestacionário de 

Defesa e Comunicações Estratégicas, que 

também atende pela sigla SGDC, repre-

senta relevante avanço na maneira como 

o país busca a interação entre suas regi-

ões e, consequentemente, entre suas 

diferentes culturas e economias.

Coberto pelo SGDC, o Rio Grande do 

Norte abre-se em tempo real para o 

mundo das notícias, da Ciência, do entre-

tenimento, dos negócios, das pesquisas, 

da integração entre pessoas. Passa a ser 

um Estado no qual todos têm a possibili-

dade da comunicação imediata, indepen-

dente das dificuldades impostas pelas 

distâncias impostas pelas posições geo-

gráficas. 

A aproximação garantida pela internet 

enseja a possibilidade de se fazer ouvir e 

de se informar de maneira privilegiada, 

sem necessidade de mediação, através 

de portais de notícias, nacionais e esta-

duais; garante também o acesso na con-

dição de protagonista de redes sociais, 

possibilitando a comunicação com amigos 

e familiares em qualquer lugar do mundo.

Os municípios beneficiados com o 

programa, que leva internet a baixo custo, 

nesta primeira fase começarão a receber 

as antenas já no próximo mês de maio. A 

expectativa dos técnicos é de que sejam 

instaladas 200 antenas por dia.

Alta velocidade

O programa Internet para Todos irá fornecer internet banda larga de alta velocidade com até 20 megabytes gratuitamente para 

escolas, hospitais e órgãos públicos. A população será beneficiada com internet banda larga a preços reduzidos.

O sinal de internet será enviado pelo moderno Satélite Geoestacionário (SGDC) que custou quase R$ 3 bilhões ao governo 

federal. Estão dentro do programa, os municípios que decidiram aderir e que cumprem as condições mínimas, isto é, não ter 

conectividade e dispor de um imóvel para abrigar a antena receptora do satélite.

Através dos convênios firmados com o governo federal, as prefeituras indicam as localidades que receberão os serviços de 

internet e se tornam gestores em seu território do programa sendo responsáveis pelos equipamentos e por sua manutenção. As 

inscrições para o programa são feitas junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
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Durante sessão especial na Câmara de 
Vereadores na noite da quinta-feira (01/03), o 
prefeito de Goianinha, Berg Lisboa, realizou a 
leitura da sua Mensagem Anual, reunindo diver-
sas autoridades, entre elas o deputado estadu-
al Dison Lisboa, o capitão da Polícia Militar Isaac 
Leão, secretários municipais e vereadores, além 
do ex- prefeito Junior Rocha. A solenidade foi 
aberta com a execução do hino nacional pelos 
alunos da Escola Municipal de Música Maestro 
Claudionor de Oliveira.

No primeiro momento do discurso, Berg 
Lisboa falou dos desafios de governar em meio 
à escassez financeira, devido à queda crescen-
te de recursos, porém, reforçou que está com-
prometido e preparado para enfrentar, com a 
ajuda de todos, as adversidades e levar a cida-
de à diante, trabalhando de forma responsável 
e transparente.

De forma paralela, o prefeito elencou as 
principais realizações do ano de 2017 e apre-
sentou inúmeras ações previstas para este ano, 
que contemplam a manutenção e ampliação de 
serviços e benefícios existentes, com a adequa-
ção necessária à nova realidade econômica do 
município, bem como novos projetos a serem 
implantados nas mais diversas áreas da gestão.

O deputado estadual Dison Lisboa também 
discursou e anunciou emendas de sua autoria, 
junto ao Governo do Estado, para execução de 
serviços de infraestrutura no município, sobre-
tudo para pavimentação de ruas, em diversas 
localidades de Goianinha. Após o discurso do 
deputado, o presidente da Câmara Odilon Bar-
balho declarou encerrada a sessão.

PAVIMENTAÇÃO

Em apenas um ano e dois meses da atual 
gestão, a Prefeitura de Goianinha, com recursos 
próprios e em parceria com o Governo do Esta-
do, já pavimentou cerca de 30 ruas no município. 
Entre as localidades atendidos estão Itaperubú, 
Una, Lagoa do Poço, Guriba e Sumaré e Bata-
lha. As obras mais recentes são as das Ruas 
Maria Francisca, na Lagoa do Poço, e João 
Juvenal de Souza na Batalha, esta última em 
fase de conclusão, restando apenas 20 metros 
de extensão, de um total de 352. Ainda nesta 
etapa, mais seis ruas do bairro, entre elas a 
Suzana Cassimiro da Silva, deverão receber a 
pavimentação, somando um investimento por 
parte da Prefeitura de mais de R$ 400 mil.

 “Esta obra pode ser considerada uma das 

mais importantes desde o início da nossa gestão, 
tendo em vista o valor agregado para as pesso-
as que aqui residem, que passarão a ter mais 
dignidade e trafegar com maior facilidade, 
mesmo nos dias mais chuvosos”, observou o 
prefeito de Goianinha, Berg Lisboa.

ASSISTÊNCIA  AOS 
AGRICULTORES

A Prefeitura Municipal de Goianinha, através 
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
(SEMAAB), iniciou neste mês de março as ati-
vidades do projeto “Corte de Terra”, que benefi-
cia cerca de 300 agricultores de Goianinha. O 
trabalho vem sendo realizado após as primeiras 
chuvas caírem no município, facilitando o plantio 
e cultivo dos grãos. 

A comunidade de Barrocas foi a primeira a 
ser beneficiada, porém o trabalho segue sendo 
realizado em todas as localidades do município. 
Para realização dos serviços, a Agricultura dis-
põe de dois tratores trabalhando oito horas por 
dia. 

De acordo com o secretário da pasta, Alde-
mir Monteiro, essa assistência tem o objetivo 
auxiliar os pequenos produtores ruaraus, que 
não possuem condições financeiras de arcar 
com os serviços de preparo da terra para plantio 
dos grãos. 

Como complemento, a Prefeitura também 
fornece aos agricultores goianinhenses cerca de 
cinco toneladas de sementes de milho e feijão 
por ano, parceria entre o município e Governo 
do RN. 

ESCASSEZ FINANCEIRA NÃO IMPEDE PROGRESSO DE GOIANINHA

Fotos: Divulgação
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TRANSPORTE ESCOLAR

Como forma de incentivar estudantes 
de Goianinha a cursarem o ensino técnico 
e superior, todos os anos a Prefeitura de 
Goianinha disponibiliza transporte diário 
e gratuito, custeado com recursos próprios 
do município. Ao todo, são disponibiliza-
dos sete ônibus, sendo nove linhas para 
atender os alunos de instituições da capi-
tal e do IFRN (Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte), Campus Canguaretama. 

“Tendo em vista que não recebemos 
recursos dos governos Federal e Estadu-
al para custear tal serviço, a cada ano fica 
mais difícil para nós, mantermos o serviço, 
porém, não podemos nos furtar de prestar 
esse incentivo, que é de suma importância 
para o futuro profissional desses jovens. 
Arriscamos dizer que Goianinha é a única 
cidade da região a disponibilizar tamanha 
estrutura, totalmente custeada com recur-
sos próprios”, destacou o prefeito Berg 
Lisboa. 

MEIO AMBIENTE

Como parte da parceria firmada nesta 
semana com a Secretaria de Desenvolvi-
mento Ambiental e Urbanístico (SEDAU), 
durante a quinta-feira (08/03) e terça-feira 
(13/03), a Saúde Municipal realizou ações 
de conscientização dos moradores do 
entorno do Rio Brandão, nas proximidades 
da Estação, sobre descarte consciente do 
lixo doméstico. A conscientização faz 
parte de um conjunto de ações a serem 
realizadas atendendo à recomendação do 
Ministério Público (MP).

Durante as ações, os Agentes Comu-
nitários de Saúde e Endemias reforçaram 
a importância de seguir o calendário da 
coleta definido pela Prefeitura (segundas, 
quartas e sextas), evitando o acumulo de 
lixo nas ruas, bem como enfatizaram os 
principais danos que os resíduos sólidos 

causam ao Meio Ambiente, quando des-
cartados de maneira inapropriada, como 
o assoreamento do leito do Rio, entre 
outros transtornos.

DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER

No Dia Internacional da Mulher, come-
morado na quinta-feira (08/03), as mulhe-
res de Goianinha foram presenteadas com 
uma linda festa para comemorar a oca-
sião. A programação começou cedo na 
sede do Serviço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos (SCFV), onde as 
homenageadas participaram de café da 
manhã, palestras, oficinas de culinária e 
receberam diversos cuidados de beleza. 
O evento contou com a participação do 
prefeito Berg Lisboa, da primeira-dama e 
secretária de Trabalho, Habitação e As-
sistência Social (SEMTHAS), Lucicleide 
Barros, além de usuários do CAPS e ser-
vidoras municipais.

Na segunda parte das comemorações, 
a equipe da SEMTHAS organizou uma 
programação especial às margens da 
Lagoa da Cangaíba, com participação de 
um grupo musical da Escola de Música 
Maestro Claudionor de Oliveira. Na opor-

tunidade, as mulheres que passavam pelo 
local foram presenteadas com rosas na-
turais, brindes e com os doces produzidos 
durante as oficinas.

ESCASSEZ FINANCEIRA NÃO IMPEDE PROGRESSO DE GOIANINHA
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LAGOA NOVA

Os caminhos da fé, a visão da cidade e 
do povo, o avanço da comunidade e o refor-
ço da Educação, são temas que estão pre-
sentes na entrevista concedida pelo padre 
José Mário de Medeiros, novo pároco do 
município de Lagoa Nova, região Seridó do 
Rio Grande do Norte.

FOCO - Qual o principal motivo 
que o levou a despertar para a vo-
cação do sacerdócio e com que 
idade lhe ocorreu essa descober-
ta?

Pe José Mário - Acredito nos desígnios 
de Deus. Me senti chamado para colaborar 
na construção do Reino, de paz e justiça. 
Senti esse chamado, o que tornou-me inquie-
to, por volta dos meus 20 anos de idade.

FOCO - Como tem sido sua ca-
minhada na condição de cristão e 
de sacerdote?

Pe José Mário - Fui ordenado sacerdote 
no dia 08 de outubro de 2011, na Paróquia 
de São José em Caicó/RN. O ordenante foi 
o excelentíssimo Dom Manoel Delson Pedrei-
ra da Cruz, que na época exercia seu epis-
copado à frente da Diocese de Caicó/RN. 
Meu itinerário vocacional foi bastante rico em 
experiências. Servi por 05 anos o Exército 
Brasileiro, e logo depois os estudos acadê-
micos de Filosofia e Teologia. Por 06 anos 
exerci meu ministério na Diocese de Santa 
Luzia de Mossoró, na ocasião trabalhei como 
vigário paroquial na Paróquia de São Miguel 
Arcanjo, que abrange as cidades de São 
Miguel, Coronel João Pessoa e Venha Ver. 
Administrei a Paróquia de São Sebastião, que 
abrange as cidades de Encanto e Dr. Seve-
riano, região do Alto Oeste do RN.

FOCO - O Sr. está à frente da 
Paróquia de Lagoa Nova há pouco 
mais de um mês. Na sua opinião, 
o lagoanovense de uma forma 
geral tem participação ativa nas 
atividades religiosas desenvolvi-
das pela Paróquia?

Pe José Mário - Assumi a nova missão à 
frente da Paróquia de São Francisco de Assis 
em Lagoa Nova/RN recentemente, em Missa 

presidida por Dom Antônio Carlos Cruz, bispo 
da Diocese de Caicó/RN, o qual me empos-
sou como Pároco com todos os direitos e 
deveres do CDC. Apesar de ser pouco tempo, 
posso testemunhar a religiosidade do nosso 
povo lagoanovense. Uma Igreja viva, servi-
dora e missionária. Um povo de fé e solida-
riedade que vive a experiência cristã da 
partilha. Sob o baluarte de São Francisco de 
Assis, patrono desta Igreja, a comunidade 
cristã vivencia o apostolado missionário atra-
vés das diversas pastorais, movimentos ecle-
siais e serviços. As diversas expressões de 
fé da nossa Paróquia são expressas nas 
distintas pastorais que exercem um serviço 
voluntário e fraterno a comunidade.

Temos uma programação extensa de 
Celebrações Eucarísticas – ápice da vida 
cristã – na Igreja Matriz, bem como nas Ca-
pelas existentes e nas Comunidades. As 
festas dos nossos padroeiros(a), novenas, 
grupos de oração, apostolados, retiros e ofi-
cinas de vida e oração.

FOCO - A sede do município 

tem a Catedral de São Francisco. 
Quantas comunidades, povoados 
ou distritos contam com capelas 
ou igrejas?

Pe José Mário - A Paróquia de São Fran-
cisco de Assis em Lagoa Nova foi criada sob 
Decreto Diocesano por Dom Jaime Vieira 
Rocha em 4 de outubro de 2011 e abrange 
uma área de 137,3(Km²), uma população de 
13.990hb. Composta por 23 comunidades 
temos o templo maior, a Igreja Matriz de São 
Francisco de Assis, sede no centro da cidade, 
11 capelas na zona rural, 03 capelas privadas, 
02 capelas em construção

FOCO - Quais são seus planos 
para Lagoa Nova como pároco?

Pe José Mário - Entre os dias 03 e 04 de 
março foi realizada a 9ª Assembleia de Pas-
toral Paroquial, um momento importante para 
o fortalecimento das pastorais e comunida-
des. Juntos traçamos metas para o exercício 
pastoral em 2018. Como meta definida ficou 
acordado a reorganização, a formação hu-
mana e abrangência das diversas expressões 

A VISÃO CRISTÃ E COMUNITÁRIA DO NOVO PÁROCO DE LAGOA NOVA
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das pastorais e serviços.

 
FOCO - A tradicional Festa de 

São Francisco, padroeiro da cida-
de, que ocorre no mês de setem-
bro é uma das festas de maior 
participação popular da região do 
Seridó. Além da grande participa-
ção nas atividades religiosas, 
como por exemplo a procissão, 
que arrasta grande multidão, se 
vê também uma grande empolga-
ção da população pelas festivida-
des do lado profano, a exemplo 
dos grandes e estruturados 
shows patrocinados pelo poder 
público, onde grande parte da ale-
gria é movida pelo uso da bebida 
alcoólica e de outras coisas.  O 
Sr. acha correto esse incentivo à 
ênfase pelo lado profano em de-
trimento do religioso que ocorre, 
de certa forma, com recursos pú-
blicos que poderiam minorar difi-
culdades que afetam a popula-
ção?

A tradição cristã de festejar os santos 
padroeiros é norteadora em nossas comu-
nidades. É parte integrante da cultura do 
nosso povo. A religiosidade popular é aceita 

na vivência da nossa fé católica, nossas 
procissões são expressões vivas, as nove-
nas também. Contudo, a orientação pastoral 
exige um acompanhamento e direcionamen-
to para eventuais abusos, e ou condutas 
pagãs. As diversas formas de expressões 
culturais da sociedade civil, durante as fes-
tividades religiosas do padroeiro, podem ser 
acolhidas desde que não tragam prejuízo 
humano e ou financeiro a comunidade. As 
parcerias são importantes e fundamentais. 
É oportuna a distinção entre o religioso e o 
profano. A Diocese de Caicó tem uma posi-
ção definida sobre o não uso de bebidas 
alcoólicas em nossas atividades religiosas.

FOCO - Lagoa Nova conta com 
uma natural vocação para a ativi-
dade turística, tendo em vista o 
clima e suas belezas naturais, 
mas sabemos que falta ainda 
muita coisa para que isso se torne 
uma realidade. Na sua visão, que 
providências deveriam ser toma-
das para se iniciar um processo 
que venha a viabilizar o município 
como um lugar de importante 
apelo turístico?

Pe José Mário - Concordo que Lagoa 
Nova tem por natureza vocação turística. 

Por ser uma região serrana, clima agradável, 
terras produtivas e povo acolhedor. As ins-
tâncias governamentais e privadas devem 
pensar no favorecimento e viabilizar estru-
turas que venham a favorecer o despertar 
do turismo em nosso município.

FOCO - Em qualquer lugar, 
uma das profissões mais nobres 
é a do professor, pois é a base de 
todas as outras. Quando essa pro-
fissão é bem exercida e bem apli-
cada por profissionais vocaciona-
dos, resulta na formação de boas 
pessoas que irão contribui para 
transformar e desenvolver a so-
ciedade. O professor educa e 
busca orientar o cidadão do futu-
ro.  Na sua opinião como o pro-
fessor tem sido visto no Brasil?

Pe José Mário - No Brasil houve de certo 
modo uma valorização do professor. Algu-
mas conquistas que acrescenta a classe 
educadora. Entretanto, falta muito a ser feito 
e conquistado. Ser professor no Brasil é 
sinônimo de vocação (= chamado), porque 
é uma profissão nobre. O Brasil deveria in-
vestir mais em educação e consequente-
mente na formação intelectual/humana e 
psicossocial dos educadores.
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SÃO GONÇALO DO AMARANTE

O prefeito de São Gonçalo do Amarante/RN, Paulo Emídio 

(Paulinho), lançou em janeiro deste ano o programa "Luz pela 

Paz", que consiste na substituição de lâmpadas de vapor de 

sódio e metálico, as chamadas 'lâmpadas comuns', por lumi-

nárias de LED - alimentadas através de chip, sem necessida-

de de reatores. O objetivo é melhorar a iluminação pública, 

garantir mais segurança ao cidadão e gerar economia ao 

município. 

 E essa modernização na rede de iluminação pública já é 

uma realidade tanto na zona urbana quanto na rural. Mais de 

22 km de vias públicas já foram beneficiados. O Luz pela Paz 

já chegou às comunidades Jardim Lola, Golandim, Poço de 

Pedra, Genipapo e Camaragibe. De acordo com prefeito Pau-

linho, essa troca pelas luminárias de LED será realizada em 

100% da cidade, de forma gradativa. A estimativa do investi-

mento é no valor aproximado de R$ 10 milhões. 

 "A situação da violência está tão preocupante no nosso 

estado que temos que lutar pela paz – de todas as formas 

possíveis. Do gesto simples de gentileza e solidariedade com 

o próximo até a busca incessante de recursos e soluções para 

auxiliar o Estado na sua tarefa de zelar pela segurança públi-

ca", afirmou Paulinho destacando: "Uma cidade iluminada é 

uma cidade onde as pessoas vão se sentir mais seguras para 

exercer o seu direito de ocupar os espaços urbanos, as ruas, 

praças, calçadas", pontuou.

 

Tecnologia e economia 

 

As luminárias com tecnologia de LED são alimentadas 

através de chip e possui protetor de surto contra variações de 

picos e transientes da rede elétrica. Ou seja, nos picos de 

variação de energia, as 'lâmpadas comuns' se apagam e, em 

muitos casos, queimam; diferentemente das luminárias de Led 

que permanecem acesas mesmo sofrendo essa inconstância. 

Além disso, elas permitem uma economia em mais de 65% no 

consumo de energia. 

 
SÃO GONÇALO INTENSIFICA TROCA DE LÂMPADAS 

ANTIGAS POR LED NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Foto: Wendell Jefferson
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Prefeitos municipais em todo o país entram o primeiro trimestre de 
2018 com as mesmas preocupações de anos anteriores: encontrar a fór-
mula certa para manter salários em dia e promover o desenvolvimento dos 
municípios, com ações voltadas para o crescimento econômico do setor 
produtivo e o bem estar da sociedade.

De acordo com especialistas em contas públicas a saída para se obter 
o sucesso no atual modelo de gestão passa por ajustes administrativos 
cada vez mais exigidos por parte dos órgãos fiscalizadores, ações que 
contribuem para o pleno funcionamento da máquina pública e o respeito 
às conquistas salariais dos servidores municipais em todos os setores da 
administração.

Em São José de Mipibu, na Grande Natal e Agreste potiguar, o pre-
feito Arlindo Dantas herdou uma gestão mergulhada em dívidas, salários 
atrasados e desalinhamento com o que na época determinavam os órgãos 
que fiscalizam a aplicação de recursos públicos.

De posse dessa radiografia o gestor de São José de Mipibu passou a 
adotar medidas administrativas inovadoras que no primeiro momento 
possibilitaram o município a sentir menos os efeitos da crise econômico 
que afeta o país, além de estar em pleno desenvolvimento econômico e 
social, mantendo em dia os salários dos servidores municipais e a manu-
tenção das conquistas legais dos servidores por meio do pagamento em 
dia de vantagens conquistadas nos planos de carreira e progressões 
verticais e horizontais de todas as categorias.

Com os ajustes adotados no início do governo a gestão do prefeito 
Arlindo Dantas atualmente se destaca no estado pelo elevado nível de 
desenvolvimento socioeconômico do município, e pelo respeito ao servidor 
público. No início deste ano de 2018 os servidores da educação mipibuen-
se receberam o aumento do piso nacional da categoria, como também 
estão sendo beneficiados com o pagamento das progressões verticais e 
horizontais conquistadas ao longo do tempo, direitos pagos em dia a partir 
dos pequenos ajustes adotados na atual gestão.

Municípios que por algum motivo não organizaram as contas públicas 
e não promoveram ajustes com vistas a boa gestão estão mergulhados no 

fracasso administrativo que impede o desenvolvimento de sua região e o 
bem estar da sociedade.

A população de São José de Mipibu, cidade polo do Agreste, se be-
neficia com a chegada de novos e modernos veículos que estão sendo 
utilizados no sistema de coleta de lixo. A melhoria é fruto de um apelo feito 
pela Secretaria Municipal de Obras – SEMUB, à empresa responsável pela 
coleta de resíduos domésticos no município.

Desde o segundo semestre do ano passado a SEMUB divulgou nú-
meros de telefone(whatsapp) para que a população requisitasse retiradas 
de podas ou comunicar possíveis acúmulos de resíduos sólidos em 
qualquer área do município.

De acordo com o secretário de Obras Daltro Emerenciano, o serviço 
traz benefícios à população. ” O Disque Lixo é feito por meio do número 
de telefone (84) 9 8772 3696, em que o cidadão envia mensagem de texto 
e  fotografias ao setor de coleta de lixo, informando sobre a existência de 
resíduos sólidos ainda não recolhidos pela empresa contratada para esse 
serviço. Esse sistema rápido e eficiente vem contribuindo para que o mu-
nicípio possa evitar indesejáveis acúmulos de lixo, principalmente em ter-
renos abandonados, formando criadouros de vetores de doenças”, ressal-
ta o secretário.

A primeira quinzena do mês de fevereiro deste ano de 2018 foi mar-
cada na Câmara Municipal de São José de Mipibu pela abertura dos 
Trabalhos Legislativos. 

Na mensagem apresentada à Câmara Municipal o prefeito Arlindo 
Dantas deu ênfase às ações desenvolvidas pelo município em favor da 
coletividade mipibuense no ano de 2017, destacando no âmbito das se-
cretarias municipais ações tais como construção de escolas, aumento na 
frota municipal, construção de unidades de saúde, construção do Mercado 
do Produtor, início da urbanização do centro da cidade com a construção 
da praça de eventos em dois níveis, além de destacar o esforço do muni-
cípio para manter em dia o pagamento dos servidores, assim como o 
pagamento de fornecedores e prestadores de serviços.

“Estamos enfrentando uma enorme crise politica e econômica nos dias 

INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA AMENIZA EFEITOS DA CRISE ECONÔMICA

SÃO JOSÉ DE MIPIBPU
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atuais, sendo que em decorrência de medidas de ajustes realizadas com 
apoio desta Casa Legislativa estamos conseguindo superar de forma menos 
traumática este momento. Se comparado com outros municípios e o 
próprio Governo do Estado não tenho dúvidas de que mantivemos um 
ritmo de desenvolvimento com obras e ações, mesmo porque uma das 
nossas marcas é o pagamento do servidor público rigorosamente em dia” 
enfatizou o prefeito.

Arlindo destacou ainda a presença dos mandatos do vice-governador 
Fábio Dantas(PSB), e da deputada estadual Cristiane Dantas(PSB), que 
juntos somam esforços em favor do bem estar do povo de São José de 
Mipibu, possibilitando a chegada de recursos ao município para a constru-
ção de creches, escolas, pavimentação, aquisição de ambulâncias, além 
da reforma e ampliação do Hospital Regional Monsenhor Antonio Barros.

O prefeito de São José de Mipibu, Arlindo Dantas, anunciou que a 
Unidade de pronto Atendimento – UPA, será inaugurada no primeiro ainda 
no primeirosemestre de 2018, 

De acordo com o prefeito os entraves técnicos que dificultam a aber-
tura da UPA estão sendo resolvidos pela equipe da Secretaria Municipal 
de Saúde. ” Fizemos a homologação na comissão bipartite, instância co-
legiada de articulação, negociação e pactuação entre os gestores estadu-
al e municipais, para fins de operacionalização das políticas públicas de 
interesse do Sistema Único de Saúde, como também foi concluída a rede 
de distribuição de energia e, em fase final, a instalação do oxigênio. Dian-
te desses avanços anuncio que entregaremos a UPA ao povo de São José 
de Mipibu e dos municípios da nossa região ainda no primeiro semestre 
de 2018,” explicou.

A presença dos mandatos da deputada estadual Cristiane 
Dantas(PCdoB) e dos federais Rogério Marinho(PSDB) e Beto Rosado(PP) 
garantem seis novas ambulâncias para atender as demandas de São José 
de Mipibu e região, sendo três ambulâncias destinadas pelo mandato da 
deputada Cristiane Dantas, e outras três unidades procedentes dos man-
datos de Rogério Marinho e Beto Rosado. 

Entusiasmado com as melhorias no sistema de saúde pública no 
município Arlindo ressaltou que com a inauguração da UPA São José de 

Mipibu passa a contar com  a atenção primária que é constituída pelas 
Unidades Básicas de Saúde – UBSs,  Equipes de Saúde da Família ESFs, 
enquanto o nível intermediário de atenção fica a encargo do SAMU 192 
(Serviço de Atendimento Móvel as Urgência), da Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA 24 horas, e o atendimento de média e alta complexi-
dade com o Hospital Regional, passando o pronto socorro para a UPA.

Ainda de acordo com o prefeito Arlindo Dantas a UPA após sua 
inauguração funcionará 24 horas por dia, sete dias por semana, e poden-
do resolver grande parte das urgências e emergências, como pressão e 
febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame, inovando ao oferecer estru-
tura simplificada com Raio X, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de 
exames e leitos de observação. “Quando o paciente chegar na unidade 
os médicos prestam socorro, controlam o problema e detalham o diagnós-
tico. Eles analisam se é necessário encaminhar o paciente para um hos-

pital ou mantê-lo em observação por 24 horas”, enfatizou.

Prefeito Arlindo Dantas
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A cerca de 150 km de Natal, o muni-

cípio de Caiçara do Norte dá um passo 

importante na educação de suas crianças 

e adolescentes. Estudantes das escolas 

municipais Emanuel Bezerra dos Santos 

e Professor Cazuza vão ter a oportunida-

de de estudar programação e robótica 

pela primeira vez no calendário regular 

das atividades escolares.

A novidade será colocada em prática 

ainda no ano letivo de 2018, pela Roboe-

duc, uma escola especializada no assun-

to, sediada em Natal, e que já oferta essas 

aulas em colégios privados da capital e 

de outras ciddes. Ou seja, por meio da 

parceria, os alunos caiçarenses do norte 

terão acesso a conhecimento de qualida-

de, de graça e perto de suas casas.

Segundo o prefeito do município, 

Amarildo Elias de Morais Filho, o projeto 

surgiu com o objetivo de fomentar a edu-

cação em Caiçara do Norte. "Com as 

aulas, o município vai dar acesso a um 

bom conteúdo aos nossos estudantes. 

Queremos que, com o desenvolvimento 

das atividades, isso venha a elevar ainda 

mais os nossos índices da educação", 

planeja.

Inicialmente serão ofertadas aulas 

para cerca de 60 alunos. O local escolhi-

do para que os estudantes atendidos 

nesta primeira fase do projeto construam 

seus robôs foi o Espaço Cultura da Cida-

de. Os encontros ocorrerão aos sábados, 

nos turnos matutino e vespertino, e serão 

guiados por um professor e um mediador 

auxiliar. "O projeto tem tudo para gerar 

bons resultados. A expectativa é que mais 

crianças e adolescentes venham a ter 

acesso à montagem e programação de 

robôs", conta Cássio Leandro, diretor da 

Roboeduc. 

Segundo Cássio Leandro, a iniciativa 

pioneira da Prefeitura de Caiçara do Norte 

evidencia uma oportunidade que pode ser 

aproveitada em outros locais. "A ideia é 

levar a Roboeduc para outros municípios. 

Para isso, secretarias de educação e pre-

feituras municipais interessadas em ofer-

tar as aulas podem e devem entrar em 

contato conosco para avaliarmos a possi-

bilidade e, assim, difundir ainda mais o 

conhecimento de programação e robótica 

pelo Estado", explica.

Realidade

Considerada uma importante ferra-

menta de aprendizado, a robótica desen-

volve habilidades como raciocínio lógico, 

criatividade, e trabalho em equipe. Mesmo 

apresentando benefícios, o acesso para 

quem não pode pagar ainda é restrito. 

Hoje, a oferta dessas aulas vem crescen-

do na rede privada de ensino, mas a 

mesma realidade ainda não é vista na 

rede pública.

O norte abraçado pela Escola Robo-

ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS POTIGUARES TÊM ACESSO A AULAS DE ROBÓTICA

EDUCAÇÃO

ROBOEDUC ESTÁ À FRENTE DA EXPANSÃO DO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA NO RIO GRANDE DO NORTE
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educ é divulgar a ciência e a tecnologia 

dentro de um contexto de interdisciplina-

ridade, focando no desenvolvimento do 

pensamento computacional, por meio do 

ensino de programação e robótica. Mas 

essa visão, de maneira nenhuma, poderia 

excluir as crianças de baixa renda. A par-

tir disso, a instituição desenvolve ações 

para democratizar o acesso às aulas.

Na prática

Além da expansão para escolas pú-

blicas do interior, outra iniciativa colocada 

para funcionar é o projeto Roboeduc So-

cial, que oferta vagas para alunos oriun-

dos das instituições públicas de ensino de 

Natal e da região metropolitana.

Em 2017, foram ofertadas 15 bolsas 

de estudos de maneira gratuita e os qua-

tro estudantes que se destacaram tiveram 

a oportunidade de integrar a equipe da 

Roboeduc na modalidade prática das 

Olimpíadas Brasileira de Robótica (OBR), 

que ocorreu naquele ano. "Nessa iniciati-

va vamos além de ceder oportunidades. 

Nós envolvemos os participantes, dando 

a eles base para aprimorar suas habilida-

des e suporte na educação regular", en-

fatiza Aquiles Bulamarqui, doutor em en-

genharia da computação e um dos funda-

dores da Roboeduc

A Roboeduc está preparando uma 

nova seleção para este ano no Roboeduc 

Social. "Vamos mais uma vez lançar um 

edital desse programa e pretendemos que 

as inscrições superem as que foram feitas 

no ano passado", diz Cássio Leandro.

Formação

Tanto quem vai ter acesso às aulas 

em Caiçara do Norte, quanto os estudan-

tes atendidos pelo Roboeduc Social e 

aqueles que têm acesso em seu colégio 

particular, desfrutam de uma preparação 

importante para a vida.

"Se partirmos do ponto de que nas 

aulas os participantes são desafiados a 

resolverem problemas apresentados pelos 

mediadores, sozinhos e em equipe, en-

tenderemos que quando crianças e ado-

lescentes estudam robótica a sociedade 

ganha recursos humanos mais capazes, 

mais competitivos e que conseguem tra-

balhar em grupo", afirma Bulamarqui.
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MUNICIPALISMO

O presidente da Câmara Municipal 
de Natal, vereador Raniere Barbosa 
(PDT), reassumiu, nesta quinta-feira 
(22), a presidência da Federação das 
Câmaras Municipais do Estado do Rio 
Grande do Norte (FECAM). O parlamen-
tar, que permanece no cargo até janeiro 
de 2019, destacou a continuação dos 
trabalhos desenvolvidos e os novos de-
safios à frente da FECAM.

"É uma honra voltar à Federação 
das Câmaras Municipais do Rio Grande 
do Norte para poder dar continuidade ao 
trabalho que foi planejado em torno de 
uma gestão compartilhada, visando prin-
cipalmente o fortalecimento das Câma-
ras Municipais do Rio Grande do Norte, 
assim como a valorização dos vereado-
res e, acima de tudo, a conquista e a 

confiança da população através das 
ações de capacitação e qualificação dos 
assessores e da estrutura organizacio-
nal das Câmaras", afirmou Raniere Bar-
bosa.

O vereador adiantou que serão fir-
mados novos convênios para a realiza-
ção de cursos e projetos como, por 
exemplo, o "Internet para Todos", que é 
uma parceria com o Governo do Estado. 
"Também teremos o  'Câmara Cidadã', 
que desenvolverá ações de cidadania 
nos bairros. Daremos continuidade aos 
cursos realizados em parceria com o 
ITB, agora teremos o apoio também da 
Fundação Ulysses Guimarães e parce-
rias com a Escola do Legislativo, Esco-
la da Assembleia e Escola do Tribunal 
de Contas. São ações importantes para 

fortalecer e consolidar as Câmaras Mu-
nicipais", finalizou Raniere.

A vereadora Izabel Montenegro 
(MDB), presidente da Câmara Municipal 
de Mossoró, enalteceu o trabalho reali-
zado pelo vereador Raniere Barbosa 
como presidente da Federação das Câ-
maras Municipais do Estado do Rio 
Grande do Norte.

"O trabalho de Raniere valorizou 
todas as Câmaras dos 167 municípios 
do estado, mesmo as pequenas. Através 
de cursos os  vereadores,  assessores 
e servidores foram capacitados e quali-
ficados, houve também uma mudança 
de imagem das Câmaras Municipais 
perante à população. A distância entre 
os gestores municipais e estaduais ficou 
menor ", explicou Izabel Montenegro.

RANIERE BARBOSA REASSUME 
PRESIDÊNCIA DA FECAM

Por Karol Fernandes
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O momento é de caminhar junto, 
de buscar soluções – grandes, 
pequenas, criativas, inovadoras – 
onde elas estiverem e sem medir 

esforços para reencontrar nossa 
tranquilidade. É assim que nasce 
o Luz pela Paz: um programa da 
prefeitura de São Gonçalo que 
vai trocar a iluminação pública 
do município para lâmpadas de 

LED – mais luminosas, econômicas 
e duradouras. A primeira etapa, 
com recursos próprios, está 
acontecendo no Jardim Lola, Poço 
de Pedra, Genipapo, Bela Vista, 
Camaragipe, Golandim. E parcerias 
já estão sendo formadas para 

fazer muito mais!
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SAÚDE

Com viabilização de mais 24 ambulâncias 
do tipo UTI para hospitais de todas as regiões 
do Estado, Assembleia reforça compromisso em 
contribuir para qualidade de vida do potiguar. 
Em dezembro do ano passado a Assembleia 
Legislativa já havia entregue 64 ambulâncias de 
suporte básico. A diretora do Hospital Regional 
de Caicó, Luciana Kadidjta, olhava com fixação 
para o chave da ambulância do tipo UTI que o 
município acabara de receber em ação de pro-
moção para a saúde do Estado pela Assembleia 
Legislativa. Enquanto falava com a reportagem, 
mantinha o olhar no chaveiro, revelando a gra-
tidão, traduzida no que explicou ao repórter.

"Só quem vive a realidade do sistema públi-
co de saúde sabe o quanto significa um equipa-
mento como esses. Não tínhamos essa ambu-
lância, com esse suporte de atendimento, em 
nossa região. Estamos falando de um hospital 
que atende 25 municípios e uma população 
estimada em 300 mil pessoas", explicou Kadid-
jta.

Assim como Caicó, hospitais de todo o Es-
tado receberam as 24 ambulâncias do tipo UTI 
destiada ao atendimento imediato de urgência 
e emergência. Segundo dados do DataSUS, 
sistema de monitoramento do Ministério da 
Saúde, só em janeiro deste ano foram realizados 
238 atendimentos de urgência na rede hospita-
lar do Rio Grande do Norte. Com o reforço na 
entrega dos equipamentos pela Assembleia 
Legislativa, as estatísticas sobre esse tipo de 
atendimento devem ser ampliadas, já que as 
chamadas para atendimento móvel poderão ser 
cobertas a partir de agora também com os novos 
veículos.

"Investimento em ambulância é investimen-
to em saúde, sendo, portanto, uma forma de 
salvar vidas. A Assembleia Legislativa sabe da 
necessidade de hospitais e municípios terem 
equipamentos como esses, que a Assembleia 
está de forma inédita viabilizando. São UTIs 
capazes de realizar prontamente o atendimento 
de pacientes que sofreram traumas, podendo 

ser transportados com os primeiros atendimen-
tos médicos para centros de tratamento mais 
especializados. O ato de hoje reflete a alegria 
da Assembleia em poder contribuir para melhor 
qualidade de vida do norte-rio-grandense", des-
tacou o presidente da Assembleia Legislativa, 
Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB).

As ambulâncias são equipadas com os mes-
mos instrumentos que existem numa UTI física 
de um hospital, de modo que terão maca articu-
lada e com rodas; suporte para soro e maqui-
nário para procedimentos de reanimação e es-
tabilização do fluxo de oxigênio no organismo. 
Além disso, ela disporá de kit para parto, com 
luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, estilete es-
téril para corte do cordão, saco plástico para 
placenta, cobertor, compressas cirúrgicas e 
gazes estéreis entre outros itens.

A ação é uma continuidade de contribuição 
do Poder Legislativo para o setor, que em de-
zembro de 2017 já tinha recebido o aporte de 
61 ambulâncias de menor porte, viabilizadas 

MAIS SAÚDE PARA O INTERIOR
COM O REPASSE DE AMBULÂNCIAS PARA HOSPITAIS REGIONAIS E CIDADES POLO DO RN A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA MELHORA O TRANSPORTE DE PAC
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COM O REPASSE DE AMBULÂNCIAS PARA HOSPITAIS REGIONAIS E CIDADES POLO DO RN A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA MELHORA O TRANSPORTE DE PACIENTES

para municípios de todas as regiões do Rio 
Grande do Norte.

"Essa é uma demonstração de que a 
saúde precisa de integração entre os poderes. 
A carência de equipamentos, as dificuldades 
que enfrentamos diariamente só podem ser 
vencidas assim. E isso não é só em nosso 
Estado. Deveria ser um exemplo nacional. Ao 
repassar as ambulâncias para os hospitais 
regionais, a Assembleia Legislativa vem somar 
ao esforço que o Estado vem fazendo para 
melhorias do setor", enfatizou a secretária 
adjunta de Saúde do Estado, Hélida Bezerra.

Os hospitais regionais contemplados com 
os equipamentos estão situados nos municí-
pios de Parnamirim, Macaíba, Currais Novos, 
Mossoró, João Dias, Currais Novos, Assu, Pau 
dos Ferros, São José de Mipibu, Caicó, João 
Câmara, Guamaré, Ceará-Mirim, Santo Antô-
nio, São Miguel, São Paulo do Potengi, Jardim 
de Piranhas, Natal, Areia Branca, Caraúbas, 
Santa Cruz, Apodi, Pedro Avelino e Caicó.

Fotos: João Gilberto
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Dentro da programação da Semana da 
Água, o governador Robinson Faria autorizou, 
na manhã desta quarta-feira (21), importantes 
obras na área hídrica para ampliar sistemas de 
abastecimento de água no Rio Grande do Norte.

A primeira ordem de serviço assinada be-
neficia o município de Parnamirim, na Região 
Metropolitana de Natal. Com um investimento 
de R$ 4,3 milhões, o governo vai ampliar o 
sistema de abastecimento no bairro de Nova 
Parnamirim, beneficiando cerca de 30 mil pes-
soas. A obra será executada pela Caern e prevê 
a automação de quatro reservatórios que são 
alimentados por nove poços, através das suas 
subadutoras, além de montagem dos reserva-
tórios e construção de torre de vigilância. "Essa 
obra iniciou há 15 anos e apenas nessa gestão 
está sendo retomada e será finalizada. Vamos 
entregar em quatro meses", afirmou Robinson.

"O serviço é esperado há anos pelos mo-
radores de Parnamirim e queremos agradecer 

o empenho do governo em atender a pleitos tão 
importantes para o município", destacou o pre-
feito de Parnamirim, Rosano Taveira. Nos pró-
ximos dias, uma nova assinatura será realizada. 
"Iremos celebrar o convênio para a realização 
do saneamento completo da cidade", informou 
o diretor presidente da Caern, Marcelo Toscano.

Sistema adutor do Seridó

Na solenidade, o chefe do Executivo Esta-
dual assinou a ordem de serviço para o início 
dos estudos de viabilidade técnica e ambiental 
do sistema adutor do Seridó. O objetivo é estu-
dar a oferta de água através da interligação dos 
sistemas adutores que serão concebidos e os 
que já existem. "Esse é o maior projeto de 
sustentabilidade hídrica da história da região e 
faz parte das ações que estamos executando 
para minimizar os efeitos da crise e garantir o 
abastecimento de água aos potiguares", expli-

cou o governador.
"Ao final do estudo, teremos um projeto 

pronto das adutoras para estabelecer as priori-
dades, com o detalhamento das ofertas e de-
mandas de água dos municípios", falou o se-
cretário adjunto da Semarh, Mairton França.

O investimento é de R$ 5,5 milhões, por 
meio de um convênio entre o Governo do Es-
tado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente 
e dos Recursos Hídricos (Semarh), e o Governo 
Federal, através da Agência Nacional de Águas 
(ANA).

"A gente sabe das dificuldades que nossa 
região passa com os recursos hídricos e da 
importância dessa obra que está nascendo para 
todo o Seridó. Em nome de todos os prefeitos, 
parabenizo o planejamento do governo para 
amenizar os efeitos da seca", disse o prefeito 
de Jardim do Seridó, Amazan.

Programa de estímulo a gestão 

GOVERNO AUTORIZA AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO RN

Novembro.indd   30 23/03/2018   11:52:06



de Recursos Hídricos (Progestão)

Também foi assinada a adesão ao 2° ciclo 
do Programa de Estímulo à Gestão de Recursos 
Hídricos (Progestão). A ação é desenvolvida pela 
Agência Nacional de Águas (ANA), de incentivo 
financeiro aos sistemas estaduais, para aplica-
ção exclusiva em iniciativas de fortalecimento 
institucional e de gerenciamento de recursos 
hídricos, mediante o alcance de metas.

A ANA premia os estados que desenvolvem 
as ações relevantes na gestão de recursos hí-
dricos. O Rio Grande do Norte, nos últimos três 
anos, vem recebendo anualmente valores que 
chegam até R$ 750 mil por ano. Neste novo 
ciclo, o estado potiguar pode receber até R$ 1 
milhão.

"O prêmio é um reconhecimento à boa 
avaliação pelas ações que o estado vem reali-
zando para monitoramento, a fiscalização e 
controle no uso da água. O programa colabora 

no apoio ao custeio das equipes e atividades 
todos os municípios do Rio Grande do Norte", 
ressaltou o diretor presidente do Instituto de 
Gestão de Águas do RN, Josivan Cardoso.

O deputado estadual, Gustavo Carvalho, 
esteve na solenidade representando a Assem-
bléia Legislativa. "Temos que reconhecer o tra-

balho que o governo vem desenvolvendo no 
enfrentamento a crise hídrica. A Caern, Semarh 
e Igarn sempre me atenderam para ouvir os 
pleitos nesta área", declarou Carvalho. Além do 
parlamentar, participaram das assinaturas, pre-
feitos, secretários municipais e equipes do Poder 
Executivo estadual.

GOVERNO AUTORIZA AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO RN

SÃO GONÇALO DO AMARANTE
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MUNICIPALISMO

A nova diretoria da Confederação Na-

cional de Municípios (CNM) foi eleita no dia 

2 de março de 2018. A Confederação regis-

trou um total de 1.991 votos. Quem assume 

a liderança da entidade para os próximos 

anos é a chapa CNM Independente, que tem 

como presidente o ex prefeito de Saldanha 

Marinho (RS), Glademir Aroldi. A posse da 

nova diretoria ocorre durante a XXI Marcha 

a Brasília em Defesa dos Municípios, a ser 

realizada em maio. Durante o período que 

vai de 2018 até 2021, ele irá conduzir as 

PREFEITO DE SANTANA DO SERIDÓ, HUDSON 
BRITO, É ELEITO 1º SECRETÁRIO DA CNM

A Federação dos Municípios do Rio Gran-

de do Norte - FEMURN participou de ações 

municipalistas em Brasília no último dia 20 de 

fevereiro.A Federação participou da Frente 

Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios 

Brasileiros, na Câmara dos Deputados, onde 

parlamentares receberam prefeitos e líderes 

da Confederação Nacional de Municípios 

(CNM).

No encontro, a Confederação Nacional 

dos Municípios - CNM apresentou a pauta 

prioritária do movimento municipalista, e pediu 

apoio dos deputados e senadores nos projetos 

que beneficiam os municípios.

A CNM e o Movimento Municipalista Bra-

sileiro discutem com a Câmara Federal os 

projetos do 1% do FPM em setembro, do Piso 

do Magistério, do Piso dos ACS e ACE, e 

Projeto de Lei das Licitações. Também have-

rá apoio a votação da Reforma da Previdência. 

Com o Senado Federal, é discutida a atuali-

zação dos programas federais, e a Lei Kandir. 

Durante a tarde, a CNM realizou reunião do 

Conselho Político com o Ministro da Saúde, 

Ricardo Barros, e com o Presidente do FNDE 

(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-

cação) Silvio de Sousa Pinheiro. Representam 

o Rio Grande do Norte o Presidente da FE-

MURN, Benes Leocádio, o Prefeito de Santa-

na do Seridó e vice-presidente da CNM, Hu-

dson Brito, e o Prefeito de São Gonçalo do 

Amarante, Paulo Emídio.

FEMURN PARTICIPA DE 
ENCONTRO DA CNM EM BRASÍLIA

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação
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ações do movimento municipalista juntamen-

te com as lideranças eleitas. O 1º vice-pre-

sidente é Julvan Lacerda; o 2º vice-presiden-

te é Eures Pereira; o 3º vice-presidente, Jairo 

Mariano; e o 4º vice-presidente, Haroldo 

Naves. Assumem também os cargos de 1º 

secretário, Hudson Brito, e 2º secretário, 

Eduardo Tabosa. Para 1º tesoureiro, Jair 

Souto, e como 2º tesoureiro, João Gonçalves 

Junior. O conselho fiscal da entidade será 

composto por Jonas Moura de Araújo, Expe-

dito Nascimento e Christiano Cavalcante, 

como titulares. Como suplentes estarão: 

Pedro Henrique Machado, Marilete Vitorino 

e Cleomar Cunha. A diretoria da Confedera-

ção abriga ainda um conselho de represen-

tantes regionais. O titular da Região Norte 

será Francisco Aguiar da Silva e o suplente 

Wagne Machado. O titular da Região Sul 

será Marcel Henrique Micheletto, com su-

plência para Alcides Mantovani. Já a Região 

Sudeste, terá como titular Daniela de Cássia 

Brito, cujo suplente será Luciano Salgado. 

Para a Região Nordeste, Rosiana Beltrão 

Siqueira, será a titular e o seu suplente Ro-

berto Bandeira. Por fim, na Região Centro-

-oeste, Rafael Machado será o representan-

te regional, juntamente com Pedro Arlei 

Caravina. A Federação dos Municípios do 

Rio Grande do Norte - FEMURN parabeniza 

a CNM pela eleição realizada e aos eleitos, 

enaltecendo o nome do Prefeito potiguar 

Hudson Brito, que já presidiu a FEMURN 

entre os anos de 2002 e 2003, carrega con-

sigo o ideal municipalista e luta por conquis-

tas em prol das cidades.

A Federação dos Municípios do Rio 

Grande do Norte - FEMURN - participou no 

último dia 28 de fevereiro, do Simpósio de 

Ferramentas Eletrônicas, promovido pelo 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Gran-

de do Norte (TCE/RN). A FEMURN foi re-

presentada pelo presidente Benes Leocá-

dio, que parabenizou o órgão pela recor-

rente prática de auxílio as administrações 

municipais, colaborando para que não 

ocorram erros nas gestões públicas: "A 

atuação do TCE, através das mais diversas 

ações, tem colaborado grandemente para 

o ensino das práticas corretas às gestões, 

evitando que eventuais erros sejam come-

tidos, e consequentemente afetando as 

administrações públicas. Registramos aqui 

o diálogo que o órgão tem tido com as 

prefeituras, reconhecendo a importância 

desta relação e torcendo que possamos 

avançar neste diálogo", afirmou Benes.

O simpósio teve como objetivo atualizar 

os jurisdicionados, logo no início do ano, 

sobre as mudanças efetuadas no SIAI - 

Sistema de Auditoria Informatizada, aten-

dendo a demandas do Controle Externo. A 

proposta foi estabelecer um diálogo, bus-

cando fazer adequações e ajustes no sen-

tido de otimizar a prestação de contas do 

Governo do Estado, das prefeituras e câ-

maras municipais e, do outro lado, do exer-

cício do controle externo, que é de respon-

sabilidade do TCE.

SIMPÓSIO DE FERRAMENTAS ELETRÔNICAS, 
PROMOVIDO PELO TCE/RN

Fotos: Divulgação
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As regiões metropolitanas podem ser instituí-
das pelos Estados, através de Lei Complementar 
com o fim de organizar, planejar a execução das 
funções públicas de interesse comum, conforme 
estabelece o §3º do Art. 25 da Constituição da 
República, hoje, o ordenamento jurídico em vigên-
cia conta com diversas leis que facilitam a execução 
de políticas nestas regiões, como são os exemplos, 
da Lei dos Consórcios, das PPP agora com o valor 
reduzido para dez milhões, a Lei das Metrópoles, 
dentre outras. 

A Região Metropolitana de Natal foi uma lei da 
iniciativa da então Deputada Estadual Fátima Be-
zerra em 1997, promulgada pelo Presidente da 
Assembleia Legislativa, o atual Vice-Prefeito de 
Natal, Álvaro Dias, iniciando com os Municípios de 
Natal, Parnamirim,Macaíba, São Gonçalo do Ama-
rante, Ceará Mirim,  e Extremoz, para logo em 
seguida em 2002 serem incluídos São José de 
Mipibú e Nísia Floresta, alguns inclusive conurba-
dos com Natal.

A lei que estabeleceu a Região Metropolitana 
de Natal, também, instituiu o Conselho Gestor, com 
os Prefeitos de cada Município, o Representante 
da Assembleia Legislativa, o Secretário de Estado 
de Planejamento e Finanças e um representante 
das Câmaras Municipais, com destaque especial, 
para o Vereador George Câmara, um verdadeiro 
paladino na tentativa de reunir o conselho.

E com o passar dos anos, em face as políticas 

e programas públicos dirigidas para as regiões 
metropolitanas, foram se somando outros Municí-
pios, com Leis extravagantes, ao critério da força 
política, as vezes sem o Chefe da Municipalidade 
integrar o Conselho Gestor, como foi o caso de 
Vera Cruz, estando atualmente a Região chegando 
até Goianinha, ensejando uma reforma legislativa 
geral.

De forma que por questões menores, da polí-
tica partidária, da afirmação de lideranças, o Con-
selho Gestor passou mais de cinco anos sem se 
reunir, no Governo de RosalbaCiarline integralmen-
te, no Governo de Wilma de Faria, ainda, foi ela-
borado um Plano de Desenvolvimento, inclusive 
com a participação de Tânia Bacelar que muito 
contribuiu para o primeiro plano do Seridó, mas, o 
Plano da Região no teve muitas consequências 
práticas.

Quando o governo federal, nos últimos ester-
tores de Dilma Rousseff decidiu investir em quem 
tinha planejamento e projetos, foi um “Deus me 
acuda”, tentando se construir alguma coisa, com a 
ajuda intensa da FIERN e do próprio Governo 
Robinson de Farias, que diga de passagem, con-
seguiu reunir duas vezes o Conselho Gestor, com 
a participação do secretariado e com as organiza-
ções da sociedade civil, até elaborando algumas 
câmaras por afinidade de segmentos.

Alguns poucos setores da atividade pública, 
de forma muito pontual, se reuniram, como foi o 
caso do fórum dos secretários de saúde dos Mu-
nicípios da Região Metropolitana, de forma espo-
rádica, sem sistematização, mais não deixa de ser 
uma experiência a se levar em consideração, em 
face da existência de fato e de direito do SUS, de 
programas específicos como as UPAS, hospitais 
regionalizados, administrados pelo Estado, concen-
trado na Região, podendo ser citados os Municípios 
de Natal, Parnamirim, Macaíba e São José de 
Mipibú.

Atualmente a Região Metropolitana de Natal 
está sem reuniões do Conselho Gestor, quase órfã, 
como não se tenha problemas em comum, e quan-
do das últimas eleições municipais, nos Municípios 
da Região, sempre é colocada na ordem do dia 
dos debates, tendo nas oportunidades tanto o 
Deputado Hermano Morais e Fernando Mineiro, 
candidatos se posicionados com veemência.

Uma experiência recente foi realizada pela 
Federação das Câmaras Municipais - FECAM, com 
a presidência do Vereador Raniere Barbosa, pro-
movendo audiências públicas em cada Câmara 
Municipal dos Municípios da Região Metropolitana, 
abordando temas suscitados pelos Vereadores, de 
interesse da Região, pois os assuntos não faltam, 
e são essenciais para a melhoria da qualidade de 
vida da população.

A Região Metropolitana de Natal é quarta do 
Nordeste e décima nona do país, perdendo uma 
posição, após a criação da Região Metropolitana 
de Ribeirão Preto (SP), com a última estimativa do 
IBGE já alcança uma população de 1.596.000 
habitantes,contando com quatorze municípios, de 
Maxaranguape a Goaininha, sendo as maiores 
cidades pela ordem: Natal, Parnamirim, São Gon-
çalo do Amarante, Macaíba e Ceará Mirim.

No meio popular, as questões de transporte, 
de saúde, a violência e tarifas em geral são as mais 
discutidas, no meio empresarial, o foco é no meio 
estruturante de mobilidade, de rodovias, portos, 
aeroportos, produção, geração de empregos e 
oportunidades, turismo receptivo, hotelaria, em 
setores preocupados com o meio ambiente, se 
coloca o saneamento com os seus novos conceitos, 
incluindo a coleta dos resíduos sólidos, os aterros, 
a preservação dos Rios Potengi e Pitimbú.

Uma dimensão que se coloca de forma incisi-
va diz respeito ao transporte público e de massas, 
muito deficitário na Região Metropolitana, em pri-
meiro lugar pela falta de consensos em relação aos 
ônibus, que não circulam integrados, em que pese 
toda a área costeira, quando seria necessário para 
o setor turístico e melhorar a qualidade de vida da 
população que utiliza o serviço, e sem ouvidoria a 
Região, em segundo lugar, o transporte leve sobre 
trilhos, com as mesmas linhas dos trens urbanos, 
de mais de vinte anos, completamente insuficientes.

Com as eleições que se avizinham, em outubro 
próximo, pelo corolário de pré-candidaturas que se 
apresentam um dos temas que certamente, vai 
entra na ordem do dia, será o da Região Metropo-
litana de Natal, local de concentração da indústria, 
do forte comércio e serviços, do turismo, precisan-
do de propostas com capacidade de execução, 
para fomentar a economia e melhorando o padrão 
social da população.

A REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL

ARTIGO

FOTO

Por Evandro Borges
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Não é de hoje, que a temática: “Interio-
rização do Turismo” é tratada em congres-
sos, campanhas turísticas e publicitárias, 
além de ser amplamente defendida pelos 
Governos. Durante muitos anos Natal foi a 
cidade mais procurada do Brasil pelos tu-
ristas Brasileiros e Estrangeiros, que se 
apaixonaram pelas dunas, falésias, pelo mar 
de águas claras, pela culinária própria, pelo 
artesanato farto, dinâmico e diverso, que 
encanta os olhares atentos. 

Com o passar dos anos, e o aconteci-
mento de uma série de fatores sociais e 
políticos, o bonito e reconhecido Rio Gran-
de do Norte, foi deixando de ser o destino 
mais procurado dos turistas, para se tornar 
notícia internacional com as crises do sis-
tema prisional falido, e com os recorrentes 
escândalos de corrupção que estampam as 
capas de jornais, revistas e sites de todo o 
mundo. 

Na contramão das chamadas ‘notícias 
do momento’ o Rio Grande do Norte, com 

seus mais de 400 (quatrocentos) km de 
litoral, não deixou de ser um dos preferidos 
destinos dos amantes da boa culinária, dos 
apaixonados pelos paraísos tropicais na-
turais e dos apreciadores do pôr do sol 
encantador e inesquecível. 

De olho no futuro, o Governo do RN, 
lançou neste mês de março de 2018 a 
campanha de divulgação do Rio Grande do 
Norte, que pretende determinar os próxi-
mos quinze anos de investimentos no âm-
bito do turismo. Com o lema: “Tudo come-
ça aqui” a campanha apresentada faz de-
monstrativo das diversas riquezas naturais 
do Estado, dividindo-os por Polos, e evi-
denciando suas respectivas potencialida-
des. 

A iniciativa do Governo do RN pode 
trazer a tona um Rio Grande do Norte co-
nhecido por poucos, desmistificar a ideia de 
que apenas Natal e Pipa (em Tibau do Sul), 
são os destinos com maiores riquezas e 
belezas a serem contempladas, vai desen-
volver lugares lindos e colocar na rota do 
turista, cidades como Nísia Floresta e Se-
nador Georgino Avelino no Litoral Sul do 
RN. Poderá diversificar as escolhas dos 
visitantes quando o assunto for o Litoral 
Norte, e lhes sugerir não apenas a aprecia-
ção das Dunas de Genipabu, mas também 
o encantador pôr do sol da Praia de Touros, 
um inestimável fim de semana em São Mi-
guel do Gostoso, poderá ainda colocar ao 
alcance do visitante a natureza exuberante 
de Galinhos, e surpreender com o frio, fa-
zendo conhecer aos turistas às temperatu-
ras das regiões serranas de Monte das 
Gameleiras, Martins, Serra de São Bento e 
Lagoa Nova, que chegam a 15 graus. 

É imperioso destacar que dos trinta e 

dois santos Brasileiros, trinta são do Rio 
Grande do Norte. O turismo religioso é a 
tendência natural desta década. Sua valo-
rização e divulgação acarretará um novo 
momento turístico para o Estado. É momen-
to certo para investir. É tempo certo para 
mostrar um Rio Grande do Norte que vai 
além de suas belezas naturais, trazer a tona 
a rica história dos Mártires de Cunhaú e 
Uruaçu, documenta-las e torna-las acessí-
vel, é fazer nascer e manter vivo o turismo 
religioso que (mesmo que ainda não tenha 
despertado o interesse das massas) aos 
poucos, torna-se motivo de visita de pesso-
as do mundo inteiro, que vem ao Rio Gran-
de do Norte em busca de um pouco mais... 

Ainda assim, importa ressaltar que a 
divulgação trará seus efeitos, e como em 
tudo, é necessário que os municípios do 
interior do Estado estejam preparados para 
um significativo aumento de procura por 
estadia, por gastronomia e entretenimento. 
Fazer o dever de casa, e incentivar as ini-
ciativas privadas com as chamadas PPP’s 
(Parcerias Público-Privadas), é uma manei-
ra de preparar o município, do maior ao 
menor (seja em desenvolvimento ou geo-
graficamente) resultando no sucesso e em 
retorno certo de boa parte dos visitantes. 

A interiorização do turismo no Rio Gran-
de do Norte, já comentada há anos, e es-
perada por todos, como um verdadeiro 
“salve os municípios”, trazem consigo efei-
tos e resultados reais de crescimento eco-
nômico, de valorização das belezas que 
tiram o fôlego de quem visita o interior do 
Rio Grande do Norte e de quem admira a 
culinária de excelência, que une o sabor 
Nordestino à cultura nativa que somente as 
terras Potiguares possuem. 

A INTERIORIZAÇÃO DO TURISMO NO RN

ARTIGO

FOTO

Por Rudimar Ramon
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CENTRO JURÍDICO 
RONALDO CUNHA LIMA 

Campina Grande ganhou o Centro Jurídico Ronaldo Cunha 
Lima, uma moderna torre com 25 andares e 264 salas que irá 
abrigar profissionais da área jurídica. Empreendimento da An-
drade Marinho LMF, no bairro da Liberdade, o Centro homena-
geia o falecido senador paraibano Ronaldo Cunha Lima.  Na 
inauguração esteve presente seu filho e atual senador pela 
Paraíba, Cássio Cunha Lima.

PARAÍBA EM FOCO

Rogério Almeida

rogerioalmeidatur@gmail.com

Senador Cássio Cunha Lima e Lamir Motta

Foto: Divulgação

O Festival Internacional de Audiovisuais do Co-
mércio, Cultura e Turismo (Fiacult), tem sua grande 
final no dia 21 de março de 2018, em Roma, na Itália. 
Em sua 4ª edição o evento conta com a participação 
de representantes de audiovisuais de diversos países 
e teráa abertura com show da brasileira Luiza Lobo. 
Maiores informações sobre o festival:  www.fiacult.com 

FIACULT TEM FINAL 
NA ITÁLIA

Itália 

Foto:  Divulgação
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Reunindo compradores da Paraíba, além de comerciários do 
Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Ceará foi realizado 
no Spazzio, em Campina Grande o 7º Gira Calçados. Mais de 450 
marcas de calçados do Brasil e exterior estiveram expostas em 
140 estandes Presença da vice-governadora da Paraíba, Lígia 

Feliciano, que disse que o Estado possui 170 indústrias de cal-
çados e que o polo de Campina Grande (Campina Grande, Mo-
geiro, Araruna, Guarabira, Serra Redonda, Ingá e Alagoa Nova), 
representa 92,1% da produção paraibana, empregando mais de 

25 mil pessoas, de forma direta e indireta. 

7º GIRA CALÇADOS

Fiscais do Ministério do Turismo realizaram em João 

Pessoa a operação “Verão Legal 2018”. Cerca de 29 meios 

de hospedagem foram vistoriados, sendo que 26 deles 

apresentaram irregularidades e foram notificados. O ob-

jetivo da fiscalização foi conferir se os meios de hospe-

dagem estavam de acordo com a Lei do Turismo e devi-

damente registrados no Cadastur.

FISCALIZAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DO 

TURISMO

Fiscais do Ministério do Turismo e 
funcionários da PBTur

Foto:  Nayara Oliveira/MTur

Vice-governadora da PB, Lígia Felicia-
no e expositores do 7º Gira Calçados

Foto: Divulgação
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