




O ano de 2022 foi bastante intenso para a política, não só no Rio Grande do Norte, mas em todo 
o Brasil, com uma forte polarização entre a esquerda e a direita, principalmente, pelos dois turnos 
marcantes, das eleições e os seus maiores protagonistas da disputa política brasileira, de um lado, 
o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL) e, do outro, o ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva (PT). 

Com a vitória de Lula, que a partir de 1° de janeiro de 2023, assumirá a sua terceira gestão como 
presidente da República do Brasil, espera-se que os ânimos se acalmem, e as relações pessoais, 
bem como o país volte à normalidade. 

Assim, diante de todo esse cenário, em que a política se tornou a protagonista deste ano, e, além 
disso, por gostar das pautas e por ter experiência profissionais em meio ao mundo político, foi 
que resolvi atuar em mais um instrumento de comunicação, a concepção da REVISTA POLITIQUE, 
que tem como norte, abranger assuntos cotidianos e abordar as questões e seus reflexos ligados 
à política. 

Em suma, a criação da REVISTA POLITIQUE, surge na pretensão em trazer ao leitor, através de 
matérias especiais, um pouco do universo dos acontecimentos políticos do Rio Grande do Norte, 
e do Brasil, desde perfis, projetos e tudo que envolva direta ou indiretamente tais assuntos no solo 
potiguar. 

Isso posto, mais do que um grande desafio, considero ser este, um novo tempo em minha vida, onde 
em tudo que faço, buscando o êxito, encaro com coragem e muita vontade de fazer um trabalho 
com qualidade e profissionalismo exigidos. 

Nesta primeira edição, a REVISTA POLITIQUE, apresenta na capa o convite para uma matéria 
especial com o prefeito de Natal, Álvaro Dias (REPUBLICANOS), abordando os principais temas 
sobre a sua gestão à frente da prefeitura de Natal. 

Como também, destaca-se ainda, o relato da ex-prefeita Micarla de Sousa, sobre as experiências 
na vida pública, como vice-prefeita, deputada estadual, e prefeita eleita, abordando ainda, 
momentos turbulentos durante a passagem pelo Palácio Felipe Camarão. 

Atualmente, vivendo o seu melhor momento, tendo retornado ao comando do Sistema Ponta 
Negra de Comunicação, e, exercendo a sua profissão, ao apresentar o programa diário na rádio e 
na tela da TV Ponta Negra como apresentadora do Jornal do Dia. 

Ademais, a REVISTA POLITIQUE traz também uma matéria sobre a atuação do presidente 
da Câmara de Parnamirim, o vereador Wolney França (PSC), além da história de vida do vereador 
de Natal Luciano Nascimento (PTB), que foi eleito o Parlamentar do Ano de 2022, tendo uma forte 
atuação na área do esporte. 

Por fim, a política sendo o tema principal da nossa REVISTA POLITIQUE, também veremos aqui 
temas ligados à cultura, gastronomia, social, saúde e bem estar. 

Agora é só aproveitar esta primeira edição, tenha uma boa leitura e até a próxima

UM NOVO TEMPO

Matheus Peres
Editor Chefe
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Quando ouço político ou teórico 
partidário pregar que é importante 
o fortalecimento dos partidos, faço 
em segundos uma analogia com 
um siciliano enaltecendo a valori-
zação do seu sindicato ou do clube 
noturno fundado por seu avô. Par-
tidos políticos no Brasil, sem exce-
ção, são invariavelmente um misto 
de grêmio recreativo e organiza-
ção criminosa, onde se brinca com 
os destinos do povo e se faz uso 
ilegal de tudo aquilo que compõe 
o patrimônio público. 

Quanto mais as siglas se fortale-
cem, mas a Nação afunda. Não é 
alienado quem vota em persona-
lidades e ignora a representação 
partidária. Aqui, infelizmente, ig-
norantes e ingênuos são os que 
acreditam no disfarce ideológico 
dos valores cívico, moral e ético 
das legendas que nos violentam. 

Eu voto em pessoas, não voto em 
partidos. Pessoas são diferentes, 
partidos são todos iguais. Qua-
tro pessoas são quatro sentenças, 
como comprova o velho conceito, 
se estão reunidas em circunstân-
cias normais de convivência huma-
na. Nos partidos há muita gente e 
muitas cabeças numa só sentença. 

Reunidas em partidos, quatro ou 
quatrocentas mil pessoas se tor-
nam um corpo uno, uma só ideia, 
levada pela força do sectarismo de 
velhos preceitos e que geralmente 
se perdem na mitificação do pen-
samento único, dos interesses de 
poucos, das conveniências inde-
fensáveis. 

Pessoas devem se conduzir por 
princípios éticos e de irmandade 
que são fundamentados em séculos 

de buscas pelo bem comum. Pes-
soas que defendem pessoas são 
orientadas pelos conceitos atávicos 
e históricos construídos para a inte-
gridade e dignidade coletivas. 

Pessoas que defendem partidos 
são movidas por estatutos e pro-
gramas que buscam o poder de 
grupos, que lutam pela supremacia 
de um clube sobre outro, um duelo 
perpétuo de gangues inescrupulo-
sas. Partidos políticos se fortalecem 
no simulacro de um coletivo forte. 

Os discursos partidários pré-ela-
borados em defesa da coletivida-
de são a mecanização da palavra 
fácil, a institucionalização de uma 
mentira que se alimenta da enga-
nação para forjar sua verdade for-
mal e legal. Os teóricos de partidos 
são poetas compondo num vidro 
embaçado. 

Não voto em partidos. Voto em 
gente. Desde os primórdios das 
cavernas, confiar em grupos só 
tem sido benéfico quando se trata 
da família – e olhe lá que nos dias 
de hoje já são incontáveis e cons-
tantes os casos de traição, decep-
ção e desgosto sanguíneos. 

Partidos políticos dividem a vida 
em cidadãos de mais e menos di-
reitos, como na velha fazenda do 
romance de George Orwell, onde 
alguns animais gozam a regalia de 
ser mais iguais do que seus presu-
míveis iguais e irmãos. Cidadão de 
partido pode ser votado, enquanto 
os sem partido, não.

Quem foi o deus, e de qual religião, o 
magistrado, e de qual código justo, 
que decretaram que um semelhan-
te a mim tivesse mais direitos que 

eu pelo fato de pertencer a uma 
aglomeração de seres que pensam 
uniformizados pelas letras estatu-
tárias de uma legenda? 

Os partidos, que representam seus 
grupos ideológicos, e que têm 
uma mesma natureza de conquista 
do poder pelo voto dos cidadãos, 
impõem ao Brasil a ditadura da fi-
liação. Só pode ser votado quem 
reza num estatuto ilusório, en-
quanto que ao homem livre é obri-
gado votar nos mentirosos. 

Nenhum dos países desenvolvidos 
e nenhum dos países em desen-
volvimento – exceto o Brasil – o 
voto é um dever obrigatório, mas 
tão somente um direito verdadei-
ramente democrático. Nas gran-
des nações, um dos símbolos da 
igualdade entre os homens é o fato 
de alguém poder assumir cargo 
eletivo sem as amarras partidárias. 

Todos os partidos no Brasil, de di-
reita, de centro ou de esquerda, se 
assemelham também no silêncio 
quanto à obrigatoriedade do voto, 
uma herança maldita das republi-
quetas (militares ou militantes) e 
que já não mais existe nem mesmo 
na Venezuela do defunto Chavez ou 
na Argentina da baranga Kirchner. 

O cidadão brasileiro, que não deve 
cair na esparrela de seguir partidos 
como quem segue preceitos es-
pirituais, deveria lutar pelo direito 
de pessoas votarem em pessoas. 
Meu irmão, ou meu amigo, não 
pode se tornar meu desigual por-
que pertence a uma sigla e eu não. 
Pessoas precisam ser fortalecidas. 
Clubinhos e gangues, não.

Fortalecer as Pessoas
Alex Medeiros 

Jornalista há 36 anos, escritor com 6 livros publicados

 | Crônica
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Para se entender a importância do 
trabalho da Prefeitura de Natal na 
condução de políticas públicas 
para a pasta da Cultura em Natal, é 
preciso elencar e nominar a virada 
cultural que vem acontecendo e o 
apoio massivo que tem obtido 
dentro do segmento. Dos produ-
tores aos artistas passando por 
aqueles que tem mandato e desti-
nam emendas à cultura e elogiam 
sua atuação.

As ações públicas implementadas 
através da Secretaria de Cultura - 
Fundação Capitania das Artes nos 
últimos anos, são inéditas na história 
da Cultura no RN. Os mecanismos 
de apoio acontecem através de 
editais de fomentos, seleções pú-
blicas, projetos aprovados no pro-
grama da Lei de Incentivo Fiscal 
Djalma Maranhão e execução de 
emendas parlamentares voltadas 
para os setores.

A Cultura vive um momento único na 
gestão do prefeito Álvaro Dias a cada 
ano aumentando o investimento.

Projetos consolidados no caledá-
rio cultural como o Natal em Natal, 

um dos principais motores da 
Economia Criativa ao lado do 
Carnaval e do São João, além de 
centenas de projetos executados 
anualmente advêm do resultado de 
curadorias vinculadas aos editais. É 
intenso o investimento feito ao setor 
audiovisual que faz repercutir suas 
realizações no Brasil e no mundo.

Durante todos os fins de semana, 
uma olhada na programação cultural 
de Natal em todas as áreas adminis-
trativas da cidade atesta a qualidade 
estética do fazer artístico. 

No Beco da Lama no requalifica-
do Centro Histórico, Ruy Pereira, 
Espaço Jesiel Figueiredo, Vila de 
Ponta (Cores da Vila), Zona Norte 
(Africores), Galeria Newton Navar-
ro, Parque da Cidade, Parque das 
Dunas e Cidade da Criança (equi-
pamentos estaduais mas que re-
cebe projetos viabilizados através 
do Município via LDM), Arena das 
Dunas, Árvore de Mirassol e... ou-
tros espaços!

Somente neste Natal em Natal es-
tão sendo executadas mais de 400 
intervenções culturais mobilizando 

artistas potiguares movimentando 
milhares de pessoas contratadas - 
trabalhadores e trabalhadoras da 
Cultura - ativando toda a cadeia 
produtiva da Economia da Cultura 
e alimentando transversalmente a 
do Turismo.

O trabalho contínuo, o dialogar 
com todos os segmentos, produ-
tores, artistas, ativistas e políticos 
que destinam emendas para o 
segmento tem sido um diferencial 
da gestão. O apoio do Prefeito Ál-
varo Dias, tem sido decisivo. Este 
ano o investimento superou os 50 
milhões! Este, é o maior investi-
mento na área Cultural em toda 
sua história.

Sem importar nem observar ten-
dências políticas e ideológicas, se 
ressalvado o caráter republicano, o 
produto final da Cultura tem sido 
entregue à população com qualida-
de e seriedade. E há a percepção e 
reconhecimento!

 | Artigo

Uma virada cultural 
nunca antes vista
Dácio Galvão 
Secretário de Cultura de Natal

Revista Politique | 7



Em apenas dois anos de mandato
como deputada federal, Carla 
Dickson (União-RN), conseguiu 
deixar o carimbo do seu trabalho 
em todas as regiões do estado do 
Rio Grande do Norte. Foram mais 
de 100 milhões de reais destina-
dos através de emendas parla-

mentares para todas as áreas do 
serviço público em mais de 90 
dos 167 municípios potiguares. 

Recursos divididos para áreas 
da saúde, segurança, edu-
cação, infraestrutura, es-

porte e lazer, combate a 
pandemia COVID-19, 
perfuração de poços

artesianos, SAMU, 
combate às drogas, 

combate a violênncia contra a mu
lher, dentre as outras áreas de Nor-
te a Sul de leste a Oeste do estado. 

“Nós fomos a todos os municípios, 
fiscalizar e prestar contas desses 
recursos. Chegar a Câmara Fede-
ral e estarmos trabalhando para a 
melhoria na vida das pessoas do 
meu  estado, é uma coisa que não 
tem preço. São recursos que tem 
um valor imensurável para a popu-
lação. Sou grata a Deus pela opor-
tunidade e ao povo do meu querido 
RN pela confiança depositada em 
mim” disse a deputada. 

Saúde

Carla Dickson destinou mais de 24 
milhões para a saúde do RN e teve 
um papel importante no combate 
à pandemia da Covid-19. 

A saúde dos estados do Brasil vem 
passando por diversos problemas, 
uma situação que é crônica que fi-
cou ainda mais caótica com a che-
gada da pandemia que afetou todo 
o mundo. Com essa preocupação, 
a deputada federal Carla Dickson 
(União-RN), deu início a uma luta 
pela saúde pública, que se iniciou 
ainda quando era vereadora de Natal. 

Ao chegar em Brasília, Carla abriu 
as portas do Ministério da Saúde 
para o Rio Grande do Norte. Duran-
te o período mais crítico da pan-
demia, a deputada conseguiu 14 
respiradores para o município de 
Natal, atitude que contribuiu para 
salvar diversas vidas. Além disso, a 
deputada participou da Comissão 
Mista de Enfrentamento a COVID-19, 
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tendo um papel importante nas 
discussões sobre as formas de en-
frentamento à doença. 

A deputada destinou para todo o 
estado mais de R$ 24 milhões em 
emendas parlamentares que foram 
direcionadas a vários munícipios, 
para compra de equipamentos e 
reforma de unidade básicas de 
saúde.

“Como médica e ciente dos pro-
blemas que a saúde pública pas-
sa, nossa atuação não poderia ser 
diferente. Conhecemos as defici-
ências e a partir disso consegui-
mos através do nosso mandato, 
destinar recursos e participar de 
discussões importantes, para que 
possamos chegar a um caminho 
que possa amenizar os impactos 
negativos da rede pública. ” 

Hoje, quase todas as  regiões do 
estado vêm sendo contempladas 
com os recursos destinados pela 
deputada.

Autora do projeto que 
acaba com o rol taxativo, 
Carla Dickson comemora 

aprovação no Senado

A deputada federal Carla Dickson 
definiu como uma grande vitória 
o projeto aprovado no Senado Fe-
deral que acaba com o rol taxativo da 
Agência Nacional de Saúde, obri-
gando os planos a cobrirem trata-
mentos não previstos pela Agência 
Nacional de Saúde. 

A parlamentar potiguar, que é uma 
das autoras da matéria, destacou 
a importância da lei em favor da 
própria vida das pessoas. “Com a 
aprovação do fim do rol ganhamos 
todos nós, é uma questão de jus-
tiça em favor da vida. Precisamos 
ampliar o atendimento oferecido 
pelos planos de saúde. O rol da 
Agência Nacional de Saúde ofere-
ce uma limitação ofensiva aos pro-
fissionais de saúde e a população”, 
afirmou Carla Dickson. 

O projeto de lei 2033/2022 prevê 
que os planos de saúde garantam 
a realização de procedimentos e 

serviços de saúde mesmo que não 
estejam listados no Rol de Pro-
cedimentos e Eventos em Saúde 
editado pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). 

A deputada federal Carla Dickson 
chamou atenção que a nova lei 
oferecerá segurança jurídica, já 
que supera a decisão do Supremo 
Tribunal Federal que acoberta-
va o rol taxativo. “Nosso mandato 
acompanhou toda tramitação des-
sa matéria no Congresso Nacional. 

Foi uma grande luta. Mas venceu 
a família, a vida, vencemos nós, 
povo desta  nação. Conseguimos, 
a partir de agora, garantir dignida-
de mais dignidade nos tratamen-
tos de saúde”, completou a parla-
mentar. 

Mandato de Carla Dickson 
trará primeira Casa da 
Mulher Brasileira do RN

A deputada federal Carla Dickson 
garantiu a primeira Casa da Mulher 
Brasileira no Rio Grande do Norte, 
que será instalada na cidade de 
Mossoró. A estrutura oferece toda 
assistência para as mulheres vítimas 
de violência doméstica, concen-
trando as principais instituições 
envolvidas no acolhimento.

Na Casa, as mulheres terão os ser-
viços de apoio psicossocial; dele-
gacia; Juizado; Ministério Público, 
Defensoria Pública; promoção de 
autonomia econômica; cuidado 
das crianças – brinquedoteca; alo-
jamento de passagem e central de 
transportes. 

A estrutura que será implantada em 
Mossoró conta com R$ 2 milhões 
destinados pela deputada federal 
Carla Dickson. “A Casa da Mulher 
Brasileira é um projeto importan-
te que chega dentro de todo tra-
balho e estrutura de acolhimento 
que precisamos oferecer para as 
mulheres vítimas de violência. Em 
uma mesma estrutura, a mulher 
contará com serviços essenciais e 
assim estará mais protegida e am-
parada”, analisou a parlamentar, 

que ganha destaque nacional pelo 
trabalho em defesa da mulher. 

A Casa é um dos eixos do pro-
grama Mulher - viver sem Vio-
lência, coordenado pela Secreta-
ria de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República. O 
equipamento facilita o acesso aos 
serviços especializados para ga-
rantir condições de enfrentamento 
da violência, o empoderamento da 
mulher e sua autonomia econômica.

Deputada Carla Dickson se 
consolida como uma das 

principais parlamentares 
do país na defesa das 

mulheres e no combate a 
violência doméstica 

A deputada federal Carla Dickson, 
em apenas dois anos de manda-
to, já se consolida como uma das 
principais parlamentares na defesa 
das mulheres e no combate a vio-
lência doméstica. O capitulo mais 
recentes foi a aprovação do pro-
jeto Agosto Lilás, que define o mês 
de agosto dedicado a políticas de 
prevenção e educativas em com-
bate a violência contra as mulhe-
res. 

É da parlamentar potiguar também 
a lei do Programa Sinal Vermelho 
contra a Violência Doméstica. O 
objetivo é incentivar as mulheres 
a denunciarem situações de vio-
lência e obterem ajuda em órgãos 
públicos e entidades privadas. “O 
combate a violência contra as mu-
lheres precisa ser feito em várias 
frentes, no aspecto punitivo, edu-
cativo e preventivo. Essa é uma 
luta de todas nós, em defesa das 
mulheres, em defesa das nossas 
famílias, por um mundo mais justo 
e pacífico”, destacou a deputada 
federal. 

Outro projeto de sua autoria mui-
to importante é o que prevê prisão 
preventiva de agressor em caso de 
descumprimento de medida pro-
tetiva. O texto determina que a au-
toridade policial deverá comunicar 
obrigatoriamente ao juiz no prazo 
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de 24 horas. O PL 1214/2022 está 
em análise na Comissão de Defesa 
dos Direitos da Mulher. 

Uma grande marca da parlamentar 
é o aparelhamento das instituições 
de segurança para aturarem na 
defesa das mulheres. Por ação de 
Carla Dickson, a Patrulha Maria da 
Penha recebeu cinco novas viatu-
ras e 70 pistolas.  

Carla Dickson destina 
mais de R$ 1,5 milhão 

para Conselhos Tutelares 
de todas as regiões do RN

Os Conselhos Tutelares do Rio Gran-
de do Norte receberam um grande 
reforço com a atuação da deputada 
federal Carla Dickson (União-RN). 
A parlamentar destinou mais de R$ 
1,5 milhão em equipamentos para 
essas instituições, em todas as 
regiões do Estado. 

Foram carros, equipamentos, apa-
relhos de telefone, televisão e 
ar-condicionados adquiridos 

através dos recursos enviados pela 
deputada federal, dentro do Pla-
no Nacional de Enfrentamento da 
Violência contra Crianças e Ado-
lescentes. 

4,5 milhões de reais 
foram destinados 

para perfuração de 
43 poços no RN

A deputada conseguiu mais de 4,5 
milhões de Reais em recursos jun-
to a Fundação Nacional de Saúde - 
FUNASA, para a implantação de 43 
poços artesanais, que já estão em 
fase de perfuração, e para a com-
pra de dessalinizadores de água 
beneficiando dezenas de famílias 
nas regiões do Alto Oeste, Vale do 
Assú, Seridó e outras regiões onde 
os problemas com a seca são mais 
constantes. 

Com atuação de Carla 
Dickson, Natal ganhará
o Centro Especializado 

de Reabilitação da 
Pessoa Autista
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A deputada federal Carla Dickson 
garantiu, com a destinação de R$ 
1,4 milhão, a construção do Centro 
de Reabilitação do Autista e de ou-
tras deficiências intelectuais. Essa 
é a primeira unidade com o perfil 
focado no Transtorno do Espectro 
Autista, como é chamado tecnica-
mente. 

O CER será um ponto de atenção 
ambulatorial especializada em 
reabilitação que realiza diagnósti-
co, avaliação, orientação, esti-
mulação precoce e atendimento 
especializado em reabilitação, 
concessão, adaptação e manuten-
ção de tecnologia assistiva, cons-
tituindo-se em referência para a 
rede de atenção à saúde no terri-
tório. O projeto prevê que o espa-
ço seja construído na avenida João 
Medeiros Filho, na zona Norte de 
Natal. O espaço vai ofertar diver-
sos serviços de saúde, esporte, 
lazer, cidadania e educação para 
essa parcela da população.





Um programa que não se resume
a uma gestão e que entende a edu-
cação como uma política de go-
verno e não de mandato. O “Mos-
soró Cidade Educação”, surge com 
a proposta de revolucionar a Rede 
Municipal de Ensino, a partir de um 
olhar diferenciado e investimentos 
nunca antes realizados na cidade, 
quando se trata de educação. 

O programa foi apresentado pelo 
prefeito de Mossoró, Allyson 
Bezerra, em evento realizado no 
Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini. 
Na ocasião, o gestor detalhou ao 
público presente, formado por es-
tudantes, pais, professores, direto-
res, supervisores e demais autori-
dades, a importância do “Mossoró 
Cidade Educação”. 

“Apresentamos, aqui, um conjunto 
de ações, obras e programas que 
vão beneficiar a população do mu-
nicípio. Vamos investir fortemente 
na infraestrutura das escolas. Já 
entregamos aos mossoroenses 
várias obras, escolas construídas, 
reformadas e que passaram por 
manutenção. E, como parte do 
‘Mossoró Cidade Educação’, defini-
mos uma programação de investi-
mentos e ações até o ano de 2025. 
Com isso, mais de 70 escolas serão 
completamente reformadas, mais 
de 10 escolas, ampliadas, construi-
remos 10 unidades de ensino, entre 
creches e escolas, e todas as esco-
las serão climatizadas e receberão 
nova mobília e eletrodomésticos. 

Também investiremos em Centros 
de Referência em Educação Inte-
gral”, disse o chefe do Executivo 
Municipal. 

A Prefeitura de Mossoró apresen-
ta com o programa investimentos 
que contemplam a  educação em 
todas as suas dimensões: peda-
gógica, administrativa e financeira, 
por meio de eixos, como a infra-
estrutura das escolas e Unidades 
de Educação Infantil (UEIs); novas 
tecnologias; transporte escolar; 
formação/capacitação de profis-
sionais; valorização do servidor; 
garantia da merenda escolar de 
qualidade para as crianças; entre 
muitos outros. 

“O programa é o maior pacto pela 
educação de Mossoró firmado 
pela atual gestão e que não se li-
mitará a ela. É um grande passo 
que ultrapassará gestões, cujos 
resultados veremos a curto, médio 
e longo prazo. O ‘Mossoró Cidade 
Educação’ representa o maior in-
vestimento concentrado/sistema-
tizado na educação do município 
em toda a sua história. Vale des-
tacar que, em muitas unidades, os 
benefícios já começaram a chegar. 
É o caso, por exemplo, das 14 en-
tregas que já realizamos desde o 
início da nossa gestão”, destaca a 
secretária municipal de Educação, 
Hubeônia Alencar. 

Todas as unidades da Rede Mu-
nicipal de Ensino serão contem-
pladas com ações do “Mossoró 

Cidade Educação”, que beneficia-
rão mais de 22 mil alunos, a partir 
de investimentos, como a instala-
ção de mais de 2,2 mil centrais de 
ar; aquisição de mais de 6 mil equi-
pamentos de informática; mais de 
10 mil carteiras novas para todas as 
unidades de ensino; e mais de 14 
mil equipamentos (birôs, armários, 
lousas, fogões, bebedouros, gela-
deiras, máquinas de lavar, freezers, 
aparelhos de TV e muitos mais). 

Com o programa, também serão 
criados Centros de Referência em 
Educação Integral, sendo o pri-
meiro instalado em 2023, na UEI 
Elineide Carvalho Cunha (Planalto 
13 de Maio), e o Centro Municipal 
de Tecnologia e Inovação, além de 
polos para o ensino de cursos de 
idiomas para alunos dos Anos Ini-
ciais do Ensino Fundamental. Ha-
verá ainda a distribuição de mais 
de 66 mil unidades do novo farda-
mento e kits escolares em 2023, 
realização de concurso público, 
bem como a continuidade do tra-
balho de manutenção, reforma ou 
construção de escolas e UEIs. 

“O ‘Mossoró Cidade Educação’ é o 
nosso compromisso com um mun-
do melhor, pois acreditamos que 
essa melhoria acontecerá por meio 
da educação. Somente a educação 
é capaz de transformar as pessoas 
que, por sua vez, mudarão o mun-
do, construindo uma sociedade 
melhor para se (con)viver”, finali-
zou a secretária Hubeônia Alencar.

“Mossoró Cidade Educação”
Prefeitura lança programa de investimentos na Rede Municipal de Ensino
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A Prefeitura de Parnamirim vem tra-
balhando para proporcionar segurança 
e qualidade de vida para a população. 
Um desses quesitos alcançados, re-
centemente, é a iluminação pública, 
tornando a cidade, a primeira do es-
tado a ter iluminação 100% em led, um 
grande marco para a gestão municipal. 

Para o prefeito Rosano Taveira, este é 
um dos grandes feitos de seu trabalho 
à frente do terceiro maior município 
do estado. “Esse tipo de iluminação 
tem um custo menor e possui uma 

maior vida útil minimizando gastos 
com manutenção devido à sua garan-
tia de 5 anos”, destacou o chefe do 
Poder Executivo. 

A iluminação em led auxilia na questão 
da sustentabilidade, já que não utiliza o 
mercúrio, elemento químico que con-
tém partículas tóxicas que contami-
nam o meio ambiente quando o mes-
mo não é descartado corretamente. 

A substituição das lâmpadas antigas 
pelas novas luminárias garante para 
a população não só um serviço de 

Parnamirim é a  primeira cidade do
estado a ter iluminação 100% em led 

Natal de luz de Parnamirim encanta 
população com muito brilho e alegria 

Com muita cor e brilho, as luzes do 
Natal tomaram conta da Cidade Tram-
polim da Vitória. Com uma progra-
mação vasta e especial, o ‘Natal de 
Luz de Parnamirim’, assim intitulado, 
é o ponto de encontro das famílias. 
A Prefeitura de Parnamirim, por meio 
da Fundação Parnamirim de Cultura 
(Funpac) preparou verdadeiros espa-
ços de convivência, em vários pontos 
da cidade, abrilhantando ainda mais a 
magia dos festejos de fim de ano. 

De acordo com o prefeito Rosano Ta-
veira, o diferencial da programação 
deste ano é que outros bairros tam-
bém contarão com decoração es-
pecial e programação diversificada. 
“Estamos investindo R$ 2,5 milhões 
em toda a estrutura e programação 
espalhada pela cidade, proporcionan-
do ao parnamirinense uma experiência 

natalina única”, destacou o chefe do 
poder Executivo Municipal. 

A Avenida Castor Viera Régis, mais 
conhecida como Largo da Cohabinal, 
se transformou em um verdadeiro de 
conto de Natal. O espaço foi todo de-
corado com arcos em formato de es-
trela, corredor luminoso e uma árvore 
de Natal, com altura de 20 metros. 
No Parque Aluízio Alves, a população 
encontra ainda a casa do Papai Noel, 
que funciona sempre nos finais de se-
mana, além de presépio e iluminação 
especial. 

A área conta ainda com praça de ali-
mentação com food trucks e palco 
com apresentações musicais nos fi-
nais de semana. Além da Cohabinal, 
os outros bairros contemplados com 
decoração especial são: Centro, Boa 
Esperança, Nova Esperança, Rosa dos 

Ventos, Nova Parnamirim, Vida Nova e 
Pirangi. 

Outro ponto alto dos festejos é a en-
cenação do espetáculo ‘Parnamirim 
Field: Asas da História’, que conta a 
história e Parnamirim e sua partici-
pação no período da Segunda Guerra 
Mundial. Ao longo de todo o mês de 
dezembro, o espetáculo percorrerá 
vários bairros, culminando com uma 
apresentação pra lá de especial no dia 
17, data em que de 

comemora o aniversário de 64 anos de 
emancipação política da cidade. 

A programação musical também é um 
show a parte. No dia 16, no Largo da 
Cohabinal, haverá apresentações da 
banda Pegada do Coiote e da cantora 
Michele Andrade. No dia 17, o show fica 
por conta do cantor Dorgival Dantas, 
também no Largo da Cohabinal. 

qualidade, como também contribui 
para a segurança da população, que 
conta com vias mais iluminadas, faci-
litando o tráfego de veículos e a circu-
lação de pedestres. 

“Esse trabalho também traz reflexos 
para a área de segurança, visto que 
os serviços já executados tornam os 
bairros menos vulneráveis ao aconte-
cimento de delitos e práticas ilícitas”, 
acrescentou o secretário de segurança 
Marcondes Pinheiro.
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Em seu segundo mandato na Câmara
Municipal de Natal, o vereador 
Kleber Fernandes é um dos parla-
mentares com mais proposições 
em prol da população natalense. 
Somente no ano de 2022, o vere-
ador apresentou 29 projetos de lei, 
com pautas que vão desde a pro-
teção de crianças e adolescentes 
ao apoio para empreendedores, 
fomento ao esporte e defesa dos 
consumidores. 

“Sempre buscamos pautar nossa 
atuação parlamentar com proposi-
ções que de fato promovam me-
lhorias para vida da população e 
para a nossa cidade e nesse ano 
não foi diferente. Além de apre-
sentar diversos projetos de lei, 
também realizamos várias fiscali-
zações em estabelecimentos co-
merciais com o objetivo de garan-
tir o cumprimento dos direitos dos 
consumidores.”, explicou o verea-
dor Kleber Fernandes. 

Presidente da Comissão de Defesa 
do Consumidor, as fiscalizações 
que realizou em parceria com o 
Procon Municipal verificaram o 
cumprimento dos direitos consu-
meristas em postos de gasolina, 
grandes lojas do Bairro do Alecrim 
e filas de banco. Sobre este último, 
vale destacar que Kleber é autor de 
uma lei que determina tempo má-
ximo de atendimento de 30 minu-
tos em bancos e estabelecimentos 
congêneres, em vigor na capital 
potiguar. 

Ainda dentro da atuação em prol 

da defesa dos consumidores, a 
Câmara aprovou neste ano o Pro-
jeto de Lei nº 21/2019, de autoria 
do parlamentar, que determina a 
obrigatoriedade da permanência 
de monitores nos estabelecimen-
tos comerciais que disponibili-
zem espaço kids com brinquedos 
que podem oferecer riscos para 
crianças. Agora, esses locais são 
obrigados a ter profissionais que 
tenham a responsabilidade de as-
sistir, fiscalizar e prevenir qualquer 
tipo de acidente que possa colocar 
em risco a saúde e segurança dos 
pequenos. 

“A defesa dos consumidores sem-
pre foi uma das principais bandei-
ras do nosso mandato. Mas além 
dela, o incentivo ao empreende-
dorismo também é uma pauta pre-
sente em minha vida pública. Em 
virtude disso, somos atualmente 
finalistas no Projeto Parlamento 
Empreendedor, da Câmara de Di-
rigentes Lojistas - CDL Natal, que 
premiará os vereadores que mais 
fomentaram o empreendedorismo 
natalense.”, afirmou o parlamentar, 
que foi, em seu primeiro mandato, 
relator da Lei Geral da Micro e Pe-
quena Empresa. 

Ainda neste ano de 2022, a Câ-
mara também aprovou o Projeto 
de Lei n° 210/2021, que institui o 
Programa de Apoio a bares, res-
taurantes, Buffet, Casa de recep-
ção e eventos. A matéria autoriza 
ao Poder Executivo a isentar o 
pagamento das taxas e tributos 

municipais por período proporcio-
nal ao fechamento desses estabe-
lecimentos durante a pandemia. O 
objetivo é proteger esses setores, 
oferecendo a possibilidade de não 
haverem falências, de trabalhado-
res continuarem empregados e do 
não aumento de dívidas. 

O vereador Kleber Fernandes 
também explicou que uma das 
principais características do seu 
mandato é a presença nos bairros 
e comunidades mais vulneráveis 
de Natal. “Construir um mandato 
participativo sempre foi uma das 
nossas prioridades. Estamos em 
constante diálogo com a popula-
ção. Por isso, acabamos de lançar 
o projeto Escola de Líderes, para 
recrutar e capacitar pessoas que 
pensem conosco um novo modelo 
de política e nos ajudem a cons-
truir a Natal do futuro”, explicou. 

Quarto vereador mais votado em 
Natal nas últimas eleições muni-
cipais, Kleber Fernandes é atual-
mente um dos principais aliados 
do prefeito Álvaro Dias no Poder 
Legislativo. Advogado especialista 
em Direito do Consumidor e Ad-
ministrador de Empresas, o vere-
ador já foi Diretor Geral do Procon 
Natal e Secretário do Gabinete Ci-
vil em duas ocasiões. Desde que 
assumiu o mandato, integra diver-
sas comissões importantes, como 
a Comissão de Legislação, Justiça 
e Redação Final, a Comissão de 
Planejamento Urbano e a Comis-
são de Indústria, Turismo, Comér-
cio e Empreendedorismo.

Um dos vereadores mais propositivos 
de Natal, Kleber Fernandes apresentou 
29 projetos de lei em 2022
O parlamentar também foi relator de projetos 
importantes, como o que regulamentou a Zona 
de Proteção Ambiental 10
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Funcionando desde 2019 em uma 
das localizações mais privilegiadas 
do bairro de Lagoa Nova, o Effó Res-
taurante vem atraindo cada vez mais 
clientes que procuram uma boa op-
ção de almoço. Localizado na ave-
nida Amintas Barros, o restaurante 
tem um ambiente aconchegante e 
um cardápio variado, que passeia 
pela cozinha internacional, frutos do 
mar e opções regionais. 

O restaurante funciona de terça a 
domingo, das 11h às 15h, inclusive 
nos feriados. De terça a sexta-fei-
ra, é oferecido um menu executi-
vo, com opção de entrada, prato 
principal e sobremesa com um va-
lor fixo e acessível. Nas opções à 
la carte, o cliente encontra massas, 
como a Lasanha de Carne de Sol e 
o Camarão a Parmegiana, comidas 
regionais, como o Baião de Dois 
e Carne de Sol Acebolada, além 
de pratos internacionais, como o 
Frango Cordon Bleu, Filet com Ri-
soto e Schnitzel. 

Aos sábados é servida a tradicio-
nal feijoada do Effó, que combina 
com a cerveja sempre gelada. Para 
quem procura refeições saudáveis, 
o restaurante tem opções que vão 

desde as entradas, como o Cevi-
che Miraflores e o Crocante com 
Vinagrete de Camarão, saladas 
com opções veganas, pokes de 
camarão, salmão e frango, além de 
grelhados. 

O ambiente do Effó merece um 
destaque a parte, além da deco-
ração elegante, as mesas estão 
dispostas de uma forma que per-
mite privacidade para conversas 
ou reuniões e uma parede de vidro 
permite a visão da rua por todo o 
salão das mesas. Para garantir ain-
da mais conforto, o restaurante 
conta com pátio interno com va-
gas de estacionamento e espaço 
kids com videomonitoramento. 

A proprietária Liliane Andrade 
Rego destaca que o Effó privile-
gia uma cozinha de qualidade e 
temperos naturais. Ela controla de 
perto todos os processos junto à 
equipe para garantir a rapidez no 
atendimento e a excelência dos 
pratos servidos. 

Com todas essas qualidades, o 
restaurante vem sendo cada vez 
mais procurado por pessoas que 
buscam um espaço para o almoço 
no dia a dia de trabalho. “Estamos 

em uma localização próxima ao 
polo jurídico, escritórios, clínicas, 
empresas, comércio e acabamos 
nos tornando ponto de encontro 
do público que

procura um restaurante de quali-
dade, com cardápio variado e que 
não pese no bolso”, diz Liliane.

Espaço 
para  eventos 

Em novembro aconteceu a 9ª 
edição do Samba do Effó, evento 
que já se consolidou como opção 
de lazer para quem curte uma boa 
roda de samba com um cardápio 
variado de petiscos. Além disso, o 
restaurante também está dispo-
nível para realização de festas e 
confraternizações. “Nós promove-
mos alguns eventos, mas também 
alugamos nosso espaço e recebe-
mos shows, aniversários e festas”, 
explica Liliane Andrade. 

Effó Restaurante oferece almoço executivo em 
espaço aconchegante no coração de Lagoa Nova 

Oferecendo de cozinha internacional a opções regionais, Effó se destaca 
pela excelência no cardápio e no ambiente por valores acessíveis 

Effó Restaurante tem fachada bela e imponente em Lagoa Nova 
Liliane Andrade Rego, 

proprietária do Effó Restaurante
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Ambiente interno
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Para obter sucesso na transição 
o presidente eleito Luís Inácio Lula 
da Silva, terá que seguir a regra de 
dividir o poder com o Congresso.

Essa é a tradição do presidencia-
lismo de coalizão.

A questão ética estará na forma 
como essas transações se realiza-
rem. Mas, esse método é aplicado 
no mundo todo.

Um dos equívocos do presidente 
Bolsonaro foi desafiar o Congres-
so. Ele editou nos primeiros cinco 
meses 157 decretos presidenciais, 
e chegou a dizer que tinha mais 
poder que o presidente da Câma-
ra, justamente por ter uma caneta 
à mão para assinar esse tipo de ex-
pediente.

Ele usou esse poder para editar, 
por exemplo, o decreto de armas. 
O presidencialismo de coalizão 
nunca foi estratégia do presidente 
Jair Bolsonaro.

Eleito pela promessa de reno-
vação que trocou por volta de 
25% do congresso nacional e ba-
gunçou bastante o jogo político, 
montou sua equipe de ministros 

distribuindo as pastas a pessoas 
de sua confiança, sem se preocu-
par em construir um governo de 
coalizão. 

Mas seu isolamento não só irritou 
sua forte oposição, como também 
o imobilizou, aumentando e muito 
os custos de transação da imple-
mentação de sua agenda.

Terminou fazendo um acordo com 
o chamado “centrão”, que não 
pode ser condenado. 

Recuou diante das evidências. 
Bolsonaro, contudo, não é o pre-
sidente que mais editou decretos. 

O presidente que mais editou de-
cretos foi José Sarney (com média 
mensal de 113,2 decretos). Em se-
guida, aparece FHC com média de 
104,7 decretos por mês. Jair Bol-
sonaro assinou uma média de 31,4 
decretos por mês. 

Esse tipo de expediente que per-
mite mudar leis e tomar decisões 
administrativas sem autoriza-
ção do Congresso é adotado nas 
maiores democracias globais.

Os decretos são importantes por-
que dão agilidade a determinadas 

ações que requerem urgência, 
como o caso de desastres natu-
rais, terremotos.

O problema é o uso sem relação 
com emergência.

Observe-se que a aparente agili-
dade assegurada pelos decretos 
não é garantia de que o presidente 
vai poder impor sua agenda sem 
percalços ou questionamentos.

A governabilidade em um sistema 
presidencialista depende de jogo 
de cintura, diálogo e concessões.

As coalizões podem ter consequ-
ências ruins, mas por outro lado, 
tem sido o meio pelo qual se torna 
possível cumprir agenda presiden-
cial e torna realidade programas 
viáveis.

A tarefa do presidente eleito Lula 
será buscar essa governabilidade 
democrática, sem macular a ima-
gem do futuro governo e assegu-
rando a viabilidade de ações admi-
nistrativas urgentes que melhorem 
os níveis de vida dos brasileiros.

Um fato é incontestável: sem diá-
logo com o Congresso, não há go-
verno democrático.

 | Artigo

Sem Diálogo com
o congresso não
há Democracia
Ney Lopes 
Jornalista, advogado e ex-deputado federal 
nl@neylopes.com.br
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Governo do Rn entrega
mais 400 títulos de 
regularização fundiária

A  Companhia Estadual de Habitação 
e Desenvolvimento Urbano do Rio 
Grande do Norte (Cehab) fará 
a entrega de mais 400 títulos de 
regularização fundiária a mutuá-
rios do conjunto habitacional Sole-
dade II, na Zona Norte de Natal. A 
concessão dos títulos, garante aos 
beneficiários o efetivo acesso à 
escrituração pública e o direito de 
propriedade do imóvel, pondo fim 
aos chamados contratos de gave-
ta. Construído no início dos anos 
1980, os imóveis foram financia-
dos pela Cohab, na época, agente 
financeiro do Banco Nacional de 
Habitação. 

Dentro desse contexto, a Cehab 
lidera um projeto amplo para os 
167 municípios, visando promover 
o ordenamento urbano, transfor-
mando moradias informais em le-
galizadas, devidamente inscritas 
nos órgãos públicos e em cartórios 
de registro de imóveis.

O Governo do Rio Grande do Nor-
te desenvolve há quatro anos o 
maior programa de Regularização 
Fundiária do país, em termos pro-
porcionais. Moradores de todas 
as regiões do estado, que há anos 
aguardavam a titularidade de seus 
imóveis podem afirmar que agora 
são proprietários definitivos das 
casas. Até o final deste ano a meta 
de 25 mil títulos será cumprida, fal-
tando hoje cerca de 500 imóveis a 
serem legalizados. Os municípios 
foram beneficiados com registros 
concedidos à população de forma 
completamente gratuita.

Cerca de 11,4 mil das regulariza-
ções foram em Natal. Na capital 

potiguar, a Zona Norte, a maior 
região da cidade, foi a mais benefi-
ciada. Foram entregues títulos nos 
conjuntos Eldorado (208), Gra-
moré e Nova Natal. Em Gramoré 
e Nova Natal são 4.571 moradias 
legalizadas, beneficiando mais de 
18.300 pessoas e garantido o di-
reito social à moradia.

“Os conjuntos existem há cerca de 
40 anos e muitos moradores não 
acreditavam mais que seria pos-
sível possuir o documento, mas 
junto com as instituições parcei-
ras, que executaram os estudos e 
análises dos núcleos urbanos, con-
seguimos realizar o sonho de mui-
tas famílias. Para isso, o primeiro 
passo para possibilitar o projeto de 
Regularização Fundiária de Inte-
resse Social (REURB-S) foi a iden-
tificação de imóveis, boa parte 
ainda integrante do passivo da an-
tiga Cohab, gerido pela Datanorte, 
órgãos praticamente extintos.

Com isso levamos dignidade às 
famílias da capital, possibilitando 
a titularidade definitiva das mo-
radias, garantindo um direito so-
cial”, disse o presidente da Cehab, 
Pablo Thiago Lins.

A Companhia de Habitação acom-
panhou, orientou e fiscalizou o tra-
balho de levantamento 
feito nos bairros nata-       
lenses  e também 
nas cidades  do 
interior, tra-

balho em parceria com Universi-
dade Federal Rural do Semi-Ári-
do (Ufersa), Fundação de Apoio 
à Educação e ao Desenvolvimen-
to Tecnológico do Rio Grande do 
Norte (Funcern), NDS e Start.

Os documentos entregues em 
solenidades públicas já estão re-
gistrados em cartório e são total-
mente custeados com recursos 
estaduais. Títulos que poderiam 
custar até 3 mil reais por pessoa 
dependendo do município. Nas 
entregas fica claro a importância 
das ações que efetiva uma política 
pública que leva dignidade as pes-
soas, já que legaliza um patrimônio 
de família.

A dona de casa Maria de Fátima 
do Céu foi uma das beneficiadas 
na Zona Norte e emocionada falou 
da alegria de ter o documento na 
mão, após 38 anos de espera. “Eu 
estou até sem palavras, só tenho a 
agradecer e dizer que estou mui-
to, muito feliz. Não dormi ansiosa 
por este momento. Hoje posso 
dizer que tenho uma casa, depois 
de muita luta”, declarou. Agora 
as pessoas podem financiar e até 
deixar a casa para herdeiros. 
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Natal recebeu no dia 23 de novem-
bro, em Recife, o prêmio do Desa-
fio de Inovação e Sustentabilidade 
do Projeto G52: Rede de Cidades 
Polo do Nordeste. Conferida pela 
Superintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste, em parceria 
com a Organização das Nações 
Unidas (ONU), a premiação foi 
entregue ao prefeito Álvaro Dias, 
em solenidade realizada na sede 
da própria Sudene. Natal ficou à 
frente de outros 51 municípios 
concorrentes.

Natal venceu com o projeto que 
visa a reduzir ilhas de calor na ci-
dade, com a implantação de cor-
redores verdes em áreas históricas 
e de vulnerabilidade social. Deno-
minado “Cidade Para Pessoas”, o 
projeto inclui a instalação de pai-
néis fotovoltaicos, implantação de 
pontos de energia e wi-fi gratuito 
nas paradas de ônibus que estejam 
no traçado desses corredores ver-
des. A proposta está alicerçada nos 
princípios da Nova Agenda Urbana 

(NAU) e nos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS), 
cuja carta-compromisso também 
foi assinada por Álvaro Dias.

Além de apresentar o plano ven-
cedor, o prefeito natalense listou 
diversas ações empreendidas em 
sua gestão e que contribuíram 
para Natal somar a pontuação que 
o levou a vencer o Desafio G52 — 
Fortaleza ficou em segundo lugar e 
São Luís, em terceiro, no universo 
de 52 cidades-polo nos 11 Estados 
que integram a área de abrangên-
cia da Sudene. “Para muito além 
das grandes obras estruturantes, 
também fundamentais ao desen-
volvimento de Natal, estamos de-
dicados a levar a efeito ações que, 
aparentemente de menor porte, 
também têm alcance decisivo na 
qualidade do dia a dia dos natalen-
ses. O olhar, sempre preocupado 
com o presente, também está di-
rigido ao futuro da nossa cidade”, 
destacou Álvaro Dias. “Temos me-
tas de expansão de áreas verdes, 

arborizadas e que proporcionem 
conforto climático e, no fim das 
contas, ainda contribuem para tor-
nar Natal ainda mais bela”.

Dentre as políticas públicas elen-
cadas pelo prefeito na Sudene e já 
em execução na sua gestão, des-
tacam-se o programa de arbori-
zação Planta Natal, o Wi-Fi Natal 
(que promove a inclusão digital 
garantindo sinal grátis de internet 
em praças da cidade), a expansão 
de ciclovias, a requalificação de 
espaços públicos no Centro His-
tórico (como o Beco da Lama e o 
Espaço Cultural Ruy Pereira), além 
da abertura de áreas de convi-
vência (como o Parque Ecológico 
de Capim Macio) e da reforma e 
construção de praças. No mesmo 
evento, o prefeito Álvaro Dias con-
firmou a adesão de Natal à Agen-
da 2030 e à Nova Agenda Urbana, 
também encampadas pela Sudene 
e pela ONU. Natal se credenciou 
a integrar as duas agendas exa-
tamente pelo destaque obtido no 

Natal conquista prêmio de
inovação e sustentabilidade 

da Sudene e da ONU

Foto: Joana Lima
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Desafio G52. A capital potiguar 
será uma espécie de laborató-
rio das duas grandes agendas 
de desenvolvimento internacio-
nais, além de ter sua capacida-
de institucional e dos recursos 
municipais potencializados por 
meio do intercâmbio de experi-
ências e da construção em rede 

de projetos de desenvolvimento 
regionais e territoriais.

“Não podemos ficar de fora de ne-
nhuma proposta que se dedique 
à promoção do desenvolvimento 
e ao enfrentamento da pobreza”, 
disse o prefeito, referindo-se aos 
propósitos dos dois programas. 
“Estamos preparando Natal para 

que a cidade esteja pronta a 
enfrentar os desafios que se im-
põem em nossos tempos e em es-
cala planetária. Temos esse com-
promisso, não apenas com os dias 
em que vivemos, mas sobretudo 
com as gerações que estão por vir”.

A secretária municipal de Planeja-
mento, Joanna Guerra, cuja pasta 
coordena a participação de Natal no 
G52, explica que o resultado con-
quistado torna a Prefeitura apta a 
promover políticas de desenvolvi-
mento urbano sustentável. “Nossas 
ações estão amparadas em mode-
los de governança compartilhada e 
sintonizadas com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da 
ONU”, definiu ela.

O sucesso da Prefeitura no Desafio 
também possibilita que Natal seja 
mais bem avaliada e qualificada 
das gestões públicas em termos 
de participação e abertura, por 
meio de metodologias de governo 

digital e cidades inteligentes. 
“Entre os objetivos alcançados, 
adiciona-se a criação de núcle-
os de inovação e criatividade na 
área de atuação da Sudene para 
a superação de desafios urbanos”, 
completa Joanna Guerra.

Os 52 municípios participantes 
do Desafio da Sudene/ONU são 
estimulados a desenvolver a ca-
pacidade de planejamento, finan-
ciamento e desenvolvimento de 
projetos, governo digital e cidades 
inteligentes centradas nas pes-
soas. Tudo voltado à produção 
de uma cultura de inovação, que 
venha a auxiliar na construção de 
soluções criativas aos problemas 

enfrentados pela gestão pública.

Além da secretária Joanna Guerra, 
acompanharam o prefeito na ceri-
mônia em Recife a secretária-exe-
cutiva da Prefeitura, Danielle Ma-
fra, o secretário municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo, Thiago 
Mesquita, o secretário-adjunto de 
Comunicação Social, Marcos Ale-
xandre, e mais os técnicos que 
participaram da elaboração do 
projeto que levou Natal ao primei-
ro lugar.

Futuras parcerias
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No próximo ano, a Câmara Municipal 
de Natal nomeará o vereador Eriko 
Jácome para assumir a presidência 
da casa para o biênio 2023-2024.

Vereador em seu segundo manda-
to, Eriko possui um histórico par-
lamentar respeitável com ações 
voltadas principalmente nas áreas 
da saúde e do desenvolvimento 
urbano.

Foi presidente da Comissão de 
Ética Parlamentar e da Comissão 
de Transportes, no qual atendeu 
as demandas vindas dos sindi-
catos de transportes alternativos, 
defendeu melhores condições nos 
ônibus públicos e abriu o diálo-
go entre taxistas e motoristas por 
aplicativo.

Foi membro da Comissão de Turis-
mo, da Comissão de Justiça, da 

Comissão de Indústria, Turismo, 
Comércio e Empreendedorismo, 
da Comissão de Educação, Cul-
tura, Desporto, Ciência, Tecno-
logia e Inovação, e atualmente é 
membro da Comissão de Planeja-
mento Urbano, Meio Ambiente e 
Habitação, onde participou ativa-
mente das reuniões e revisões do 
Plano Diretor.

Apesar de ser membro da bancada 
de situação, Eriko Jácome possui 
ótimas relações com a bancada 
de oposição e promete exercer 
uma gestão baseada no diálo-
go entre as partes. “Eu acredito 
muito no poder do diálogo, acho 
que no final das contas todos os 
vereadores que foram escolhidos 
para estarem ali querem a mesma 
coisa: o desenvolvimento de Na-
tal. Acho que através da conversa, 

poderemos ajustar e fazer acordos 
em que bancada e oposição se 
sintam contemplados nas futuras 
Leis e diretrizes criadas para nossa 
cidade”, afirmou. 

O futuro presidente da Câmara 
disse ainda estar empolgado com 
o novo desafio. “O sentimento 
agora é de muito entusiasmo. Te-
nho certeza de que irei honrar essa 
nova missão como novo presiden-
te da Câmara Municipal de Natal. 

Vamos continuar e expandir o tra-
balho de sucesso do atual presi-
dente, Paulinho Freire, mantendo 
o bom diálogo com os amigos e 
colegas vereadores, o prefeito e a 
população”, disse Eriko.
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Parlamentar de primeiro mandato, 
Luciano Nascimento (PTB) chega 
ao seu segundo ano como vere-
ador com inúmeros motivos para 
comemorar.

Eleito pelo Portal Matheus Peres 
como “Parlamentar do Ano”, em 
votação popular, o bacharel em 
direito tem sido destaque pela 
atuação diária nas comunidades 
de Natal, bem como por grandes 
ações como a recém-lançada 
campanha Unidos Contra a Diabe-
tes, que percorrerá todas as regi-
ões da capital potiguar.

Filho da zona Oeste da Capital, 
Stanley Luciano da Silva Nasci-
mento sempre sonhou em ser ve-
reador. O trabalho nas comunida-
des de Natal começou muitos anos 
antes de ser eleito com 3.464 vo-
tos em 2020. “Eu sou filho da co-
munidade e sempre trabalhei nos 
bairros de Natal. 

Nossas ações sociais sempre 
aconteceram em diversos bairros 
e foi um caminho natural até che-
gar à Câmara Municipal. Enxerguei 
no parlamento uma grande opor-
tunidade para ampliar esse traba-
lho que já era feito e contava com 
o apoio do povo”, destacou.

Antes de ser candidato, Luciano 
ocupou diversos cargos públicos, 
com destaques para ações nas 
secretarias de esportes, saúde e 
habitação. “Essa vontade foi cres-
cendo e, especialmente, sendo in-
centivada pelos amigos.

Eu não tenho padrinhos políticos e 
não sou das famílias tradicionais da 
política potiguar.

Como falei, eu sou filho das co-
munidades e tenho muito orgulho 
disso.

O sonho de ser vereador foi sendo                       
alimentado pelas pessoas que 
acompanhavam o meu trabalho. 
Eles queriam que uma pessoa do 
povo chegasse para representá-
-los. Assumi essa missão e fomos 
para a batalha”, conta o vereador.

A resistência dos políticos tradicio-     
nais foi vencida por uma corrente 
de amigos que apoiaram a candi-
datura. “Como falei, eu não tinha 
padrinhos políticos. Por não ter es-
trutura financeira para campanha, 
muitas pessoas achavam que eu 
não iria chegar lá. Mas eu sempre 
falo que não podemos menospre-
zar a força que vem das pessoas. 
Quando o povo quer, não tem jei-
to. Eu só tinha meus amigos para 
lutar comigo e muita fé em Deus. 
Fico emocionado, pois podemos 
afirmar que a nossa vitória tam-
bém é a vitória de cada pessoa 
que acreditou e apoiou um man-
dato verdadeiramente popular”, 
fala Luciano.

Unidos Contra 
a Diabetes
Com o objetivo de levar informa-
ção e atendimento básico para 
a população de Natal, o verea-
dor lançou no mês de novembro, 
na Câmara Municipal de Natal, a 
campanha Unidos Contra a Dia-
betes. O projeto terá o suporte da 
Sociedade Brasileira de Diabetes 
e realizará ações itinerantes pelas 
quatro regiões da cidade. Luciano 

Nascimento explica que a iniciativa 
surgiu a partir de uma experiência 
pessoal. “O meu pai descobriu que 
estava com diabetes em um teste 
simples, feito em uma ação social.

A partir disso, a vida dele mudou e 
hoje é muito mais saudável. Então, 
resolvi criar esse projeto para que 
outras pessoas possam receber 
informações e atendimentos bá-
sicos, com suporte de enfermei-
ras, nutricionistas, médicos, enfim, 
uma equipe qualificada que possa 
esclarecer e ajudar a transformar a 
vida de muitas pessoas para me-
lhor”, explica o parlamentar.

De acordo com dados da SBD, 
cerca de 50% das pessoas não 
sabem que têm diabetes. “Agra-
decemos ao vereador Luciano por 
essa iniciativa, pois precisamos de 
todas as ações que possam levar 
informação para a nossa popula-
ção. Com diagnóstico e cuidados 
básicos, o paciente pode conviver 
com a doença e ter muito mais 
qualidade de vida. A Sociedade 
Brasileira de Diabetes caminha-
rá ao lado dessa campanha para 
combater a diabetes na nossa ci-
dade e acreditamos em um gran-
de sucesso da ação”, destacou Dr. 
Tadeu Alencar, presidente da re-
gional do Rio Grande do Norte.

A campanha Unidos Contra a Dia-
betes será itinerante e contará com 
uma equipe multidisciplinar para 
levar informações e atendimentos 
básicos. As ações acontecerão em 
feiras livres, praças, escolas e am-
bientes públicos em geral. Testes 
rápidos e orientações serão forne-
cidas nos locais.

Eleito Parlamentar do Ano
Vereador Luciano Nascimento comemora dois anos de mandato 

e lança campanha unidos contra a diabetes
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O vereador das 
comunidades
Basta acompanhar as redes so-
ciais de Luciano Nascimento para 
saber um pouco sobre a sua rotina 
incansável de trabalho nas comu-
nidades. De domingo a domingo, o 
parlamentar está nas comunidades 
da Capital, fiscalizando obras, co-
brando das secretarias ou apoian-
do  alguma iniciativa cultural ou 
esportiva.

“Eu não sei trabalhar de outra for-
ma. Não perco uma sessão na 
Câmara Municipal, cumpro todas 
as minhas obrigações desde o 
primeiro dia como vereador. No 
entanto, no restante do tempo eu 
estou nas ruas trabalhando. Essa 
história de ficar dentro de gabi-
nete apenas não é comigo. Minha 
obrigação é servir o povo e por 
isso que eu estou todos os dias nos 
bairros e comunidades. Quando a 
população me procura com algum 
problema, eu vou pessoalmente 
para resolver. Depois, fico cobran-
do, fiscalizando. É o meu trabalho e 
eu faço com muito gosto”, explica 
o vereador.

Além das obras, Nascimento tam-
bém participa de inúmeras ativi-
dades culturais e esportivas. “Não 
tenho folga. De domingo a domin-
go, seja em um campeonato de 
futebol ou algum evento cultural, 
estou sempre presente. Precisou 
do nosso apoio, eu estou lá pes-
soalmente para ajudar. Tenho uma 
equipe muito qualificada no ga-
binete, mas eu faço questão de 
comparecer em toda agenda que 
o nosso mandato apoia. Prometi 
que faria um mandato para as pes-
soas e estou cumprindo a minha 
palavra. O mais legal é que os nos-
sos seguidores acompanham tudo 
pelas redes sociais e incentivam as 
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nossas ações”, vibra o vereador que 
é destaque nas redes sociais.

Portal Luciano
Nascimento

A última novidade lançada por Lu-
ciano Nascimento foi o seu portal 
(vereadorlucianonascimento.com.
br), que servirá de canal para os 
natalenses solicitarem suas de-
mandas diretamente pela internet. 
“A nossa ideia é inovadora, mas 
muito simples.

Basta entrar no nosso portal e fa-
zer a solicitação para resolver o 
problema da rua, do bairro ou da 
comunidade. Uma equipe do nos-
so gabinete estará ligada para re-
ceber a demanda e enca-
minhar para solução. Ou 
seja. Criamos um canal 
direto, sem interme-
diários, para o povo 
buscar a solução 
para os problemas 
da cidade”, desta-
ca o parlamentar.





Destaque Social
   Por    @mateuzperes

A queridíssima Dayana Campos ao lado do seu
 amor Fabiano Pereira, celebrando o noivado em 

Fernando de Noronha

A turma da comunicação reunida na tradicional 
feijoada com do querido Rodrigo Loureiro

Felinto Filho comemorando o sucesso do 
Arena Experience, e a vitória do Brasil

Andréa Dias, Mariana, Fátima Lapenda e Amanda 
Dias, juntas na torcida pelo Brasil

O jornalista Bruno Giovanni escalando 
o seu time para copa desse ano

Toinho Silveira e Paulo Araújo prestigiaram o prêmio 
Melhores da Beleza produzido por Fafá Medeiros

Marília Rocha e Léo Souza, comemorando 
o primeiro aninho de Romeu

Heitor Gregório e Thaísa Galvão, prestigiando o 
jantar do Troféu Cultura no Thomé Galeria Bistrô

Revista Politique | 25



O jornalista e colunista social Toinho 
Silveira, reuniu cerca de 600 idosos na 
praça Augusto Leite, onde tradicional-
mente há 20 anos, realiza o Natal Feliz. 

Idosos de 11 instituições participaram da 
confraternização, que não acontecia há 
02 anos, por conta da pandemia. 

Essa confraternização marca o fim do 
calendário de eventos que Toinho 

Natal Feliz
por Toinho Silveira 

realiza todos os anos, e antecede sua 
tradicional viagem a Dubai. 

Muita música, e um jantar maravilhoso, 
típico dos eventos de Toinho. Os idosos 
também receberam cestas básicas, 
que foram doadas pelos apoiadores 
do evento. 

O Natal Feliz 2022 contou com a par-
ticipação dos patronos e patronesses, 

a primeira dama de Natal Amanda 
Dias, a querida Denise Gaspar, a se-
cretária da SEMTAS Ana Valda Galvão 
e a secretária executiva da prefeitura 
Danielle Mafra. 

“O sentimento é de gratidão, por poder 
voltar a realizar esse evento, que é um 
dos mais importantes para mim”, disse 
Toinho.



O ano 2022 está se encerrando e, 
com clima de retrospectiva, pode-
mos realizar um balanço da nossa 
economia, que passou por inúme-
ros desafios esse ano e apresentou 
um índice crescente de recupe-
ração, com a retomada econômi-
ca após os efeitos da pandemia e 
avanço da vacinação no país.

Seguindo essa esteira, podemos 
destacar, notadamente, o avanço 
no setor de Serviços que ao longo 
do ano foi a principal força mo-
triz da economia do estado. Mais 
precisamente, o segmento vem 
apresentando uma tendência de 
alta desde meados do segundo 
semestre de 2021, quando o seg-
mento começou, definitivamente, 
a sair da crise histórica na qual foi 
atirado pela pandemia. 

Muito desse resultado veio graças a 
um trabalho que foi, aliás, coordena-
do pela Fecomércio junto ao Gover-
no do Rio Grande do Norte desde 
outubro do ano passado, quando o 
setor começou a emplacar cresci-
mentos relevantes - entre 6% e 7% 
no acumulado de doze meses - até 
atingir os dois dígitos em dezembro, 
quando alcançou 10,3% no encerra-
mento daquele ano. 

Para se ter uma ideia, se tomarmos 

apenas o crescimento acumulado 
em 2022, temos uma alta de 6,9% 
com a expectativa de que, até fe-
charmos dezembro, possamos 
elevar este patamar. E o que nos 
leva a este otimismo?

Podemos considerar, para isso, 
o fato de que entre os meses de 
outubro e dezembro deste ano, 
houve estímulos potenciais para 
os Serviços, entre eles a Copa do 
Mundo de Futebol, a chegada da 
alta temporada turística, grandes 
eventos como o Carnatal e shows 
musicais diversos e, ainda, a típi-
ca movimentação de final de ano, 
turbinada pelos recursos extras do 
13º salário. 

Quanto às vendas no varejo, nos-
sas estimativas para esse último 
trimestre do ano são de que o rit-
mo de crescimento seja mantido 
e até mesmo ampliado, o que nos 
levaria a encerrar 2022 com algo 
entre 3,5% e 4,5% de elevação nas 
vendas, se olharmos pelo indica-
dor do IBGE. 

Diante disso e considerando que 
crescemos 2,5% em 2021, tais ín-
dices representariam um avanço 
notável e que redundaria, hoje, a 
valores estimados entre R$ 330 e 
R$ 660 bilhões a mais em vendas 

nos doze meses de 2022 sobre o 
ano passado. Se considerarmos os 
indicadores da Secretaria Estadual 
de Tributação, deveremos fechar o 
ano com crescimento de algo em 
torno de 9% nas vendas.

Paralelo a esse cenário, o merca-
do formal de emprego no estado 
experimentou uma forte recupera-
ção. Devemos encerrar o ano com 
bons números, resultado puxado 
pelas contratações temporárias 
que ocorrem, tradicionalmente, 
no final de ano. Cerca de 6,5 mil 
vagas foram estimadas, das quais 
duas mil já foram ocupadas em se-
tembro. 

Nesse ritmo, esperamos que o sal-
do de vagas formais fique próximo 
de 29 mil, que seria o segundo 
maior saldo anual da série histórica 
do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), inicia-
da em 2002.

Como podemos ver, os setores de 
Comércio e de Serviços conse-
guiram atingir relevantes avanços 
econômicos, trazendo reflexos na 
geração de emprego e renda. Por 
isso, seguimos esperançosos para 
que 2023 nos surpreenda com nú-
meros ainda maiores e positivos. 
Avante! 

 | Artigo

2022: 
economia aquecida 
e desafios superados 
Marcelo Queiroz
Presidente da Fecomércio RN
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“Cidade para
                as Pessoas”

Gestão do Prefeito Álvaro Dias investe em

| Capa

A Prefeitura de Natal não mediu esforços para realizar ações 
importantes nas quatro zonas da capital potiguar, além de 
investir forte em diversos setores importantes para a socie-
dade como saúde, educação e infraestrutura. O ano de 2022 
pode ser considerado um ano de retomada, após a fase mais 
difícil da pandemia de covid-19. Essa é uma gestão que ado-
tou como meta “cuidar das pessoas”. 

“Vejo um saldo administrativo muito favorável, principal-
mente para Natal e os natalenses, diretamente beneficiados 
pelas ações empreendidas pela Prefeitura. Temos obras e 
ações a destacar em todas as nossas áreas de atuação. A 
começar pela Saúde, em que temos um desempenho mar-
cante, assim como aconteceu no auge da pandemia da Co-
vid-19, enfrentada em Natal com eficiência desde o início. A 
montagem do Hospital de Campanha, dos Centros Covid, a 
estruturação de leitos no Hospital dos Pescadores e a nossa 
rede de vacinação foram ações fundamentais para vencer-
mos o coronavírus em Natal”, avalia o prefeito Álvaro Dias. 

Nessa área da Saúde, a Prefeitura de Natal investe quase 
40% de suas receitas, ou seja, mais que o dobro da exi-
gência constitucional, que é de 15%. Dessa forma, a gestão 
comemorou ainda a entrega do Hospital Municipal de Pe-
diatria - Dr. Nivaldo Sereno Júnior, o Laboratório Municipal, 

a UBS Nova Aliança, a UBS Nordelândia é o Ambulató-
rio TT, a reforma no Hospital dos Pescadores e na 

UPA da Cidade da Esperança, das Unidades 
Básicas de Saúde - UBSs nos bairros de: 

Mirassol e Dix-Sept Rosado, Planície 
das Mangueiras e Alto da Tor-

re. O prefeito Álvaro Dias 
entregou o Hospital 
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e engessava o crescimento da cidade, 
com consequências na piora da quali-
dade de vida, na perda de receita e no 
aumento de gastos para a capital, que 
continua a ser demandada por cidades 
vizinhas nos seus serviços básicos. 

Natal está próxima de vivenciar uma 
era repleta de desenvolvimento, pro-
gresso, geração de emprego, oportu-
nidades e equilíbrio socioambiental”, 
resume o prefeito, ao falar sobre o 
novo Plano Diretor, elaborado e apro-
vado em sua gestão. “Não fugimos da 
nossa responsabilidade e o que apre-
sentamos foi debatido, esclarecido, 
estudado e aprovado pela sociedade e 
seus segmentos”, completa. 

Dentre as mudanças, destaque para: 
ampliação do coeficiente de aprovei-
tamento em todas as regiões; altera-
ção do índice do coeficiente básico; 
criação de áreas de interesse especial; 
aumento do gabarito para constru-
ções; desburocratização e moderni-
zação dos processos de licenciamento 
de obras e empreendimentos; aumen-
to da outorga onerosa; transferência 
de potencial construtivo; dentre ou-
tras novidades. A expectativa é de que 
o ano de 2022 seja iniciado com 20 
processos de empreendedores trami-
tando na Prefeitura para novos inves-
timentos na cidade já utilizando como 
base a moderna legislação do Plano 
Diretor. 

Orla 
modernizada 

Para aproveitar esses novos “ventos 

de desenvolvimento”, a Prefeitura tem 

feito sua parte em termos de infra-

estrutura. A gestão está realizando o 

maior investimento em obras para o 

turismo na história do Rio Grande do 

Norte, com a engorda e drenagem da 
praia de Ponta Negra. São R$ 95 mi-
lhões em um projeto que foi assinado 

por 30 profissionais especializados da 
empresa Tetratech. 

O objetivo da obra é o alargamento 
na faixa de areia, com até 50 metros 
na maré cheia e 100 metros na maré 
seca, no trecho entre o Morro do Ca-
reca e o Hotel Sehrs, na Via Costeira. 
Atualmente, em situações de maré 
cheia, bares, barracas e banhistas fi-
cam sem faixa de areia, prejudicando 
a comunidade que vive do turismo e 
todos que frequentam o local. “A obra 
é feita de maneira gradativa, sem que 
seja necessário interditar toda a praia 
durante o andamento dos serviços. 
Queremos causar o menor impacto 
possível, mesmo em uma obra dessa 
magnitude”, explica. 

Além do Litoral Sul de Natal, as obras 
também avançam no Litoral Norte. O 
trabalho de requalificação viária do 
acesso à Redinha, com novo capea-
mento asfáltico e melhorias em calça-
das, por exemplo, já passou da marca 
de 48% de conclusão. A construção do 
Centro de Comercialização de Produ-
tos Associados ao Turismo, requalifi-
cação do sistema de defesa costeira, 
além da reurbanização e drenagem do 
entorno do Mercado Público já estão 
com 31% concluídos. 

“O Complexo Turístico da Redinha é 
mais uma ação relevante da Prefei-
tura. Não temos dúvida de que ela vai 
transformar a praia e seu entorno num 
novo polo de desenvolvimento, espe-
cialmente para a Zona Norte. Os mo-
radores e empreendedores da Redinha 
serão os maiores beneficiados, por fa-
zerem parte de uma região que sempre 
foi promissora, mas que nunca receber 
um olhar tão especial como o que esta-
mos dando. Vamos potencializar

o turismo local, atrair novos negócios, 
fortalecer os já existentes, valorizar a 
região, gerar emprego, renda e opor-
tunidades. O futuro que se avizinha 
para a Redinha, com o novo Complexo 
Turístico, é muito animador”, festeja 
Álvaro Dias. 
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Maternidade Araken Irerê Pinto e vai 
realizar a recuperação das instalações 
da Maternidade Leide Morais e a cons-
trução do Centro Especializado de Re-
abilitação – CER. 

A grande meta agora, inclusive de todo 
o período da gestão, é construir o novo 
Hospital Municipal de Natal. “Estamos 
com a Caixa Econômica, agente finan-
ciador do projeto, para iniciar a obra 
propriamente dita do Hospital Munici-
pal. A nossa meta é que essa constru-
ção seja iniciada no primeiro semestre 
de 2023. E, sim, vamos entregar a Natal 
ainda dentro do nosso mandato esta 
que considero a maior obra da nossa 
gestão. É um compromisso que assumi, 
até como médico de formação. Natal é 
a única capital do Nordeste que ainda 
não tem um Hospital Municipal com 
estrutura própria, mas vamos mudar 
isto”, lembra Álvaro Dias. 

O Hospital Municipal será uma unida-
de de referência em atendimento de 
serviços de urgência e emergência 
obstétrica e ginecológica, cirurgias 
eletivas e internação geral, além de um 
moderno centro de diagnóstico por 
imagem, permitindo com isso a ab-
sorção de, pelo menos, três unidades 
e saúde, e proporcionando serviços 
mais especializados e cada vez mais 
qualificados para toda a população 
natalense. O futuro Hospital Municipal 
terá 218 leitos de internação, 40 de UTI 
e 10 leitos clínicos. 

Qualidade 
de vida

Além da saúde, a Prefeitura de Natal 
cuida da qualidade de vida de seus ci-
dadãos e pavimenta os caminhos para 
o desenvolvimento da cidade. O novo 
Plano Diretor vai tirar Natal do atraso 
em termos de ordenamento urbanísti-
co. A legislação até então em vigor não 
estava adequada às necessidades atu-
ais da cidade. “Ela impedia, constrangia 



Zona Norte 

Para melhorar a vida de todos os que 
moram na Zona Norte e também para 
estimular o turismo local, a Prefeitura 
de Natal está realizando uma obra que 
era solicitada pela população há déca-
das: a requalificação da avenida Feli-
zardo Moura. O projeto possui inves-
timentos na ordem de R$ 43 milhões, 
sendo realizado conjuntamente pela 
Prefeitura de Natal e pelo Governo Fe-
deral. A obra na Felizardo Moura prevê 
drenagem, pavimentação, calçada, ci-
clovia e a implantação de faixa reversí-
vel, garantindo mais fluidez no trânsito 
e resultando em um aumento de 30% 
da capacidade da via. Todas essas in-
tervenções acarretarão mais conforto 
e segurança para pedestres e ciclistas. 
“Além disso, na parte das obras es-
truturantes, garantimos a drenagem 
e pavimentação de mais de 300 ruas 
na Zona Norte e no bairro Planalto. In-
vestimos R$ 160 milhões na melhoria 
e ampliação da nossa rede de dre-
nagem, incluindo aí a construção de 
oito lagoas de captação, a maior parte 
delas na Zona Norte, além da lagoa do 
Planalto e de uma outra em Potilândia”, 
aponta o prefeito. 

Ainda dentro do princípio de que a 
cidade tem que ser voltada para as 
pessoas, o prefeito Álvaro Dias de-
terminou ações como o programa 
de arborização Planta Natal, que está 

espalhando 20 mil mudas pela cida-
de; a ampliação de ciclovias, para di-
versificar o modal de transportes e as 
opções para quem pedala por lazer. 
A Prefeitura trabalha neste momento 
para entregar mais 15km de ciclovias 
(Itapetinga 50% prontos – João Me-
deiros filho até a Itapetinga pratica-
mente concluído – Demais trechos 
serão feitos em sequência: Senhor do 
Bonfim, Pico do Cabugi, Guararapes, 
Cirandas, Blumenau , Jequiriça e Ita-
boraí, todas na Zona Norte). 

“Também construímos e reformamos 
praças para melhor ocupação dos 
espaços pela população. Exemplos 
são as praças, geralmente associadas 
a equipamentos esportivos, como a 
Henrique Carloni, localizada em Pon-
ta Negra e conhecida como do Disco 
Voador, onde fizemos um skate park, 
com quadra multiuso e quadra de 
areia, ou a Praça Aristófanes Fernan-
des, conhecida como Praça das Flores, 
hoje um espaço utilizado pela popula-
ção toda noite com crianças brincando 
no parquinho”, lista Álvaro Dias. 

A reforma da Praça Pedro Velho, uma 
das mais tradicionais da capital po-
tiguar também foi iniciada. O inves-
timento é de R$ 2 milhões e o prazo 
de entrega é de 180 dias. A nova Pra-
ça Pedro Velho vai receber um novo 
piso, com demarcação de pista de ca-
minhada. Novos equipamentos darão 
destaque ao novo espaço, dentre eles 

um parque infantil lúdico, playground, 
um mini-anfiteatro, palco para apre-
sentações coberto e uma nova área de 
convivência coberta. A praça terá ain-
da novo mobiliário urbano, novos ban-
cos, acessibilidade, paisagismo, novo 
espaço para quiosques e iluminação 
em LED de toda a sua área. 

Investimento
forte também nas 
políticas sociais

Na assistência social, a Prefeitura de 
Natal na gestão Álvaro Dias criou o 
Centro Municipal de Trabalho e Em-
preendedorismo, para profissionalizar 
quem precisa de base técnica e ser 
encaminhado ao mercado de trabalho, 
além de oferecer programas de incen-
tivo para pequenos empreendedores. 
“Já temos duas unidades do Centro, 
uma no Alecrim e outra na Zona Nor-
te”, reforça o prefeito Álvaro Dias. 

Essa área atuou forte para minimizar 
os efeitos sociais causados pela pan-
demia, além de ter sido essencial na 
ajuda à população de Natal, em virtude 
das fortes chuvas que caíram na ca-
pital potiguar no meio do ano. Foram 
milhares de cestas básicas, colchões 
e outros produtos essenciais distribuí-
dos aos atingidos. Além disso, a recu-
peração e requalificação da rua Miras-
sol, no bairro de Felipe Camarão, virou 



um marco do trabalho bem realizado 
pela Prefeitura na recuperação dos es-
tragos causados. 

“Vale citar ainda o programa Apren-
dendo Mais, voltado para a alfabetiza-
ção, que já teve uma primeira edição e 
será retomado em breve, e o progra-
ma Wi-Fi Natal, este em parceria com 
o governo federal para garantir acesso 
gratuito à internet em espaços de con-
vivência. Ainda temos muitas outras 
ações para relatar, mas aponto estas 
aqui como destaques”, diz Álvaro Dias. 

O investimento na economia criativa, 
por meio da Cultura, também é um 
ponto forte na gestão. “Apoiamos bas-
tante a Cultura, com incentivos diretos 
aos seus representantes na cadeia da 
economia criativa e com a revitaliza-
ção completa de espaços antes de-
gradados do Centro Histórico, como o 
Beco da Lama e o Centro Cultural Ruy 
Pereira, além de apostarmos em even-
tos como o Natal em Natal, o Carnaval 
Multicultural, o São João da cidade e 
muitos outros, destacando ainda os 
editais de cultura, que beneficiam os 
artistas da terra”, explica Álvaro Dias. 

As quadras esportivas localizadas nas 
unidades da Rede Municipal de Ensino 
estão passando por reformas e melho-
rias durante a gestão do prefeito Álva-
ro Dias. Desde que assumiu em 2019 
até os dias atuais, o chefe do Executi-
vo autorizou investimento na ordem de 
R$ 900 mil. As intervenções garantem 

melhor qualidade no desenvolvimento 
das atividades desportivas e sociais 
realizadas no ambiente escolar. 

A cidade de Natal realizou obras em 31 
equipamentos públicos com utilização 
esportiva desde 2021 até hoje. Recen-
temente, quatro quadras esportivas 
receberam melhorias da Prefeitura, 
sendo uma na Praia do Meio, uma no 
Passo da Pátria e dois equipamentos 
no Bairro Nordeste. 

O Estádio Senador João Câmara, nas 
Rocas, foi revitalizado. O campo e a 
quadra de Mãe Luíza também foram re-
formados. No bairro de Nossa Senhora 
de Nazaré, a Prefeitura implantou o gra-
mado, o sistema de irrigação e a revisão 
da iluminação do campo. Na quadra do 
Conjunto dos Garis, na Zona Norte, foi 
realizada a pintura do piso, manutenção 
do alambrado, pintura geral, recupera-
ção da mureta, substituição de equipa-
mentos e acessibilidade, enquanto que 
o bairro de Capim Macio, na Zona sul, 
a Prefeitura garantiu uma quadra es-
pecial para a prática do basquete, com 
inclusão de novo piso granilit, pintura e 
alambrados. 

Projetos para 
os próximos anos

A Prefeitura de Natal realiza ações no 
presente, mas também projeta inves-
timentos de longo prazo. Até 2024, 

estão programadas uma série de pro-
jetos estruturantes. A construção do 
pontilhão de Cidade Nova, uma es-
pécie de viaduto que ficará sobre a 
linha férrea, dando mais segurança e 
encurtando o acesso com o bairro do 
Planalto; a trincheira da avenida Ale-
xandrino de Alencar, que vai solucio-
nar um grande gargalo de trânsito no 
cruzamento com a avenida Hermes 
da Fonseca e em toda aquela região; 
além da melhoria viária na Zona Nor-
te e no Planalto, com o avanço ainda 
maior das ações de drenagem e pa-
vimentação, são metas para o futuro 
próximo em Natal. 

“Já estamos com o pleno andamento 
da modernização da avenida Felizardo 
Moura, ação das mais significativas e 
esperada há 30 anos para melhorar o 
tráfego na via, que é uma das princi-
pais da nossa malha viária urbana. Na 
Cultura, vamos recuperar, ou pratica-
mente reconstruir, o Teatro Sandoval 
Wanderley, um importante espaço do 
segmento que está fechado há muitos 
anos. Partiremos ainda para uma nova 
etapa da requalificação do Centro His-
tórico, desta vez com foco especial 
na Ribeira e incluindo as avenidas do 
Contorno, Tavares de Lira e a Pedra 
do Rosário, está ganhando um mirante 
com restaurantes e pontos comerciais, 
para que as pessoas possam contem-
plar o lindo pôr-do-sol em seu espa-
ço”, conclui o Prefeito Álvaro Dias.
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O atual presidente da Câmara de 
Vereadores do município de Par-
namirim, Wolney França (PSC), 
realizou diversos projetos em prol 
do legislativo parnamirinense, 
dinamizando o trabalhos dos ve-
readores da cidade em prol da 
população local. 

São diversas as ações desenvolvi-
das durante sua gestão à frente da 
Mesa Diretora da casa legislativa, 
com projetos ligados a parcerias 
com instituições e empresas pri-
vadas, atividades voltadas para 
sustentabilidade, com destaque 
para os programas Agenda Am-
biental da Administração Pública 
(A3P), um projeto do Ministério 
do Meio Ambiente (MMA), que 
visa promover a conscientização 
de uma cultura antidesperdício e 
a utilização coerente dos recursos 
naturais e dos bens públicos, além 
do Gabinete Sustentável. 

Ainda dentro desta questão am-
biental, o presidente Wolney Fran-
ça criou um ecoponto para o des-
carte de lixo eletrônico por parte 
da população, além de sensores 
de presença, uso de copos não 
descartáveis, diminuindo assim 
a utilização do plástico, material 
muito descartado de forma errada 
no meio ambiente e também fez a 
substituição de lâmpadas. 

“Ainda dentro dessa nossa política
socioambiental, seguimos com o
processo de licitação e contrata-
ção da empresa que irá instalar
energia solar no prédio da câmara, 

promovendo economia no consu-
mo de energia, o que nos possibi-
lita investir em outras demandas 
importantes de nossa casa”, disse 
o presidente Wolney França. 

Tecnologia 

Entre outras ações importantes, 
o presidente da Câmara de Ve-
readores de Parnamirim, Wolney 
França, passou a utilizar diversas 
ferramentas tecnológicas com o 
objetivo de otimizar os serviços do 
legislativo, com o objetivo de aca-
bar com o desperdício de tempo e 
material. 

“Para alcançar esse objetivo, 
implantamos o Câmara Digital, 
através do Câmara Conecta, pro-
cesso legislativo eletrônico, além 
de diversas outras ações de digi-
talização”, disse o presidente Wol-
ney França. 

E não para por aí. Ele também 
Implementou o sistema de pre-
gão eletrônico, promovendo mais 
transparência nas atividades reali-
zadas, renovou o Portal da Trans-
parência, alcançando assim uma 
maior nota de avaliação e também 
implantou a Ouvidoria do poder le-
gislativo. 

SERVIDORES

Em relação a ações voltadas para 
os servidores, foi estimulada a Es-
cola Legislativa, com a promoção 
de cursos de capacitação, além do

Pres. Wolney França 
implementa ações para 
o desenvolvimento da 
Câmara Municipal 
de Parnamirim 
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fortalecimento da comunicação 
interna com a criação de uma 
revista eletrônica.

Junto com o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), foi elaborado 
um Planejamento Estratégico para 
casa, que abrange ações até o ano 
de 2030. 

Na sua gestão à frente da mesa di-
retora, criou uma comissão de ser-
vidores que vai elaborar a coletâ-
nea de leis municipais, facilitando a 
pesquisa por parte de profissionais 
do meio jurídico, dos vereadores e 
da população local. 

Ainda em relação aos servido-
res, esses receberam um ajuste 
salarial de 33%, além de auxílio 
saúde. Como forma de contribuir 
para a segurança pública do mu-
nicípio, fez a doação de motos 
para a guarda municipal, para que 

possam atuar no programa ronda 
escolar.

Além de todas estas ações, o 
presidente da Câmara de Verea-
dores de Parnamirim também re-
ativou o projeto Câmara Cultural, 
que valoriza os artistas da terra, 
criou o Câmara Solidária no perí-
odo das fortes chuvas e também 
implantou o conceito de Governo 
Aberto no poder legislativo. 

Quem é 
Wolney FRANÇA

Para quem não conhece o presi-
dente da Câmara de Vereadores 
de Parnamirim, Wolney Freitas de 
Azevedo França, além de exercer 
seu mandato como político pelo 
PSC, é um jovem advogado de 40 
anos, com pós-graduação em 

Direito Constitucional e Gestão 
Pública. 

Além da sua atuação na política, 
Wolney França tem uma vasta atu-
ação no poder público. Ele atuou 
como coordenador do Procon da 
Câmara Municipal de Parnamirim, 
foi diretor geral da Casa Legislati-
va Parnamirinense, assessor jurídi-
co do gabinete do então vereador 
Rosano Taveira, atual prefeito da 
cidade. 

Como advogado trabalhou em 
diversas prefeituras do interior do 
Rio Grande do Norte. 

Na gestão do prefeito Rosano Ta-
veira, trabalhou ainda como secre-
tário municipal chefe de Gabinete, 
cargo que exerceu durante três 
anos e três meses.



A colunista Hilneth Correia, que assina o portal 
www.hilnethcorreia.com.br, tendo iniciado em 2010 
na mídia digital com o nahorah.net promoveu uma 
festa fantástica para celebrar 55 anos de trabalho à 
frente das notícias.

Hilneth ao longo dos anos fez histórias na vida social 
da cidade, acompanhou gerações, agregou colegas.

Para celebrar, promoveu uma festa linda com as-
sinatura dos mais tops em eventos como Olimpo 
(Luciano Almeida), Renata Motta na coordenação 
dos bufês, Daliana Peres no cerimonial e dia, Sheila 
Salles no projeto de decoração de flores.

Uma harmonia perfeita, como se comenta A FESTA 
DO ANO, o calendário de festas vinha parado com 
a pandemia.

A festa foi a união perfeita com o Solar Bela Vista. 
A música uniu os DJs Luis Couto, o cearense Pedro 
Garcia e a banda show de Pedro Luccas.

Noite com bufês fantásticos, jantar assinado pelo 
Navarro e os carrinhos de bebidas servindo sem 
enfado Scotch Chivas e espumantes geladissimos 
da Adega Farret. Um bolo chic de Tereza Vale, com 
sua marca em dupla face.

Gostei muito de estar nesse momento ímpar da 
coleguinha Hilneth, feliz ao lado do filho advogado 
em Brasília, Raphael Correia. De circular entre seus 
amigos tops na cidade e versua disposição para 
muitos mais anos de trabalho.

Que venham novas festas!!! Parabéns.

A S  H I S T Ó R I A S  D E

H I L N E T H

36  | Revista Politique



Revista Politique | 37



As inovações na gestão e modernização 
da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte seguem alçando a 
Casa ao mais alto lugar no pódio. Com 
a conquista do tricampeonato do Prê-
mio Assembleia Cidadã, da Unale, no 
dia 11 de novembro de 2022, em Reci-
fe/PE, agora o troféu é definitivamente 
do Legislativo potiguar. O jubileu de 
prata da União Nacional dos Legisla-
dores e Legislativos Estaduais rendeu 
à ALRN mais uma conquista nacional, 
dessa vez com o sistema Legis Plená-
rio, que concorreu à premiação na ca-
tegoria ‘Gestão’. A Casa já havia sido 
premiada com os sistemas Legis RH, 
em 2019, e o e-Legis, em 2021. 

“Uma boa gestão é aquela que tem 
resultados dentro e fora da Casa. Hoje, 
comemoramos o tricampeonato na-
cional na categoria Gestão, motivo 
de orgulho para a nossa Assembleia e 
para todos que compõem o legislativo 
no Rio Grande do Norte. Somos refe-
rência nacional, somos tricampeões”, 
disse o presidente da Assembleia 
Legislativa do RN, deputado Ezequiel 
Ferreira. 

Chefiando a comitiva da ALRN presente 
no evento, o diretor-geral da Assem-
bleia Legislativa, Augusto Carlos Vi-
veiros, comemorou o resultado. “Essa 
nova conquista é fruto de um trabalho 
de oito anos sob a presidência do de-
putado Ezequiel Ferreira. Foi uma luta 
em que não se teve soldados, mas que 
teve, exclusivamente, diretores e ser-
vidores – todos eles comandantes - e 
isso levou à vitória pela terceira vez. 

Um tricampeonato que o Rio Grande 
do Norte merece”, disse ele após o 
anúncio da campeã. 

Também presente no evento, o diretor
de Gestão Tecnológica da Casa, Má-
rio Sérgio Gurgel, enalteceu mais um 
triunfo do Legislativo potiguar. “As

 recorrentes conquistas da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte, 
refletem, antes de tudo, o irrestrito e 
imprescindível apoio da atual gestão 
ao processo de modernização do Le-
gislativo potiguar. 

A busca pela excelência na prestação 
de serviços à sociedade tem sido meta 
imperiosa da Casa. O setor de Gestão 
Tecnológica deu a classificação para o 
projeto e a Assembleia Legislativa deu 
a vitória!”, declarou Mario. 

O Legis Plenário é um sistema desen-
volvido pela Assembleia Legislativa do 
RN, por meio de sua Diretoria de Ges-
tão Tecnológica, para gerenciar todo 
o procedimento de Plenário, desde o 
registro de presença dos parlamenta-
res, através de reconhecimento facial, 
até a discussão e votação de matérias. 

A ferramenta traz inovações pioneiras 
entre as casas legislativas do País e di-
namiza significativamente os trâmites 
burocráticos, gerando relatórios em 
tempo real e direcionando as matérias, 
já com assinaturas digitais, logo após 
suas aprovações. 

“O caráter multidisciplinar da equipe 
envolvida no trabalho, e aqui destaco 
o papel da Diretoria Legislativa, foi fa-
tor determinante para a obtenção de 
resultados frutíferos com o sistema, 
auxiliando no entendimento do fluxo 
das sessões e reuniões das comissões, 
trazendo melhorias em termos de usa-
bilidade e inovação”, acrescentou Má-
rio Sérgio.

A partir do desenvolvimento e implan-
tação da ferramenta Legis Plenário na 
Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte, estima-se uma economia 
de R$ 1 milhão no período de quatro 
anos, possibilitando ainda a aquisição 
de equipamentos tecnológicos com 
menos de 25% do valor economizado. 

Para a diretora de Comunicação da 
ALRN, Marília Rocha, “o prêmio con-
templa todo o trabalho que é feito, e 
bem feito, diariamente na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte. O 
tricampeonato reflete a gestão mo-
derna implantada a partir de 2015 com 
o Planejamento Estratégico da Casa. 
A diretoria de Comunicação desem-
penha o trabalho de mobilização com 
o objetivo de divulgar, para todos os 
‘unalianos’, os projetos do RN que ser-
vem de exemplo para o Brasil”, desta-
cou ela. 

De acordo com as regras do Prêmio 
Unale, a Casa Legislativa vencedora é 
bonificada com o valor de R$ 20 mil re-
ais a serem investidos, exclusivamen-
te, no projeto vencedor com o intuito 
de promover políticas públicas para o 
bem-estar da população. A entidade 
estabelece ainda a entrega definiti-
va do troféu à Assembleia Legislativa 
vencedora do prêmio por três edições 
consecutivas. Além disso, os vence-
dores também irão receber o selo da 
Assembleia Cidadã. A premiação visa 
incentivar a modernização dos pro-
cessos legislativos, o atendimento hu-
manizado ao cidadão e a melhoria da 
sociedade. 

Acompanhando in loco a cerimônia 
de premiação, o deputado Gustavo 
Carvalho parabenizou a ALRN pela 
premiação e a Unale pela iniciativa. “A 
Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte ganha mais um destaque que 
reforça a referência nacional para os 
legislativos do País. A Unale também 
está de parabéns por desenvolver um 
prêmio que incentiva a modernização 
dos processos legislativos”, avaliou o 
deputado Gustavo Carvalho.

ALRN é tricampeã 
do Prêmio Unale 

“Assembleia Cidadã” 
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Pedra Grande: 
Conjunto habitacional “Morada dos Ventos I”
é entregue às famílias  beneficiadas pelo 
programa “Meu Futuro é Aqui” 
O novo conjunto habitacional “Morada 
dos Ventos I” está inaugurado e a 
primeira fase das unidades habitacio-
nais estão entregues às famílias be-
neficiadas. A partir de agora, mais de 
cinquenta famílias pedragrandenses 
tem um novo endereço. 

A cerimônia de entrega da documen-
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tação e das chaves aconteceu na Qua-
dra Poliesportiva João Batista da Cruz, 
e contou com a presença do prefeito 
Pedro Henrique. 

O Programa Habitacional ‘Meu Futuro
é Aqui’ é executado com recursos 
próprios, e em breve uma nova fase 
será entregue para a população. 

“É possível garantir uma vida mais digna 
para os pedragrandenses que sonham 
em ter sua casa própria. Mais do que 
uma unidade habitacional, iremos 
entregar um lar para muitas famílias”, 
disse Pedro Henrique.



Com mais de 18 atrações divididas 
entre blocos e camarote, a 31ª edição 
do Carnatal chegou ao fim coroada de 
sucesso, com muita animação, den-
tro e fora do gramado da Arena das 
Dunas. A coluna esteve presente no 
Camarote Band Folia, no corredor da 
folia e no lounge da emissora, assina-
do pelo amigo Rodrigo Loureiro, com 
visão privilegiada do palco dos shows, 
buffet de Valéria Calazans e doçuras 
de Rafaela Fontes. 

Celso Amâncio
Coluna By

www.celsoamancio.com #Carnatal31: 
               Tá pago!   

De Olho na Folia: o cantor Ricardo Chaves com diretores do Grupo Band, João 
Soares e Augusto Lima e a dupla de apresentadores, Betinho e Juliana Celi.

Lounge: chamando os holofotes com o anfitrião Rodrigo Loureiro, este colunista 
com os casais, Rogério e Camila Pessoa, Rodrigo e Mayara Menezes.

Band Folia: Veruska Lima com João Soares, a star 

Marina Elali e Rodrigo Loureiro.

IbandRN: no lounge Nota Potiguar, o show dos apresentadores                                                
Vitória Estefany e Georgiano Azevedo.

Gente fina: André Dantas, Daniel Cabral e Felinto 
Filho no espaço Arena das Dunas. 

Entre estrelas: a jornalista Simone Silva puxa a 
selfie, reunindo o casal, Jones e Rodolfo Hugo      

e o hair Sinval de Souza 

 fotos por Elias Medeiros

Revista Politique | 41



Micarla 
de Sousa 
Antes borboleta, agora fênix

Diz o ditado que “filho de peixe, 
peixinho é”. No caso da ex-prefeita 
de Natal Micarla de Sousa, a regra não 
saiu ao pé da letra. Ela é filha do ra-
dialista, empresário e político Carlos 
Alberto de Sousa, que foi vereador, 
deputado estadual e senador, além 
de ser fundador da TV Ponta Negra. 
É tanto que ela só entrou para política 
meio que por acaso e alcançou uma 
trajetória meteórica, sendo vice-pre-
feita de Natal, depois deputada esta-
dual e prefeita da capital potiguar.

Atualmente ela se reinventou. Antes 
chamada de “borboleta”, agora retorna 
como uma “fênix”, ressurgindo das 
cinzas, atuando na administração do 
Sistema Ponta Negra de Comunica-
ção, onde, além de exercer o cargo 
de CEO, apresenta o Jornal do Dia e 
o programa Conexão 95, na rádio 95 
Mais FM.

Nesta entrevista a jornalista Micarla de 
Sousa, lembra de como a política en-
trou para sua vida, os pontos positivos 
de sua gestão como prefeita de Na-
tal, como ocorreu, viveu e sentiu-se 
ao ser afastada do cargo de chefe do 
executivo municipal natalense, fato 
que considera a maior injustiça de sua 
vida. De volta as telas, a jornalista diz 
que vive seu melhor momento e que 
não pensa mais na possibilidade de 
voltar para a política, apesar de dizer 
que o futuro a Deus pertence.
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Revista Politique - Como o desejo de 
entrar na política surgiu em sua vida?

Micarla de Sousa – Foram oito anos 
muito intensos. Tudo começou em 
2004. Eu tinha acabado de ter meu 
segundo filho, o Theo, época em que 
fui chamada pela então governadora 
do Rio Grande do Norte, Wilma Maria 
de Faria (PSB) - (1945 – 2017) para ser 
candidata a vice-prefeita na chapa de 
Carlos Eduardo Alves (PSB), que es-
tava no seu primeiro mandato como 
prefeito de Natal e iria concorrer à 
reeleição. Naquele momento fiz uma 
grande reflexão e até por já ter con-
vivido boa parte de minha vida com a 
política, por conta do meu pai, Carlos 
Alberto de Sousa (1945 – 1998), que 
havia falecido seis anos antes, isso me 
estimulou a aceitar o convite de Wilma 
e ser candidata a vice-prefeita pelo 
Partido Progressista (PP) e assim fo-
mos eleitos em segundo turno no plei-
to municipal. 

Revista Politique – Dois dias da eleição, 
o então prefeito Carlos Eduardo rompe 
com a senhora. Isso a estimulou ainda 
mais a disputar o cago de prefeita?

Micarla de Sousa – Exatamente. A partir 
do rompimento exerci meu mandato 
de vice-prefeita em voo solo, aumen-
tando meu desejo de ser candidata a 
prefeita de Natal, só que não ao lado 
de Carlos Eduardo, por conta das nos-
sas divergências políticas. Antes disso, 
em 2006, fui eleita deputada estadual 
pelo Partido Verde (PV), alcançando a 
sétima colocação. Fui a deputada mais 
votada em Natal com mais de 25 mil 
votos e para uma neófita na política, 
com apenas dois anos de atuação, foi 
um grande feito.

Revista Politique – Como deputada 
estadual a senhora se destacou, se 
credenciando assim a disputar as elei-
ções municipais em Natal.

Micarla de Sousa – Na Assembleia Le-
gislativa do RN exerci o mandato de 
deputada estadual entre 2007 e 2009, 
quando fui líder de bancada, participei 
do colégio de líderes, uma conquista 
importante porque geralmente quem 

assume este colegiado, são políticos 
experientes e eu era uma novata na 
política.

Revista Politique – Você considera 
que sua atuação como deputada esta-
dual já foi uma preparação para depois 
você ser candidata a prefeita de Natal?

Micarla de Sousa – Sim. Foi um man-
dato de muito aprendizado. É tanto 
que acabei ganhando a eleição em 
2008 no primeiro turno. Foi uma cam-
panha difícil porque eu era candidata 
de oposição as três esferas governa-
mentais, desde o presidente Lula, a 
governadora do estado Wilma de Faria 
e ao prefeito de Natal Carlos Eduardo 
Alves e até do então presidente do se-
nado, Garibaldi Alves Filho. Apesar de 
ter sido uma campanha dura, o povo de 
Natal deu uma resposta nas urnas. Vou 
guardar para sempre no meu coração.

Revista Politique – Foi na sua gestão 
como prefeita de Natal que você trouxe 
para cidade um dos maiores eventos 
esportivos do mundo.

Micarla de Sousa – Um dos destaques 
do meu mandato como prefeita de 
Natal foi a luta para que Natal fosse 
uma das sedes da Copa do Mundo de 
Futebol de 2014 no Brasil, o que aca-
bou acontecendo. Conseguimos pro-
var à FIFA com importantes projetos, 
que tínhamos condições de ser uma 
das sedes da copa. 

Revista Politique – Como prefeita de 

Natal, você também teve um destaque 

em nível nacional. 

Micarla de Sousa – Também exerci o 

cargo de vice-presidente da Frente 

Nacional dos Prefeitos do Brasil (FNP) 

que  reúne todas as capitais e os mu-

nicípios do país com mais de 80 mil 
habitantes.

Revista Politique – Um dos seus lemas 
enquanto prefeita de Natal era “cuidar 
de gente”. Conseguiu cumprir essa 
missão?

Micarla de Sousa – Foi o maior de-
safio de minha gestão. Sempre ouvia 
que prefeito tinha apenas que limpar a 

cidade e calçar as ruas, o que é uma 
obrigação do gestor, mas não o mais 
importante. Existem pessoas que vi-
vem nas cidades. Eu não podia go-
vernar a cidade como já tinham feito 
anteriormente. Foi daí que modifica-
mos o orçamento. Antes cerca de 70% 
do valor era destinado para obras e 
o restante para área social. Na minha 
gestão, 60% do orçamento passou a 
ser destinado para cuidar das políticas 
sociais e o restante para obras.

Revista Politique – Sua atuação como 
prefeita nesta área social chegou até a 
ser reconhecida por importantes enti-
dades internacionais.

Micarla de Sousa – O foco da minha 
gestão para o social, fez com que re-
cebesse premiações da Organização 
das Nações Unidas para Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco) e do 
Fundo das Nações Unidas para Infân-
cia (Unicef) e até em 2021 minha ges-
tão foi lembrada com uma premiação 
de uma entidade da Alemanha, reco-
nhecendo nosso trabalho na área da 
educação, com destaque para os 56 
Centros Municipais de Educação In-
fantil (CMEI´s) que entregamos, pas-
sando de 2 mil para 18 mil crianças 
atendidas no ensino infantil.

Revista Politique – Que outras ações 
a senhora destaca durante sua gestão 
como prefeita de Natal?

Micarla de Sousa – Implantamos o Pla-
no de Cargos, Carreira e Salários para 
26 mil servidores, que há 20 anos es-
peravam por um aumento. Na saúde 
entregamos para população as duas 
primeiras Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPA´s) e ainda deixei recursos 
para construção de outras duas UPA´s. 
Implantamos o primeiro Hospital da 
Mulher, junto com a Maternidade Lei-
de Morais. Entregamos o Hospital da 
Criança Sandra Celeste. Fomos pre-
miados com o programa Merenda 
em Casa, que reduziu a desnutrição 
das crianças, que recebiam alimentos 
para levar para casa no final de se-
mana. Criamos a Caravana da Saúde 
Escolar para tratar as crianças dentro 
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da escola. Distribuímos o fardamento e 
o material escolar para todos os alu-
nos da rede municipal de educação. 
Reurbanizamos sete comunidades ca-
rentes na cidade, a exemplo do Resi-
dencial Esperança, a antiga Favela do 
Detran, onde as pessoas ganharam 
apartamentos novos para morar.

Revista Politique – Quais os reflexos 
destas ações na segurança pública?

Micarla de Sousa – Nossa gestão era 
considerada uma das cidades mais se-
guras do Brasil, influenciada por ações 
como a implantação do albergue no-
turno, que dava abrigo para moradores 
de rua durante à noite, além de crianças 
vítimas de vulnerabilidade social que 
eram encaminhadas para casas abri-
go. Por isso minha gestão foi premiada, 
sendo convidada até a dar palestras no 
Uruguai, na Argentina, para o Observa-
tório da Violência em Bogotá, na Co-
lômbia, para falar de como estávamos 
reduzindo os índices de violência. Te-
nho a sensação de dever cumprindo. A 
maior obra que deixei foi a de cuidar de 
gente, de trabalhar pelo social.

Revista Politique – Muita gente não 
ficou conformada com sua eleição, a 
senhora sentiu falta de apoio da classe 
política?

Micarla de Sousa – Tem um ditado 
que diz que “quem não sabe brincar, 
não desce para o play”, uma verdade 
na política. Nunca fui política profissio-
nal e não aceitei acordos escusos de 
toma lá dá cá e paguei um preço alto 
por isso.

Revista Politique – Antes do seu 
afastamento da Prefeitura do Natal, a 

senhora teve uma crise de popularida-
de. Como enfrentou essa fase?

Micarla de Sousa – Foi difícil. Quando 
eu chegava em Brasília, muita gente 
perguntava como minha gestão tinha 
baixos índices de popularidade, mes-
mo sendo um exemplo administrativo, 
pois era uma das gestoras que mais 
entregavam escolas, a única prefei-
ta do Brasil que tinha construído uma 
UPA. O “sistema” por trás da política 
é muito cruel e influenciou  o incons-
ciente da população, com mensagens 
do tipo: “que cidade suja e cheia de 
buracos”, coisas que sempre existi-
ram e existem nas gestões anteriores 
e atuais. Quando eu era prefeita em 
todo buraco da cidade colocam uma 
foto minha e chamavam de “buraco de 
Micarla”. Diziam até que eu tinha uma 
rede de hotéis em Portugal e eu nun-
ca tive negócios naquele país e sequer 
morei lá. Será que para o “sistema” in-
teressava que Micarla fosse a prefeita 
da copa? Claro que não. A política de 
desconstrução da minha gestão fez 
com que as pessoas acreditassem o 
contrário das premiações e elogios 
que eu recebia fora de Natal, enquanto 
dentro da cidade era considerada uma 
anta ou alguém que não sabia adminis-
trar e até era chamada de bandida. O 
“sistema” era contra uma pessoa que 
fazia uma gestão diferente na cidade, 
contra o status de grupos empresa-
riais e políticos que se beneficiavam 
do poder. Com certeza não agradei 
“os grandes” e por isso toda minha 
crise de popularidade. Não quero me 
considerar uma vítima, mas paguei um 
alto preço por não compactuar com o 
sistema.

Revista Politique – A senhora foi afas-
tada da prefeitura e passou por pro-
blemas sérios de saúde. Qual sua ava-
liação destes momentos?

Micarla de Sousa - Me tiraram da pre-
feitura com uma canetada simples de 
um juiz dizendo que eu deveria ficar 
60 dias em casa. Nesta época nunca 
pude entrar com nenhuma defesa.

Isso gerou em mim vários problemas 
de saúde no coração, tive três Aciden-
te Vascular Cerebral (AVC), passei por 
uma cirurgia cardíaca, tive síndrome 
de pânico, e depressão.

Enquanto muitos diziam que eu estava 
em Portugal, só Deus e minha família 
sabiam a minha verdadeira realida-
de. Dentro de um quarto escuro, com 
medo de sequer sair na calçada da mi-
nha casa.

Revista Politique – Por conta destes 
acontecimentos a senhora sentiu-se 
injustiçada?

Micarla de Sousa – Totalmente, porque 
não tive chances de me defender. Fui 
eleita pelo povo de Natal de forma de-
mocrática. Nunca tive a opção de de-
fesa, porque nem sequer ocorreu um 
processo de impeachment, quando te-
ria chance de me defender. Foi alega-
do que meu afastamento seria para me 
investigar, não gerando nenhum pro-
cesso. Não pude terminar minha gestão 
por uma injustiça. Até hoje acredito que 
seja a única gestora pública do Brasil 
que foi afastada do cargo sem um pro-
cesso de impeachment. 

Revista Politique – Qual a análise que 
a senhora faz hoje desse processo?
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Micarla de Sousa – Analisando minha 
fé, agora sei que tinha algo superior 
que meus olhos não poderiam ver e 
que eu estava sendo treinada para 
desafios maiores, como voltar para 
administração da minha empresa, o 
Sistema Ponta Negra de Comunica-
ção, realizar os trabalhar sociais que 
sempre fiz, mas agora como missio-
nária e não como política. Como diz o 
trecho bíblico de Eclesiástico (capítu-
lo 3, versículo 1): ‘’Há um tempo para 
cada coisa debaixo do céu, tempo de 
plantar, de colher, de nascer, de viver 
e de morrer...” Aquele tempo precisava 
acontecer em minha vida, mas doeu 
muito em mim a dor da injustiça, que 
é algo que vou carregar pelo resto dos 
meus dias, que não dói mais, mas que 
deixou uma cicatriz.

Revista Politique – A senhora perdoou 
as pessoas que de toda forma tenta-
ram lhe prejudicar?

Micarla de Sousa – O perdão é inerente 
de qualquer cristão e mais eu que sigo 
Jesus Cristo. Confesso que no come-
ço foi muito difícil trabalhar o perdão, 
mas hoje essas pessoas eu já perdoei, 
até porque o mundo da política para 
mim hoje é algo muito distante. O meu 
encontro com a política atualmente se 
dá quando entrevisto políticos no Jor-
nal do Dia. 

Revista Politique – Como está sua vida 
após essa experiência na política?

Micarla de Sousa – Há 35 anos faço 
parte da TV Ponta Negra. Fiquei fora 
nos quatro anos como prefeita de Natal 
e quando a emissora foi administrada 
por outro grupo empresarial. Estou vol-
tando para empresa mais madura na fé. 

Revista Politique – Como está sua 
atuação no Sistema Ponta Negra de 
Comunicação?

Micarla de Sousa – Considero como 
se fosse uma reconquista, numa das 
fases mais felizes de minha vida, com 
meus filhos criados, atuando como 
CEO da empresa, a rádio 95 FM, a TV 
Ponta Nega e o portal de notícias Pon-
ta Negra News. Volto às origens aos 52 
anos, de forma diferente, no comando 
do Jornal do Dia, também apresento 
o programa Conexão 95, na rádio 95 
FM, onde falo de diversos assuntos e 
da palavra de Deus todos os dias. Hoje 
não abro mão das missões que Deus 
me deu, como uma diplomata do Rei-
no de Deus, usando a influência que 
adquiri na vida e na política para ajudar 
as pessoas.

Revisa Politique – Qual a Micarla do 
futuro? Política nunca mais?

Micarla de Sousa – Não penso em 
voltar para a política. É claro que 
o futuro só pertence a Deus. 
Enquanto Ele puder me dei-
xar onde estou atualmente, 
fazendo meus projetos so-
ciais e como apresentadora 
de TV e rádio, estarei muito 
feliz. Como disse, não po-
demos brincar de ser Deus, 
pois é Ele quem determina 
os acontecimentos 
em nossas vidas. 
Por hora estou 
muito feliz no 
que faço.

Revista Politique – Depois de toda 
essa sua experiência de vida, qual o 
aprendizado você deixa para os nos-
sos leitores? 

Micarla de Sousa – Hoje me sinto como 
alguém que pensou várias vezes em 
desistir. Atualmente busco ser um ins-
trumento de Deus na vida das pesso-
as, mostrando que muitas das vezes o 
que consideramos ser o fim, pode ser 
um novo tempo. Todas as primaveras 
acabam porque chega verão e depois o 
outono e o inverno muito frio e o ciclo 
se renova, voltando a primavera. Assim 
é nossa vida. O conselho que deixo é 
que não desistam nunca dos seus so-
nhos e projetos. As vezes é preciso dar 
tudo errado para algo dar certo.
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