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EDITORIAL

Aos leitores
A municipalidade é a base fundamental
do país e da cidadania. É nela que vivemos,
sonhamos e realizamos. É nela que contribuímos com nossos deveres cidadãos e
exercemos nossos direitos. Não existe estado nem país sem o município. A força política de um povo emana necessariamente das
comunidades municipais.
É no município que tudo acontece primeiro, se torna realidade, e repercute no
Estado e no país. É também a municipalidade a primeira afetada em qualquer crise
econômica e política, já que é ela que atua
na base da sociedade. Quando o país vai
bem, o município costuma ir bem, mas também quando o país vai mal o município é o
primeiro a sofrer.
Como tudo acontece realmente na instância da municipalidade, o Grupo Foco
Nordeste decidiu lançar um periódico voltado para a divulgação do que acontece, de
positivo, em cada município tendo como bases os poderes legislativos e executivos de
cada cidade. A Revista Municípios em Foco
chega no momento em que, diante da crise
econômica e de credibilidade que se abate

sobre a nação, o volume de notícias negativas se avolumam em todos os segmentos
– seja no âmbito do município, do estado e
do país.
As notícias negativas costumeiramente
recebem uma atenção maior da mídia jornalística e, com isso, muitas outras informações do que está sendo realizado no âmbito
do município passa desapercebido pela
população. A Revista Municípios em Foco,
com a credibilidade da principal revista do
RN, a Revista Foco, está disponibilizando
um espaço qualificado para a divulgação
das ações dos legislativos e executivos municipais, no qual o forte é mostrar o que de
positivo acontece nas comunidades e nas
cidades.
Mesmo nos momentos de crise e de
dificuldades econômicas, os municípios encontram, pela criatividade e pela capacidade
empreendedora, iniciativas para seguir em
frente e para melhorar a qualidade social
da vida das pessoas. São essas iniciativas,
que muitas vezes acontecem no âmbito das
câmaras municipais de vereadores, outras
no âmbito dos executivos municipais, que

a Revista Municípios em Foco vai trazer
bimensalmente até o leitor do Rio Grande
do Norte.
A Revista Municípios em Foco também
trará em suas edições assuntos que tenham
relevância junto aos gestores e legisladores
municipais, e que despertem o interesse
dos trabalhadores e empreendedores nas
diversas regiões do Estado.

Marcus César Cavalcanti
Diretor
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TERRAS POTIGUARES
marcus@foconordeste.com

Textos extraídos do livro Terras Potiguares, de Marcus César Cavalcanti de Morais, 3ª
edição, publicada no ano de 2007, portanto, alguns dados poderão estar desatualizados. A
sequência da publicação dessa coletânea obedecerá a ordem alfabética dos municípios.

ACARI
“O peixe faz a História”

Acari é originalmente nome de um peixe
de escamas ásperas e carne branca saborosa,
que gosta de viver em águas tranquilas e encontrou no rio Acauã seu melhor habitat. A
presença do peixe, e de sua fácil pesca fez
surgir na boca do povo o nome de um povoado: Acari.
Primitivamente, a localidade foi habitada
pelos índios Cariris e chegou à condição de
povoado através da presença do sargento-mor
Manuel Esteves de Andrade, vindo da serra do
Saco. Em 1737, Manuel Esteves ergueu a
capela da localidade, consagrada à Nossa
Senhora da Guia, que se tornou Matriz em 13
de março de 1835. O prédio da antiga capela
só foi substituído em 1863, com a inauguração
da definitiva Igreja Matriz, em outro local da
cidade.
Surge então, a terra de Acari, baseada na
marca forte da presença do peixe nas águas
do rio Acauã e na fé em Nossa Senhora da
Guia.
Antes mesmo de nascer, essa terra acompanhou a Guerra dos Bárbaros e a carnificina
que culminou com o extermínio do índios que
habitavam as margens dos rios Seridó e Açú.
Passou à condição de município no dia 11
de abril de 1835 através de resolução do Conselho de Governo. Com área de 612,9 quilômetros quadrados de extensão, teve seu território desmembrado do município de Caicó e,
pela Lei nº 119 de 1898, tornou-se a mais nova
cidade do Estado.
Acari limita-se com os municípios de São
Vicente, Carnaúba dos Dantas, Jardim do Seridó, Currais Novos e São José do Seridó. Situado na região do Seridó, o município está a
201 quilômetros de distância da capital, na
altitude de 270 metros, contando com uma
população de 11.324 habitantes, sendo 8.953
do setor urbano e 2.371 da área rural.
A economia do município é baseada na

pecuária, na avicultura, na agricultura, e em
extrações de riquezas minerais. Acari conta
com ocorrências minerais de Berilo, Tantalita,
Calcário, Fluorita, Feldspato, Nióbio, Tungstênio, Moscovita, Água Marinha e Granada.
Soma-se a isso uma forte presença no artesanato, com destaque para a tecelagem e seu
produto mais comercializado: a rede de dormir.
Destacam-se ainda a confecção de objetos de
cerâmica, rendas de bilro e brinquedos de
madeira. O abastecimento d’água da cidade
vem através da adutora Currais Novos, com
captação no reservatório Marechal Dutra, conhecido como açude Gargalheiras, que tem
capacidade de armazenar mais de 40 milhões
de metros cúbicos.
A Geografia do município favorece a atividade turística que, nos últimos anos tem sido
crescente. O açude Gargalheiras com seus
mais de 40 milhões de metros cúbicos d’água,
representa um marco na história da cidade e
é um chamariz aos visitantes que desejam
desfrutar das águas limpas, claras e belas ou
mesmo apreciar o espetáculo da sua queda
d’água, quando está sangrando. Gargalheiras
está localizado a 4 quilômetros do setor urbano,
na bacia do rio Acauã.
Outro atrativo turístico natural é a serra
Bico de Arara, 654 metros de altura, que em
determinadas épocas do ano abriga em suas
grutas milhões de andorinhas vindas do continente africano. Para quem desejar conhecer
as inscrições rupestres através do ecoturismo
poderá visitar os importantes pontos: Poço do
Artur, Malhada Vermelha, Grossos, Tanques e
Casa Pedra Santa, a Serra da Lagoa, a Pedra
do Navio, a Pedra do Sapateiro, a Gruta da
Serra do Pai Pedro e o Poço do Felipe.
O turismo de esportes e de aventura também é praticado, com destaque para o montanhismo, a exploração de cavernas e os esportes náuticos no açude Gargalheiras.
O turismo cultural conta com visitas ao
MuseuHistóricas Acari, ao Museu do Sertanejo, aos sobrados do Padre Modesto e Tomaz
Rosendo, à Matriz de Nossa Senhora da Guia,
à Igreja de Nossa Senhora do Rosário, à Capela de Nossa senhora de Lurdes e às casas
da Câmara Municipal e Vila Dona Mariana.
As festas do município de Acari têm forte
marca cultural e congregam milhares de pessoas todos os anos: a Festa de Nossa Senhora da Guia, padroeira do município, ocorre entre
5 e 15 de agosto; a emancipação política do
município é comemorada no dia 11 de abril; no
mês de maio, de 27 a 30, acontece a festa do
pescado; em junho tem festas juninas; em

setembro, vaquejada e entre 23 de dezembro
e 1º de janeiro é realizada a festa de Nossa
Senhora do Rosário.
AFONSO BEZERRA
“A Terra das Carapebas”

Quem primeiro habitou a região foi uma tribo
de índios Tapuios, revelam vestígios deixados na
localidade, como panelas de barro e lanças de
pedra. Mas, o povoado só começou realmente a
existir nos idos de 1850, a partir da instalação da
fazenda Carapebas – nome que vem do peixe
de água doce conhecido popularmente como
Cará.
Seus primeiros povoadores foram o Tenente-Coronel Antônio Francisco Bezerra e Vicente
Ferreira Barbosa.
A história destaca, nos idos de 1865, a participação de um filho de Carapebas na luta contra
o ditador do Paraguai, Francisco Solano Lopes.
Com apenas 20 anos de idade, na época, o
corajoso José Avelino Bezerra apresentou-se
como voluntário do Exército, num gesto patriótico
que o tornou um filho ilustre da terra.
Em 1894, o fazendeiro Alexandre Avelino
Bezerra ergueu a Capela de Nossa Senhora da
Conceição, quando a localidade passou a experimentar sinais de crescimento com a construção
de escola e de casas comerciais nas proximidades da Igreja. A primeira missa na Capela de
Carapebas foi rezada no ano de 1902, pelo Cônego Sabino Coelho.
Carapebas, então povoado do município de
Angicos, começou a progredir com a passagem
de linha férrea em 1919, a chegada dos correios
em 1920 e o serviço telefônico em 1926.
Mas, antes disso, em 1907, um acontecimento marcou a história de Carapebas, o nascimento
de seu ilustre filho, o escritor Afonso de Ligório
Bezerra, que apesar de ter falecido com apenas
23 anos de idade, conseguiu, com seu talento e
com seu trabalho, ultrapassar os limites de sua
terra, na época apenas um pequeno povoado.
Em 1931, um ano após o falecimento do
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escritor de Carapebas, Bilbiano Bezerra, ex-professor de Afonso Ligório Bezerra, propôs a
mudança de no nome do povoado, e o prefeito
provisório de Angicos, Manoel Alves Filho, assinou o Ato, dando à terra do Cará o nome de
Afonso Bezerra.
Em data de 27 de outubro de 1953, quando
era governador do estado o Dr. Sylvio Pizza
Pedroza, o então povoado de Afonso Bezerra
tornou-se município, desmembrando-se de Angicos.
Localizado na região Central, Afonso Bezerra está a 168 quilômetros de distância da capital,
com uma área de 576 quilômetros quadrados de
extensão, e uma população de 10.966 pessoas,
sendo que 6.581 vivem no setor urbano e 4.385
na zona rural. Afonso Bezerra limita-se com Alto
do Rodrigues, Macau, Pendências, Assu, Ipanguaçu, Pedro Avelino e Angicos.
A economia é baseada na pecuária e na
agricultura com destaques para a produção de
banana e castanha de caju. Os principais produtos do artesanato local são bolsas e chapéus
feitos com palha, e peças de barro. Seu principal
açude é o Boqueirão de Angicos, com capacidade para 19 milhões e 754 mil metros cúbicos
d’água.
Em Afonso Bezerra a principal festa é a da
padroeira do município, Nossa senhora das
Graças, que ocorre no dia 15 de agosto, reunindo pela fé, os filhos do lugar.

uma área de 50 quilômetros quadrados de extensão, onde vivem 2.951 habitantes, sendo
1843 na zona urbana e 1108 no setor rural. O
município limita-se com cinco vizinhos da região
do Alto Oeste Potiguar: Encanto, Riacho de
Santana, Coronel João Pessoa, Rafael Fernandes, e São Miguel.
Por ser um município eminentemente agrícola, Água Nova tem como principais fontes de
renda a cultura do algodão, da cana de açúcar,
e a produção de mel de abelha. Nos dias atuais,
o abastecimento d’água da cidade não é mais
através do bebedouro do povo às margens do
Riacho do Meio, ele é feito por meio da Adutora
Alto Oeste, que traz água boa e abundante da
Barragem de Santa Cruz do Apodi.
Suas atividades turísticas e culturais estão
diretamente vinculadas às raízes do povo. A
principal atração turística do município é a Serra
do Bom Será, que ainda é um programa para
quem visita a região.
A cidade vive de dias de festas e de muita
animação nas comemorações juninas, com a
presença marcante de danças genuinamente
roceiras e a cantoria de repentistas embalados
pela viola. Quando chega 13 de maio, os filhos
de Água Nova, devotos de Nossa Senhora d
Fátima, comemoram com fé, devoção e muita
festa o dia de sua sagrada padroeira.
ALEXANDRIA
“Uma Serra Diferente”

ÁGUA NOVA
“O Bebedouro do Povo”

Com água boa e abundante, o bebedouro
existente às margens do Riacho do Meio começava a se tornar importante na vida dos moradores das proximidades. Tendo o bebedouro do
povo como elemento aglutinador da convivência,
surge, então, a comunidade de água Nova, com
o nome inicial de Nossa Senhora de Fátima de
Água Nova.
O povoado erguido numa área de fazendas
e de pequenas propriedades, notadamente agrícolas da região do Alto Oeste, gradativamente
foi se estendendo e crescendo. Em 27 de dezembro de 1963, quando era governador do
Estado o Dr. Aluízio Alves, Água Nova tornou-se
município, desmembrando-se de Riacho de Santana, por força da Lei de número 3.041.
Com distância de 416 quilômetros da capital,
Água Nova está a 270 metros de altitude e tem

A História de Alexandria teve início com o
povoamento da região a partir dos idos de 1759,
quando pela primeira vez alguém se aventurou
a morar na fazenda chamada Barriguda. Segundo registros históricos, o primeiro habitante da
localidade foi o preto José da Costa, que, com a
mão direita sobre a Bíblia, jurou morar naquela
área. Porém, existe registro de posse daquele
lugar, datado de 1737, tendo como proprietário
da Serra da Barriguda o tenente-coronel Antônio
da Rocha Bezerra, assim como, em agosto de
1744, registrou-se doação de sesmaria da chamada Barriguda a Bento Ferreira de Lima. O
nome Barriguda, dado à serra e ao lugar, decorre do formato da própria serra, que assemelha-se
a uma barriga, projetando a imagem de gravidez.
A povoação da Barriguda passou a ser distrito do município de Martins no ano de 1859,
exatamente 100 anos depois da chegada de seu

primeiro habitante. Servindo como zona pastoril
e agrícola, bastante utilizada pelos sertanejos de
toda aquela, o povoado começou a crescer e a
repercutir. E ano de 1913, a Câmara Municipal
de Martins mudou a denominação: de Barriguda
passou a ser Alexandria. A nova denominação
foi uma homenagem a alexandrina Barreto Ferreira Chaves, filha da terra, e esposa do Dr. Joaquim Ferreira Chaves Filho que, além de Promotor Público, chegou a ser senador e Governador do estado por duas vezes, tendo sido,
ainda, Ministro da Marinha e da Justiça.
O município foi oficialmente criado em 7 de
novembro de 1930, quando governava o Estado
o Interventor Federal Dr. Irineu Joffely. Desmembrado do município de Martins, Alexandria passou, naquela oportunidade, a se chamar João
Pessoa, porém, por pouco tempo. Em 1936, para
se evitar a confusão com a capital da Paraíba e,
ao mesmo tempo, confirmar a merecida homenagem à sua filha ilustre, voltou a seu nome
definitivo, Alexandria.
Localizada no Alto Oeste do estado, e tendo
como referência a famosa Serra da barriguda,
Alexandria encontra-se a 363 quilômetros de
distância da capital, na altitude de 319 metros
acima do nível do mar, contando com uma área
de 381 quilômetros quadrados de extensão, onde
moram 13.175 pessoas, sendo 8.583 no setor
urbano e 4.592 na zona rural. Alexandria limita-se
com pilões, Antônio Martins, Tenente Ananias,
Marcelino Vieira, e o Estado da Paraíba.
A economia do município continua, desde o
seu início, baseada na produção pastoril e agrícola, recebendo também o reforço da avicultura.
Alexandria tem ocorrências minerais de água
marinha, Turmalina, Rubelita, Rocha Ornamental,
Ametista, Ágata e Opala.
O abastecimento d’água da cidade é feito
através da Adutora Alto Oeste, com captação de
água na Barragem Santa cruz do Apodi. Como
reservatórios d’água destacam-se os açudes:
Pulgas e Riacho do Meio que, juntos, oferecem
uma capacidade reservatória para quase cinco
milhões de metros cúbicos d’água.
A cidade conta com um rico artesanato onde
se destacam a confecção de bolsas, chapéus,
urupembas de carnaúba, utensílios de couro para
vaqueiros, bonecos de pano, quadros à óleo,
além de importante trabalho de louças de cerâmica. No folclore, a referência é a manifestação
de Maneiro-Pau.
Como importantes pontos de natureza histórica e turística, o visitante encontra a Serra da
Barriguda com seus 602 metros de altitude, os
balneários dos açudes Cortez Pereira e Bananeiras, a velha Igreja do Coração de Jesus, a
Capela de Santa Filomena e o olho d’água do
sopé do serrote.
Três momentos marcam as principais festividades de Alexandria. É a animação do carnaval,
no mês de fevereiro, os festejos juninos, no mês
de junho, e a grande festa da padroeira, Nossa
senhora da Conceição, que ocorre no dia 8 de
dezembro.
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ESTATÍSTICAS

A FORÇA DAS CIDADES POLOS NO CRESCIMENTO
O crescimento populacional do Rio
Grande do Norte que, segundo levantamento do IBGE, foi de 0,5% de 2016 para
2017, superando a marca dos 3,5 milhões
de habitantes, mais precisamente
3.507.003, ficando em 17º lugar no
ranking dos estados brasileiros e 6º na
região Nordeste. Esse avanço populacional, embora pequeno, tem a marca das
históricas microrregiões do Estado que,
tendo como suportes principais as cidades
pólos, conseguem manter suas comunidades mesmo diante do atrativo cada vez
maior representado pelos grandes centro
urbanos, no caso do RN, pela capital,
cidades da região metropolitana, e pelo
principal conglomerado urbano do Oeste,
Mossoró.

A força das cidades pólos regionais
no avanço populacional do Rio Grande do
Norte é um dos fatores determinantes
para a manutenção com consistência das
comunidades e para a luta pelo desenvolvimento. Natal, capital do Estado e cidade
com maior número de habitantes, 885.180,
congrega em seu entorno vários municípios com população em processo de crescimento formando a região metropolitana.
Parnamirim avança como a terceira maior
população do RN com 254.709, enquanto
São Gonçalo do Amarante desponta como
a quarta com 101.492, e Macaíba vem
logo a seguir na quinta posição com
80.031, acompanhado de Ceará Mirim, no
sexto posto com 73.849 habitantes. Também localizo na região da Grande Natal,

o município de São José de Mipibu é o
décimo mais populoso do Estado. Já distante, mas também em processo de crescimento populacional está o município de
Extremoz com 28.331 habitantes.
No Oeste potiguar desponta a grande
cidade da região, a próspera Mossoró com
295.619 habitantes, e a segunda mais
populosa do Rio Grande do Norte. Também no Oeste encontra-se a cidade de
Apodi, um dos municípios polos do médio
oeste, e o décimo terceiro mais populoso
do Estado com 36.323 habitantes; e o
município de Pau dos Ferros, no alto
oeste, o décimo oitavo mais populoso do
RN, com 30.452 habitantes, seguido de
Baraúna, na região de Mossoró, o vigésimo mais populoso do Estado, com 28.085
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NTO POPULACIONAL E DESENVOLVIMENTO DO RN
habitantes.
O município de Caicó é o mais populoso da região Seridó e a sexta do Estado
com uma população estimada de 68.222
pessoas, seguida de Currais Novos, a
nona do RN, com 45.228 habitantes. Os
dois outros municípios seridoenses que
aparecem entre os trinta mais populosos
do RN são Parelhas, a vigésima sétima,
com 21.669, e Jucurutu, a vigésima nona,
com 18.530 habitantes.
Na região do Vale do Açu, desponta o
município de Assu, o oitavo mais populoso do Estado, com 58.183 moradores,
seguido à distância pelo município de
Ipanguaçu, na trigésima terceira posição
no RN, com 16.464 habitantes.
A região Agreste tem como município

mais populoso o de São José de Mipibu,
o décimo no ranking estadual, com 43.995
moradores; seguido de Nova Cruz, o décimo segundo no Estado, com 37.695
habitantes; e de Nísia Floresta, o vigésimo
segundo no RN, com 27.372 moradores.
Santa Cruz é o município mais populoso da região do Trairi, e o décimo primeiro do Estado, com 39.667 habitantes;
seguido de Tangará, o trigésimo primeiro
no ranking estadual, com 15.866 moradores; e de Campo Redondo, o sexagésimo
primeiro no RN, com 11.244 habitantes.
João Câmara é o município mais populoso da região do Mato Grande, e décimo
quarto do Estado, com 35.087 habitantes;
seguido de Poço Branco, o trigésimo quarto do RN, com 15.418 moradores; e de

Taipu, o quinquagésimo segundo do RN,
com 12.428 habitantes.
A região do Litoral Norte e Salineira
tem como município mais populoso o de
Touros, também localizado junto a área
metropolitana da Grande Natal, décimo
sexto no ranking estadual, com 34.043
moradores; seguido de Macau, o décimo
sétimo do RN, com 31.859 habitantes; e
de Areia Branca, vigésimo primeiro do
Estado, com 27.401 moradores.
O município de São Paulo do Potengi
é o mais populoso da região do Potengi,
e trigésimo do Estado, com 17.572 habitantes; seguido de Ielmo Marinho, quadragésimo quarto no RN, com 13.714 moradores; e de Riachuelo, octogésimo sétimo
do Estado, com 8.075 habitantes.
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ESTATÍSTICAS

RANKING POPULACIONAL DOS MUNI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Natal
Mossoró
Parnamirim
São Gonçalo do Amarante
Macaíba
Ceará-Mirim
Caicó
Assu
Currais Novos
São José de Mipibu
Santa Cruz
Nova Cruz
Apodi
João Câmara
Canguaretama
Touros
Macau
Pau dos Ferros
Extremoz
Baraúna
Areia Branca
Nísia Floresta
Goianinha
Santo Antônio
São Miguel
Monte Alegre
Parelhas
Caraúbas
Jucurutu
São Paulo do Potengi
Tangará
Lagoa Nova
Ipanguaçu
Poço Branco
Guamaré
Pendências
Pedro Velho
Jardim de Piranhas
Upanema
Alto do Rodrigues
Arês
Tibau do Sul

885 180
295 619
254 709
101 492
80 031
73 849
68 222
58 183
45 228
43 995
39 667
37 695
36 323
35 087
34 267
34 043
31 859
30 452
28 331
28 085
27 401
27 372
26 068
24 220
23 610
22 462
21 669
20 707
18 530
17 572
15 866
15 590
15 464
15 418
15 309
15 083
14 954
14 858
14 609
14 365
14 307
13 895

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Alexandria
Ielmo Marinho
Santana do Matos
Governador Dix-Sept Rosado
Passa-e-Fica
São José do Campestre
Patu
Brejinho
Jardim do Seridó
Taipu
Vera Cruz
Maxaranguape
Angicos
Serra do Mel
Montanhas
Cerro Corá
Acari
Lajes
Campo Redondo
São Tomé
Afonso Bezerra
Rio do Fogo
Tenente Ananias
Umarizal
Carnaubais
Espírito Santo
Grossos
Bom Jesus
Luís Gomes
Serra Caiada (Presidente Juscelino)
Boa Saúde (Januário Cicco)
Campo Grande (Augusto Severo)
São Miguel do Gostoso
Pureza
Baía Formosa
Florânia
Jaçanã
Martins
Marcelino Vieira
São Rafael
Lagoa Salgada
Carnaúba dos Dantas

13 827
13 714
13 289
13 157
13 099
13 007
12 844
12 720
12 579
12 428
12 371
12 223
11 909
11 838
11 503
11 344
11 333
11 316
11 244
11 223
11 211
10 901
10 814
10 781
10 715
10 702
10 386
10 254
10 211
10 099
10 096
9 768
9 606
9 568
9 309
9 262
9 068
8 793
8 492
8 343
8 269
8 188
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UNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Serra Negra do Norte
Cruzeta
Riachuelo
Portalegre
Lagoa de Pedras
Itajá
Antônio Martins
Doutor Severiano
Jandaíra
Pedro Avelino
Lagoa d'Anta
Porto do Mangue
Caiçara do Norte
São Vicente
Serrinha
São João do Sabugi
Senador Elói de Souza
São Pedro
Equador
Felipe Guerra
José da Penha
Itaú
Tenente Laurentino Cruz
Serra de São Bento
Encanto
Coronel Ezequiel
Várzea
Sítio Novo
Bento Fernandes
Santa Maria
Janduís
Parazinho
Japi
Rafael Fernandes
Coronel João Pessoa
Ouro Branco
Almino Afonso
Serrinha dos Pintos
Lajes Pintadas
São José do Seridó
Messias Targino
Rodolfo Fernandes

Fonte: IBGE
8 175
8 147
8 075
7 909
7 579
7 571
7 237
7 190
6 942
6 938
6 793
6 789
6 624
6 469
6 422
6 260
6 188
6 139
6 119
6 052
6 050
5 930
5 912
5 870
5 666
5 593
5 554
5 528
5 527
5 500
5 386
5 258
5 247
5 115
4 980
4 882
4 854
4 841
4 822
4 643
4 608
4 545

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

Senador Georgino Avelino
São Bento do Trairi
Olho-d'Água do Borges
Riacho de Santana
Paraná
São Francisco do Oeste
Frutuoso Gomes
Venha-Ver
Tibau
Barcelona
Major Sales
Lucrécia
Jundiá
Paraú
Pilões
Ruy Barbosa
Caiçara do Rio do Vento
São Fernando
Riacho da Cruz
Pedra Grande
Triunfo Potiguar
Água Nova
Rafael Godeiro
Vila Flor
Severiano Melo
Passagem
Fernando Pedroza
Francisco Dantas
São Bento do Norte
Lagoa de Velhos
Galinhos
Santana do Seridó
João Dias
Jardim de Angicos
Taboleiro Grande
Pedra Preta
Timbaúba dos Batistas
Bodó
Ipueira
Monte das Gameleiras
Viçosa

4 423
4 425
4 349
4 277
4 276
4 238
4 180
4 187
4 100
4 064
4 002
4 002
3 910
3 859
3 836
3 669
3 680
3 617
3 566
3 356
3 327
3 260
3 234
3 173
3 150
3 109
3,072
2 890
2 846
2 771
2 715
2 701
2 695
2 663
2 566
2 532
2 437
2 307
2 251
2 178
1 731
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CEARÁ-MIRIM

CEARÁ-MIRIM CRESCEU
EM UM ANO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESENVOLVEU DIVERSAS AÇÕES COM PENSAMENTO MAIS
EMPREENDEDOR E ARROJADO FOCADO NA INOVAÇÃO PARA A RETOMADA DO CRESCIMENTO.

Localizada na região metropolitana do
Rio Grande do Norte, Ceará-Mirim vive um
novo momento na Administração Pública. Os

Prefeito Marconi Barreto:
gestão inovadora

quase 74 mil habitantes acompanham atentos o trabalho da gestão Marconi Barretto,
um prefeito visionário de postura empreendedora que está fazendo frente às demandas
do município, empenhado na melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos e na retomada do crescimento.
O choque de gestão foi sentido nos primeiros meses de 2017 com a diminuição de
gastos e aplicação de recursos em ações e
realizações prioritárias, especialmente nas
áreas da saúde, educação e segurança, que
avançaram, na contrapartida representada
pela eficiência e produtividade dos serviços
prestados à população.
No primeiro ano de mandato, o prefeito
criou mecanismos para superar a crise e
conseguiu aumentar a arrecadação municipal
em torno de 20% com relação ao mesmo

período do ano anterior. As iniciativas possibilitaram que recursos próprios fossem injetados em obras que contemplam a cidade
e as comunidades rurais.
“Nós encaramos um dia a dia desafiador
que nos impulsiona a praticar uma gestão
arrojada e esforçada na revolução do conceito de inovar a máquina pública, visando o
bem-estar do cidadão”, frisa o prefeito Marconi Barretto destacando que o município
avançou e fortaleceu a perspectiva de progresso.
EDUCAÇÃO AVANÇOU - Um
novo modelo para uma educação
de qualidade
A Educação Básica está sendo transformada com a tomada de medidas essenciais
e a reformulação do atendimento pedagógi-
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co, um incentivo à alunos e professores a
darem passos mais largos rumo a aprendizagem. A prefeitura melhorou as condições
de 13 escolas da sede e da zona rural do
município com reforma e ampliação de estrutura física. Adquiriu mobília, equipamento
esportivo, material didático e 5.000 novas
carteiras que foram entregues nos 52 estabelecimentos de ensino, proporcionando
maior conforto e bem-estar aos alunos. O
investimento em tecnologia com aquisição
de quase dois mil tabletes possibilitará que
os estudantes do ensino fundamental I e II
acessem a internet em sala de aula e melhorem o desempenho e engajamento, a partir
da implantação da plataforma digital prevista
para este ano. A Prefeitura também aplicou
recursos em laboratórios de robótica e ciências, kits de notebooks e datashows que
serão distribuídos em todas as escolas servindo de mais estímulo ao aprendizado. Para
assegurar ainda mais o acesso à educação
de qualidade, estão sendo construídas quatro novas escolas, nas comunidades rurais
de Manibú, Espírito Santo, Riachão e Ponta
do Mato e a administração municipal também
retomou as obras de construção de quatro
Creches: Cohab, Loteamento São José,
Muriú e Coqueiros, criando 2.220 novas
vagas na rede municipal de ensino, criando
um ambiente mais adequado e moderno, que
atenderá antigas demandas da educação.
Houve avanço na qualidade do transporte
escolar, com a recuperação de 10 ônibus e
a aquisição de outro zero km, a prefeitura
reforçou a frota, possibilitando que mais de
4 mil usuários sejam conduzidos em melhores condições. Merenda de boa qualidade
não pode faltar, por isso a gestão está assegurando ao aluno o direito a uma alimentação
nutricionalmente completa, incluindo gêneros
alimentícios diversificados produzidos no
município pela agricultura familiar como: hortaliças, frutas e legumes. A Educação está
sendo priorizada sob diversos aspectos que

incentivam e criam oportunidades para o
presente e o futuro das crianças.

SAÚDE AVANÇOU - A saúde
está sendo considerada uma das
melhores do Estado
Para garantir a assistência à saúde da
população, foram contratados mais profissionais, melhorando a oferta e o cuidado ao
paciente, medidas que reduziram o tempo de
espera na urgência e emergência do Hospital Dr. Percílio Alves, que aumentou em 100%
o número de partos e realizou mais de 88 mil
atendimentos no período de janeiro a dezembro de 2017. A unidade ganhou 10 novos
leitos, adquiriu um raio x moderno, com tecnologia avançada e digitalização de imagem,
que viabilizará o envio do exame ao consultório médico do hospital em tempo real, além
de 01 eletrocardiógrafo portátil e 10 detectores fetais portáteis. O abastecimento da
Farmácia Municipal acontece cotidianamente, disponibilizando uma variedade de medicamentos a quem mais necessita. Objetivando qualificar ainda mais o serviço, a administração implantou o CAPS AD, reativou
o NASF que conquistou sede própria reequipada, e melhorou o atendimento no CAPS II.
Com a implantação da unidade de saúde no
bairro Otávio Praxedes, a rede de atenção

básica passou a contar com 22 postos, aumentando o número de atendimentos, registrando mais de 60 mil consultas, uma média
de 90% a mais que 2016, e realizou mais de
70 mil exames laboratoriais. O Centro de
Saúde (SUS), disponibiliza 15 especialidades
médicas, dentre as quais: (pediatra, obstetra,
cardiologista, ortopedista, otorrinolaringologista, neurologista e psiquiatra). Pela primeira vez na história, o município garantiu o
pagamento do décimo quarto salário aos
agentes comunitários de saúde. No primeiro
semestre de 2018, a Prefeitura pretende
continuar reequipando o hospital e deve reativar o Centro Cirúrgico.
SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL AVANÇOU – Município mais
seguro
A Prefeitura investiu quase R$ 500 mil
reais em segurança pública. A Defesa Social
está criando espaços urbanos naturalmente
mais seguros, preparando a Guarda Municipal por meio de curso de formação,
workshops de atualização e aprimoramento,
qualificação para condutores de trânsito através da Polícia Rodoviária Federal e STTU,
além de investimento em ações proativas de
segurança que ganharam o reforço integrado
das polícias Militar e Civil. Através de convênio firmado com a Polícia Federal foram
adquiridos três veículos e a secretaria também fez reparos de melhoria na frota. Como
forma de valorizar o profissional, a Gestão
Municipal concedeu à categoria a efetivação
do Plano de Cargos, Carreiras e Salários,
entregou novo fardamento, adquiriu EPIs,
detectores de metais, e acelerou o processo
para o armamento da GM. O projeto “Polícia
Comunitária", aproxima a GM da comunidade e “Ronda Escolar", pratica a prevenção
de drogas dentro e no entorno dos estabelecimentos de ensino na cidade e no interior.
O projeto “Ceará-Mirim Litoral Seguro”, im-
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CEARÁ-MIRIM

plantado na área litorânea, instalou Bases
Integradas de Apoio ao Cidadão, objetivando
reduzir índices de violência e criminalidade,
proporcionando mais tranquilidade à nativos,
veranistas e visitantes, que frequentam as
praias de Muriú, Porto Mirim e Jacumã. A
iniciativa possibilita ainda o fomento do turismo local, visando a geração de emprego e
renda. Uma das propostas para melhorar
ainda mais a segurança no município é a
instalação do projeto de vídeo monitoramento que prevê a implantação de câmeras em
pontos estratégicos da cidade, além da aquisição de um drone para auxiliar no patrulhamento virtual do trabalho realizado pela GM
e Polícias Integradas.
ASSITÊNCIA SOCIAL
AVANÇOU
A Implementação, execução reestruturação dos serviços, programas, projetos e benefícios da Política Municipal de Assistência
Social, englobando a proteção social básica
e especial, do Sistema Único de Assistência
Social – SUAS, é a base do trabalho gerenciado pela Secretaria Municipal de Trabalho
e Assistência Social que ampliou a quantida-

de de pessoas beneficiadas por meio do
Cadastro Único que tem inseridas mais de
11.700 famílias, obtendo uma taxa de atualização cadastrada de 79,24%, superior à
média nacional que é de 73,16%. Com o
intuito de promover a geração de renda, a
secretaria também vem pondo em prática o
Programa de Promoção do Acesso ao Mundo
do Trabalho (Acessuas Trabalho), reativado
pela atual gestão, na busca a autonomia das
famílias usuárias da Política de Assistência
Social, através da integração ao mundo do
trabalho, atendendo, orientando e encaminhando 4.049 beneficiários ao mercado de
trabalho formal, por meio de parcerias com
as empresas da região metropolitana.
No atendimento as famílias em vulnerabilidade social, destaca-se a evolução do
trabalho social pelos CRAS e CREAS, assim
como a expansão do Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, que
atende cerca de 1.600 crianças, adolescentes
e idosos com oficinas socioeducativas, esportivas, culturais e eventos comunitários
com temas relevantes ao público atendido.
Além do acompanhamento das famílias das
crianças, adolescentes e idosos. Atualmente
o SCFV atende cerca de 300 pessoas com

deficiência em parceria com a APAE e no
Abrigo de Idosos São Vicente de Paulo realiza acompanhamento e oficinas socioeducativas com os 47 idosos em situação de Acolhimento. No que diz respeito ao trabalho
desenvolvido com famílias ou pessoas vítimas de violência, através do CREAS e CRAS
são realizadas ações de enfrentamento as
situações de trabalho infantil, exploração
sexual e violência contra a mulher, além de
ações de Abordagens que identificam e realizam o mapeamento nos territórios dessas
incidências.
Em um ano a nova administração elevou
os índices gradativamente em torno de 99%
com base nos sistemas de informação nacionais e registro da gestão, de forma qualificada com reorganização, reestruturação e alinhamento dos serviços.
AGRICULTURA AVANÇOU – Na
agricultura o homem do campo
ganhou incentivo à produção e
voltou a plantar
A desobstrução e limpeza de 12 mil metros lineares do Rio Ceará-Mirim, nas comunidades de (Boa Vista, Rio do índios, Coqueiros e Sítio), que não eram e realizados de
forma adequada há mais de 40 anos, estão
possibilitando a geração de emprego e renda,
beneficiando o vale e o agricultor que recebeu
preparo do solo com corte de terra e orientação para o plantio e a aquisição de veículo
com câmara fria, por meio de um termo de
cooperação celebrado junto à Emater. Com
a colheita iniciada, muitos produtores voltaram a tirar o sustento da lavoura. A administração Municipal também está criando meios
para fomentar o empreendedorismo nos assentamentos da reforma agrária e comunidades rurais tradicionais.
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JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER AVANÇOU – Por
ser considerado um celeiro de artistas, o
município é conhecido por produzir um dos
melhores artesanatos do Estado. O cipó,
junco e palha de carnaúba são extraídos
em Ceará-Mirim e a mão-de-obra local
vem sendo capacitada para garantir que o
produto ganhe mercado, promovendo geração de renda aos artesãos, que também
tem suas produções expostas em eventos
importantes como a FIART, oportunidade
de intercâmbio, conhecimento e faturamento. A Cultura reativou a centenária
Banda de Música Tenente Djalma Ribeiro,
o Coral Araraú e criou o projeto “Letras,
Cifras e Canções” que oferece aulas gratuitas de flauta doce e violão à crianças e
adolescentes. Em 2017 a cidade recebeu
uma etapa do Circuito Nacional de Handebol de Areia, atraindo atletas de todo
Brasil para o CEU das Artes, movimentando a economia e incentivando a pratica da
modalidade, assim como o futebol com a
realização dos campeonatos municipais.
Para dinamizar o lazer dos nativos e frequentadores das praias de Muriú, Jacumã
e Porto Mirim a secretaria vem realizando
no mês de janeiro, atividades esportivas,
aula de dança e festas populares com
música. Este ano, o esporte ganhará um
importante reforço com a construção de
06 novos campos de futebol em comunidades rurais.
HABITAÇÃO AVANÇOU
Na área da Habitação, um novo bairro
surgiu, 375 famílias carentes realizaram o
sonho de conquistar a casa própria e já
estão instaladas, morando dignamente no

empreendimento Santa Paula I.
SERVIÇOS URBANOS
AVANÇOU
A limpeza pública melhorou chegando
a lugares distantes e instalando coletoras
de lixo em pontos estratégicos da cidade,
no litoral e no distrito de Massaranduba,
além da manutenção e troca de lâmpadas
constantes em praças, logradouros e ruas.
Para melhorar o tráfego de veículos a
SEMSUR tem intensificado a operação
tapa-buracos na cidade e no interior.
Valorizando o Servidor - A Administração Municipal priorizou e manteve o pagamento do funcionalismo público em dia,
efetivando a folha sempre dentro do mês
trabalhado, assim como o 13º salário.
E o trabalho não para! Este ano o
projeto de Saneamento Básico que está
contratado terá sua obra iniciada. As
praias de Muriú e Jacumã terão ruas pa-

vimentadas e drenadas, e a operação tapa-buracos para recuperar a malha viária
já está garantida. O município encontrou
o caminho do crescimento e está retomando obras importantes para a sua infraestrutura como a reformulação e ampliação
da rede de abastecimento que contemplará toda a cidade beneficiando cerca de 9
mil pessoas, 08 Unidades Básicas de
Saúde e 02 Quadras de Esporte, sendo
uma no distrito de Gravatá e outra em
Ponta do Mato já em execução.
“Os inúmeros avanços são resultado
do planejamento, do trabalho e da força
do investimento público, que atingem diretamente o ceará-mirinense”, destaca o
prefeito Marconi Barretto reafirmando enquanto gestor, o compromisso de desempenhar com eficácia e eficiência as atribuições da administração municipal no tocante a promoção do desenvolvimento econômico, mas principalmente quanto a melhoria da qualidade de vida da população.
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JUNDIÁ

EDUCAÇÃO E SAÚDE SÃO
PRIORIDADES EM JUNDIÁ

A administração municipal de Jundiaí, localizado na região
Agreste do Rio Grande do Norte, tem a marca do planejamento
e da definição de prioridades em seu primeiro ano. Na área
educacional, uma das fundamentais de qualquer gestão, agiu
visando o aprimoramento da oferta do ensino público nas escolas municipais. Para isso, contratou professores, porteiros e
merendeiras, totalizando o montante de R$ 870 mil de investimentos. Também adquiriu kits com material didático para alunos,
professores e equipe pedagógica, totalizando a soma de R$ 22
mil; comprou fardamentos completos para os estudantes da rede
municipal, com investimentos de R$ 54.122.
Na Educação, a gestão do prefeito José Arnor da Silva,
também realizou em seu primeiro ano de administração obras
de reformas em diversas escolas representando investimentos
de mais de R$ 101 mil; fez a climatização das escolas "Paulino
Francisco de Souza", "João Batista da Cruz" e "Augusto Rodrigues dos Santos", com investimentos de R$ 32.700; e adquiriu
coletâneas infantis com investimentos de mais de R$ 7,8 mil.
A atual gestão implantou o piso salarial dos professores; fez
a adesão ao Programa Brasil Carinhoso; realizou a Jornada
Pedagógica para todos os professores da rede municipal; aderiu
a implementação do novo "Mais Educação" nas escolas; criou o
Fórum Municipal de Educação; atualizou o Conselho de Monitoramento e Avaliação do PME (Plano Municipal de Educação);
realizou a Formação Continuada dos servidores nas áreas do
PMD, Novo Mais Educação, PNAIC, PCR/RN e Indústria do

Conhecimento; fez o acompanhamento nutricional da merenda
escolar; adquiriu material pedagógico para educação infantil;
destinou veículo para os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação; resgatou o tradicional Desfile Cívico;
aderiu ao PNAIC 2017/2018; possibilitou a participação de representantes da Secretaria Municipal de Educação em congressos e fóruns estaduais.
Todas essas ações, mais as parcerias estabelecidas, possibilitaram o significativo aumento das matrículas na rede municipal de ensino.
Na área da Saúde, a gestão de José Arnor da Silva, realizou
importantes ações através da NASF (Núcleo de Apoio à Saúde
da Família – Estratégia Saúde da Família) no ano de 2017. Foram
adquiridos equipamentos hospitalares e odontológicos, e um
veículo para as ações da Saúde no município, através de emenda parlamentar. A atual gestão, na área da Saúde, realizou ação
de mutirão, no mês de abril, o Dia "D" contra a dengue; fez
campanha de vacinação no mês de maio; realizou a campanha
"Maio Amarelo" contra a exploração sexual de crianças e adolescentes.
Também na Saúde, fez parceria com o Sistema Fecomércio
RN que garantiu o Carro SESC no mês de julho possibilitando
a realização de 149 mamografias e 153 exames preventivos;
realizou no mês de agosto ações importantes voltadas para o
Aleitamento Materno, a Alimentação Saudável na gestação, a
Violência contra a Mulher, e o Relaxamento no período de gestação. No mês de setembro desenvolveu ações de prevenção e
conscientização ao suicídio; participou efetivamente da campanha internacional "Outubro Rosa" de prevenção câncer de mama,
promovendo palestra com o professor Kerginaldo, da Liga Norteriograndense Contra o Câncer. Realizou ações no Dezembro
Vermelho voltadas para a prevenção contra a AIDS, contando
com palestra da Dra. Milena, do Hospital Giselda Trigueiro.
Na Assistência Social, a gestão liderada por José Arnor
começou fazendo a renovação do Conselho Municipal de Assistência Social do município no mês de janeiro de 2017; fez
aquisição no mês de fevereiro de alimentos pelo PAA (Programa
de Aquisição de Alimentos do Ministério do Desenvolvimento
Agrário); fez a renovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Social no mês de março; aderiu no mês de março ao
Programa Criança Feliz (atendendo a faixa etária de 0 à 8 anos
beneficiária do Bolsa Família, de 0 à 6 anos com BPC e gestantes).
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MACAU

MAC

FOI DEUS QUE
Por Celso Amâncio
Localizada na Costa Branca potiguar, dis-

águas cristalinas, ventos que movem as

tante 178 quilômetros da capital do estado, a

areias e impulsionam também o desenvolvi-

cidade de Macau é um destino com muitas

mento econômico da Terra do Sal. Diogo

belezas naturais, entre rios, gamboas, praias,

Lopes, Barreiras, Soledade e Camapum são

alvas pirâmides de sal e diversidades de

praias que encantam, logo à primeira vista.

cenários paradisíacos.
Sol praticamente o ano inteiro, mar de

Com vento constante, Macau aos poucos
também é descoberta por praticantes de es-
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Foto: Aleuda Santos

CAU

UE DESENHOU
portes a vela, como o kitesurf. Outra atração

Para fechar o circuito, o pôr do sol-

é o paradisíaco passeio de caiaque pelas

-moldurado por pirâmides de sal é um es-

gamboas, onde o turista tem o contato dire-

petáculo de rara beleza, de encher os olhos

to com a natureza, rica pela fauna e flora

do visitante e pode ser contemplado no

marinha. Ver de perto a garça azul, goia-

trapiche Nossa Senhora dos Navegantes.

muns e até cavalos marinho não é nada

Essa é a Macau que você não vai esquecer

difícil nessa agradável aventura.

tão cedo.
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NATAL

NATAL: INVESTIMENTOS EM

COM AÇÕES EM EDUCAÇÃO, SAÚDE E OBRAS ESTRUTURANTES, A PREFEITURA DRIBLA A

UPA Leônidas Ferreira, em Cidade Satélite, inaugurada
em agosto do ano passado: destaque na área de Saúde.

Foto: Alex Régis

A crise financeira que atingiu o Brasil

três novas unidades de ensino, sendo

O corpo docente municipal também

e minou as finanças dos Estados e dos

uma escola de ensino fundamental (a

foi reforçado, com a convocação de 139

Municípios tem sido enfrentada em Natal

Escola Municipal Ivonete Maciel, na Ci-

professores efetivos e 112 temporários no

com responsabilidade e trabalho, o que

dade da Esperança) e os Centros Muni-

ano passado. Para 2018, já existem cinco

tem permitido à Prefeitura obter bons

cipais de Educação Infantil Professor José

escolas em processo de construção. “Nos

resultados. Apesar da queda de repasses

Carlos Bezerra e Rosalba Dias, estes na

últimos anos, entregamos 16 novas esco-

federais e receitas nominais, os investi-

Zona Norte. Além disso, foram reformadas

las com mais 12 mil novas vagas. Educa-

mentos feitos pela Prefeitura de Natal em

as escolas municipais Lourdes Campos

ção tem que ser prioridade para qualquer

2017 beneficiaram a população local.

Godeiro, em Lagoa Azul; Amadeu Araújo,

gestor”, afirma o prefeito Carlos Eduardo.

Destaques para avanços em áreas como

em Nova Natal; Mareci Gomes, no Passo

saúde, educação, mobilidade urbana e

da Pátria; e a Otto de Brito Guerra, no

cultura.

Planalto. Outro ponto importante é que as

Saúde

Na Educação, a gestão municipal

48 quadras de esportes existentes nas

Há conquistas registradas também na

investiu para oferecer o melhor para os

unidades de ensino de Natal foram refor-

área da saúde. A maior delas, a abertura

57 mil alunos que integram a rede pública

madas e estão inteiramente à disposição

da mais nova Unidade de Pronto Atendi-

de ensino da capital. Foram entregues

dos alunos.

mento da cidade, a UPA Zona Sul, em
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EM DIA, APESAR DA CRISE

BLA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS E SEGUE MELHORANDO OS SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

Cidade Satélite. Inaugurada no dia 29 e

feitura também inaugurou no ano passado

Pajuçara, chegando a 47 novas unidades

agosto, a UPA Leonidas Ferreira realizou

a UBS Rosângela Lima, no Planalto, e

de saúde entre reformas, ampliações e

mais de 20 mil atendimentos entre os

entregou a reforma das unidades de

construções, no período 2013-2017.

meses de setembro e dezembro. A Pre-

saúde do Panatis, Nova Descoberta e

Outra ação marcante da gestão na

Foto: Adrovando Claro

Crianças fazem atividades
no CMEI José Carlos Bezerra,
uma das mais novas unidades
de ensino abertas pela Prefeitura.
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A obra do saneamento integrado
muda a realidade das localidades atendidas e da sua população. “Somente
nestas obras que estamos realizando,
são mais de 20 mil moradores beneficiados. Era uma das principais reivindicações da comunidade. Estamos acabando
com alagamentos em época de chuvas e
com buracos e poeiras nas vias, além de
facilitar a coleta do lixo e o tráfego do
transporte coletivo”, contabiliza Carlos

Foto: João Maria Alves

Eduardo.
Outras comunidades beneficiadas

Prefeito Carlos Eduardo entrega rua pavimentada e drenada no conj. Parque
dos Coqueiros: obra integra urbanização em comunidades na Zona Norte.

com obras de drenagem e pavimentação
estão localizadas no bairro de Igapó,
Nova Cidade e nos conjuntos Mar Del
Plata, Vale Dourado e Santa Cecília. São

Saúde, a criação do Hospital Municipal

Zona Norte, com a execução da obra de

mais de 1.500 pessoas beneficiadas com

Doutor Newton Azevedo, resultou em

saneamento integrado no conjunto Par-

obras desta natureza. O Município tam-

mais de 120 mil procedimentos no ano

que dos Coqueiros e nos loteamentos

bém recapeou diversas avenidas impor-

passado. Da mesma forma, a rede ma-

José Sarney, Vila Paraíso, Brasil Novo e

tantes da cidade, melhorando o tráfego

terno-infantil da capital potiguar, com as

Novo Horizonte. Ao todo, são 53 ruas

e a segurança para os motoristas da

Maternidades Leide Morais, Araken Pinto

contempladas por um investimento de R$

capital potiguar. Dentre as vias recapea-

e Felipe Camarão, que registraram mais

43 milhões.

das, estão as avenidas Prudente de Mo-

de 5.000 partos em 2017. “É uma enorme

A parte dos serviços no Parque dos

rais, Ayrton Senna, Maranguape, Alago-

satisfação ver que os investimentos rea-

Coqueiros já foi concluída e entregue

as, João 23, Erivan França, Afonso Pena,

lizados pela nossa administração estão

pela Prefeitura no final de dezembro.

Jundiaí, Silvio Pedrosa e Café Filho.

proporcionando tantos benefícios aos

Estão com suas vias públicas urbaniza-

usuários da rede municipal de Saúde”,

das os moradores das ruas Maragogi,

Retranca

destaca o prefeito.

Matinhos, Nova Palmeira, Jangadeiros,

Cultura mantém-se em alta

Lírio do Vale, dos Lavradores, Vivaldo
Cavalcante, Jardim Primavera, da Larei-

Com incentivos e várias ações da

ra, Miracema, Lago Piratuba, Minas de

Prefeitura, a cultura de Natal vem pas-

Na parte de infraestrutura urbana,

Prata, Meridiano, Miranorte, Morro da

sando por uma verdadeira transformação

Natal também tem bons resultados a ce-

Pedra, Tangará da Serra, Nestor Galhar-

nos últimos anos. O que, em consequên-

lebrar. A gestão municipal tem executado

do, Mimoso do Sul, Nova Esperança, Rio

cia, fomenta as produções artísticas lo-

diversos projetos nas quatro regiões da

das Ostras, Poeta Olympio Batista Filho

cais e a economia criativa da cidade. Uma

cidade. Um dos mais importantes está na

e Parque das Nações.

dessas ações, o “Natal em Natal”, tornou-

Obras
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NATAL

-se o maior programa cultural do Estado,

Foto: Alex Régis

com um calendário que ocupa os meses
de novembro a janeiro, abrindo espaço
para as mais variadas manifestações artísticas: dança, música, literatura, folclore,
teatro e cinema. O Carnaval também promete repetir em fevereiro próximo o sucesso das edições anteriores, confirmando seu ressurgimento na cidade.
Dentro do Natal em Natal, o Festival
Literário de Natal se sobressai. Com debates literários, estandes de sebos e editoras locais, além de apresentações musicais, o FLIN repetiu o sucesso dos anos
anteriores, consolidando sua condição de
um dos maiores eventos culturais não
apenas da capital, mas de todo o Rio
Grande do Norte.

Ricardo Chaves com grande público no show de encerramento do Carnaval de Natal em 2017: evento na cidade ressurgiu e tem crescido muito nos
últimos anos.

A edição de 2017 homenageou Ariano
Suassuna, Henfil e Zuenir Ventura, e foi

Árvore, em Mirassol, com a celebração do

crescente em seu Carnaval. Algumas atra-

considerada uma das melhores dos últi-

aniversário da cidade no dia 25 de dezem-

ções já estão acertadas para comandar a

mos anos. Passaram pela Tenda dos Au-

bro, marcada pela apresentação do cantor

festa na capital potiguar, dentre elas o

tores, o espaço principal do FLIN, nomes

e compositor Pedrinho Mendes.

cantor e compositor Carlinhos Brown, que

como Zuenir Ventura, Marcelo Rubens

Outro evento que ressurgiu de vez na

irá fazer a abertura oficial do evento, no

Paiva, Carla Camurati, Woden Madruga,

cidade é o Carnaval. Se antes o natalen-

Baile de Máscaras, dia 8 de fevereiro, no

Mauro Ventura, João Almino, Humberto

se aproveitava a folia em outros lugares,

largo do Colégio Atheneu. Também esta-

Hermenegildo, Antônio Cícero, Nelson

nos últimos quatro anos passou a ter mo-

rão em Natal durante o carnaval Roberta

Acher, Ana Miranda, Marlui Miranda e Ivan

tivos para brincar em Natal. A Prefeitura

Sá, Sandra de Sá, Margareth Menezes,

Consenza. Na parte musical do festival,

apostou alto no potencial da festa para

Monobloco, Eduardo Dussek, Ricardo

os participantes mantiveram o nível, com

movimentar a economia da cidade, crian-

Chaves, Spok Frevo, Antônio Nóbrega,

shows de Zélia Duncan, Antônio Nobrega

do um novo atrativo para natalenses e até

Banda Grafith e Cavaleiros do Forró. “O

e Os Nonatos.

para os turistas. Como resultado, a cria-

Carnaval de Natal cresceu e hoje conta

O Natal em Natal 2017 também teve

ção de seis polos multiculturais (Rocas,

com artistas de alto nível, uma programa-

no Festival de Música um de seus pontos

Ponta Negra, Redinha, Centro Histórico,

ção diversificada em várias partes da ci-

altos. O pátio do ginásio Nélio Dias rece-

Ribeira e Petrópolis) que, a cada ano,

dade e o ressurgimento dos blocos de rua.

beu shows de Fagner e Ricardo Chaves,

recebem mais atrações e reúnem mais

Posso garantir que não vai faltar animação

acompanhados de grandes públicos. Da

foliões.

no nosso Carnaval”, entusiasma-se o pre-

mesma maneira, aconteceu na Praça da

Em 2018, Natal vai manter a folia

feito Carlos Eduardo.
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PARNAMIRIM

POPULAÇÃO PODE ACESSAR IMAGENS
DO MONITORAMENTO NO LITORAL
A Prefeitura de Parnamirim disponibiliza no seu portal monitoramento.parnamirim.rn.gov.br o link para que a população possa
monitorar em tempo real vinte pontos da orla, no trecho entre a
Feirinha de Frutas de Pium até às proximidades do Portal do
Cajureiro (rotatória), Praça, Avenida Deputado Márcio Marino e
Avenida Beira Mar.
A ação é uma iniciativa da administração, denominada de
Projeto Parnamirim Mais Segura, desenvolvida pelo Grupo de
Ciência e Tecnologia da Informação (GCTI) para facilitar a comunicação, contribuir com a segurança e amenizar os pontos de
estrangulamento no trânsito durante a estação verão.
No total, são 20 câmeras, mas em operação encontram-se
14. "Até o carnaval, mais seis entrarão em funcionamento", disse
o Secretáro Adjunto do GCTI, Dario Medeiros.
As imagens dessas câmeras de monitoramento são acompanhadas por técnicos da Secretaria Municipal de Defesa Social e
Mobilidade Urbana (SESDEM) e pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) de Natal/RN. Até a última
quinta-feira (18) já haviam sido registradas 2.300 visualizações.
O sistema de monitoramento colabora ainda para as ações
de fiscalização realizadas pela SESDEM e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMUR), que visam
garantir segurança, a fluidez no trânsito e o bem-estar dos veranistas e de quem visita o litoral de Parnamirim.
No que compete ao ordenamento do espaço público, as câmeras facilitam o trabalho da SEMUR que está atuando para
assegurar a livre circulação nas vias públicas, tanto dos pedestres, quanto de quem circula com veículos motorizados.

Equipes que trabalham no setor de urbanização estão orientando e autuando comerciantes e ambulantes quanto à ocupação
indevida de ruas e calçadas.
Além do trabalho de conscientização com comerciantes e
ambulantes, a secretaria realiza ainda a fiscalização ambiental
para coibir a prática de uso dos chamados paredões de som que
perturbam moradores e turistas gerando poluição sonora. O uso
de som com volume acima do permitido é passível de autuações,
podendo acarretar em multa e apreensão da aparelhagem de
som.
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RIACHUELO

DUAS GRANDES OBRAS SERÃO ENTREGUES
A RIACHUELO NESTE ANO DE 2018
Riachuelo vai receber este ano de 2018
duas grandes obras com a capacidade de
fazer a diferença em termos de economia local.
O Mercado do Produtor Rural e o importante
Mirante da Serra da Formiga representam
obras que, somadas, têm a capacidade de
trazer mais desenvolvimento e geração de
renda para o município.
O Mercado do Produtor Rural irá beneficiar aos micros, pequenos e médios agricultores de Riachuelo impulsionando a comercialização dos produtos do campo e impulsionando a economia.
O Mercado do Produtor Rural fica localizado as margens da BR 304 e abrigará boxes
de produtos da agricultura local, como o famoso queijo de Riachuelo, e os famosos artesanatos produzidos pela comunidade. A praça
de alimentação do mercado terá lanchonetes
e restaurantes e um grande estacionamento
para carros e ônibus. O Mercado do Produtor
Rural de Riachuelo terá a capacidade de atrair
visitantes que passem pela BR 304 e as expectativas são de que em pouco tempo se
torne uma parada obrigatória.
O Mirante da Serra da Formiga vai dinamizar a atividade turística em uma das mais
belas regiões do Rio Grande do Norte. A Serra
da Formiga, localizada no município de Riachuelo é um importante ponto turístico da região Potengi, sua altitude permite uma visão
magnífica e já atrai visitantes de todas as
partes do Estado que procuram além do encanto das belezas, a prática de esportes, o
ecoturismo e o turismo religioso. O Mirante da
Serra da Formiga fica localizado em um ponto
estratégico da serrae terá acessibilidade para
todos.
Com essas duas importantes obras, Riachuelo está mostrando capacidade de procurar alternativas para o desenvolvimento
mesmo diante da grave crise econômica enfrentada pelos municípios brasileiros.
Apesar das constantes quedas nos repasses do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) que representam importante parte dos

Vereadora Neide de Cachoeira,
presidente da Câmara Municipal

recursos de Riachuelo, a prefeita Mara Cavalcanti está desempenhando um trabalho de
desenvolvimento no município e já anunciou
que pretende buscar parcerias para o Mirante
da Serra da Formiga e para o Mercado do
Produtor Rural, com o intuito de solidificar as
atividades e atrair mais crescimento com geração de emprego e rendas para a população.
Câmara Municipal: Transparência e luta
pelo bem estar
Sempre buscando o trabalho transparente e voltado para a população, a Câmara
Municipal de Riachuelo vem atuando diretamente junto aos principais anseios da comunidade em um momento que se apresenta
como desafiador para cada município brasileiro. Momento que requer mobilização popular,
efetiva ação dos edis representantes do povo
e de um legislativo voltado para o objetivo
maior de desenvolvimento com crescimento
econômico e geração de emprego e renda.
Nesse sentido, a câmara de vereadores
é instituição fundamental e imprescindível para
a vida municipal, é nela e através dela que a
cidadania se faz presente e participa efetivamente da condução da política local. A atuação

do legislativo de Riachuelo vem se mostrando
cada vez mais sintonizada com o sentimento
de valorização do bem estar local e este tem
sido o objetivo maior que move o trabalho dos
vereadores.
No atual momento de dificuldade econômica que atravessa o país e, consequentemente, o Rio Grande do Norte, no qual os
municípios devem dar sua contribuição para
o processo de retomada do desenvolvimento,
se faz imprescindível que a municipalidade
conte com um Legislativo forte, moderno e
transparente, sintonizado com as reais necessidades da sociedade organizada.
É o Poder Legislativo municipal que delibera sobre os orçamentos do município e
sobre a alocação eficiente dos recursos públicos, no atendimento das demandas de saúde,
educação e segurança, cultura, esporte, lazer,
e em toda a abrangente área social.
É também a Câmara de Vereadores a
principal instituição de controle social sobre a
atuação do poder público no municipal. É ela
que faz as leis, sempre de acordo com as reais
necessidades da população, e fiscaliza as
ações do executivo.
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SENADOR GEORGINO AVELINO

PLANEJAMENTO E EFICIÊNCIA À SERVIÇO
DO PROGRESSO DA POPULAÇÃO
O município de Georgino Avelino, localizado no litoral sul, região Agreste do RN,
avança no esforço pelo desenvolvimento e
pelo progresso social. Articulações em Brasília e junto ao governo do Rio Grande do
Norte, ações visando a qualificação e capacitação profissional da população via Pronatec, salários dos servidores em dia, presença
do Programa Corte de Terra beneficiando o
agricultor local, incentivo e mudanças estratégicas para a melhor comercialização dos
produtos da agricultura familiar, são algumas
realizações exitosas da atual administração
que tem à frente a prefeita Stela Sena e a
vice, Sandrinha.
Para fortalecer o comércio dos produtos
da Feira da Agricultura Familiar, a administração do município transferiu seu local para
o espaço em frente a Rodoviária de Carnaúba, área de grande movimento na Cidade. A
iniciativa teve amplo apoio dos produtores e
dos comerciantes da agricultura familiar do
município, e o respaldo da população pela
facilidade de acesso. A mudança tem conseguido movimentar significativamente a economia do município, mais notadamente nos
setores da agricultura e do comércio, gerando maiores oportunidades de renda.
O programa da Feira da Agricultura Familiar, feito em parceria com a Emater, é um
dos principais da Prefeitura de Georgino
Avelino, e visa o comércio de produtos 100%
orgânicos. Fomenta a economia do município
e incentiva o pequeno produtor a permanecer
no campo, na agricultura e na pesca.
"Nosso município, além de suas belezas
naturais, é contemplado por Deus com uma
terra fértil, com possibilidade de boas produções, frutas e legumes 100% orgânicos e
cultivados por produtores responsáveis, o
que torna nossa terra cada vez mais produtiva. O amor das pessoas em oferecer o
melhor de sua produção para comercializa-

Stela Sena, prefeita de Senador Georgino Avelino.

ção na Feira da Agricultura Familiar faz o
diferencial. Estamos fazendo algumas alterações estratégicas, inicialmente com a mudança do local de sua realização, isso para
que ela tenha maior visibilidade e aproveitamento em vendas", afirmou a prefeita Stela
Sena.
Com os cursos oferecidos pelo Pronatec
(Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego), está sendo disponibilizada para os estudantes jovens e adultos do
município a possibilidade da qualificação e
da capacitação profissional. Entre os cursos,
que garantem o conhecimento profissional,
está o de Agricultor Orgânico, inteiramente
sintonizado com a realidade econômica do
município, que teve durante o ano de 2017
solenidade de conclusão e de diplomação de
20 novos técnicos.
Articulação por recursos e

estrada
Articulações desenvolvidas em Brasília,
junto ao governo federal, para a liberação de
recursos para obras no município, garantiram
avanços nas áreas da Assistência Social, da
Saúde e da estrutura de transporte público
municipal. A prefeita Stela Sena, acompanhada da vice Sandrinha, conseguiram a liberação de recursos para a retomada da obra da
Creche, que se encontrava totalmente paralisada; liberação da última parcela da Academia de Saúde de Carnaúba, que está com a
obra finalizada, e que necessitava de um
último repasse para quitar a parcela final dos
serviços junto a empresa que a executou,
pendente desde maio de 2016. Também em
Brasília, as gestoras conseguiram adiantar a
burocracia para a liberação de mais um ônibus que se somará a frota do município.
Em articulações junto ao vice-governador
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do RN, Fábio Dantas, e à deputada Cristiane Dantas, a prefeita
Stela Sena garantiu a recuperação da estrada RN 002 que liga
a BR 101 à cidade de Georgino Avelino. A Operação Tapa-Buracos, feita pelo Governo do Estado em atendimento a requerimento da deputada estadual Cristiane Dantas, garante melhores
condições para o tráfego de veículos, com o consequente aumento do fluxo turístico, e para o escoamento da produção rural
do município.
"Somos gratos pelo apoio governador Robinson Faria e do
vice-governador Fábio Dantas, e também da deputada Cristiane
Dantas. A operação Tapa-Buracos vai facilitar o acesso às belezas da nossa cidade e possivelmente aumentar o fluxo turístico",
destacou a prefeita Stela Sena.
Corte da Terra e Kit da Pesca
Com a decisão de fazer voltar o Programa do Corte de Terra,
a atual administração investe nas potencialidade agrícolas que
marcam o município de Georgino Avelino beneficiando sobretudo
o pequeno produtor. O Programa do Corte de Terra, iniciado pela
Secretaria Municipal de Agricultura, faz o cadastramento de todos
os pequenos e médios produtores rurais de Senador Georgino
Avelino, o que garante a regularização e a concessão da DAP
(Declaração de Aptidão ao Pronaf), que é o documento de identificação do Agricultor Familiar.
"Regulariza e conceder a DAP aos pequenos produtores é
o primeiro passo para fazer com que a cidade de Senador Georgino Avelino possa desenvolver suas potencialidades a partir
de uma Assistência Técnica de extensão rural, que permite aos
produtores seguros sociais, comercialização de seus produtos e
vários direitos e benefícios sociais", ressaltou Stela Sena.
A Prefeitura também realiza o cadastro dos pescadores,
caranguejeiros e marisqueiros locais. O cadastramento permitirá
a concessão do KIT da Pesca que disponibiliza de forma gratuita a tarrafa, a rede de pesca, a canoa, e também o acesso ao
crédito bancário para investimento na área.
Valorização do servidor
municipal
Senador Georgino Avelino é hoje um município que tem
buscado a valorização do servidor municipal. Já no início da atual
gestão, o executivo municipal decidiu antecipar o pagamento dos
servidores para garantir dinheiro no bolso no período de festas
carnavalescas. "Antecipar o salário não é apenas manter nosso
compromisso de pagar a folha dos funcionários em dia, mas é
principalmente compreender às necessidades de nosso povo e
lhes possibilitar a passagem das festas de carnaval com dinheiro no bolso", disse Stela Sena.
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EDUCAÇÃO

A TECNOLOGIA EDUCACIONAL COMO FATOR DE MELH
A atividade educacional com o uso da
tecnologia é algo determinante nos dias atuais em todo o mundo. As ferramentas oferecidas e à disposição dos sistemas de ensino
são capazes de aproximar distâncias, ampliar
bases de conteúdos, qualificar o trabalho do
professor e motivar os alunos.
O município de São Gonçalo do Amarante, localizado na região metropolitana de
Natal, é hoje um exemplo de sucesso na
utilização da tecnologia em seu sistema de
ensino público. Em parceria com o grupo
Clickideia Tecnologia Educacional, São Gonçalo apresenta um projeto inovador reunindo
um amplo Portal Educacional e um programa
de formação continuada para os professores.
O projeto do Clickideia estimula e fomenta o
uso pedagógico da tecnologia em sala de
aula tendo o professor como o condutor fundamental.
Na formação continuada do projeto, os
professores têm a oportunidade de refletirem

e discutirem as melhores maneiras de incorporar a tecnologia no planejamento curricular.
Com essa incorporação os recursos disponibilizados pela tecnologia moderna se tornam,
de fato, ferramentas úteis a serviço da aprendizagem. Como a nova tecnologia e atraente
e de fácil manejo, os estudantes têm acesso
e maiores possibilidades de compreensão de
forma mais eficiente dos componentes curriculares, e das habilidades e competências
exigidas para avançar em uma sociedade
cada vez mais voltada para o conhecimento
e competitividade.
O projeto do Clickideia também avança
na garantia da manutenção através do tempo
do histórico do aluno. Com tecnologia moderna, o Clickideia disponibiliza para a escola
um amplo espaço para o acervo dos dados
do histórico de cada aluno. Acessando o
acervo, por exemplo, daqui a 20 anos ou
mais, o estudante terá à sua disposição todos
os dados do histórico de sua vida escolar.

Contexto e tecnologia
O caráter inovador do projeto vem de sua
capacidade de considerar como determinante a contextualização e a motivação, e isso
faz com que os estudantes enxerguem a
tecnologia como algo que está próximo e
também presente em sua realidade, em sua
vida, em sua escola e em sua comunidade.
O projeto é desenvolvido sempre buscando se adequar ao planejamento dos professores e à realidade dos alunos e, para
isso, disponibiliza, entre outras coisas, materiais educacionais digitais completamente
interativos e que valorizam o contexto histórico e social dos estudantes e educadores.
Pelas facilidades que a tecnologia oferece,
estudantes e professores podem contemplar,
refletir e compreender a trajetória histórica de
sua terra, de seu povo, a cultura e a economia, e ampliar seus conhecimentos a partir
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MELHORIA EFETIVA DO ENSINO NA ESCOLA PÚBLICA
dos valores, fatos e desafios de sua própria
comunidade.
O Portal Educacional, por exemplo,
conta com vídeos e atividades relacionadas
a importantes personagens da região, como
Dona Militana e Câmara Cascudo, e tem o
jogo digital imersivo “Terra dos Mártires”,
que aborda um dos grandes marcos históricos de São Gonçalo do Amarante.
Benefícios das novas
tecnologias
A tecnologia, quando devidamente utilizada, pode ser importante ferramenta para
o progresso da prática eficiente do ensino/
aprendizagem. Ela pode contribuir para a
maior aproximação dos professores aos
alunos; visualização mais adequada das
dificuldades enfrentadas pelos estudantes;
trazer maiores informações para um eficaz
nivelamento da turma. Pode também poten-

cializar a construção e o compartilhamento
de informações e saberes; ampliar os limites
para aquisição, compreensão e construção
de conhecimentos; contribuir significativamente para o atendimento às necessidades
que existem no aluno por mudanças e por
novidades; e ensejar um ambiente mais
inclusivo e colaborativo entre professores,
alunos e todos que fazem parte da comunidade escolar.
A tecnologia também atua na constante
modificação e na criação de formas inovadoras de comunicação, interação e de relações interpessoais, o que pode contribuir no
desenvolvimento de competências como a
capacidade de argumentação, de autonomia
e de cooperação.
Segundo a professora Léa Fagundes,
uma das pioneiras no uso da informática
educacional no Brasil, as novas capacidades ensejadas pela tecnologia ampliam o
nível de percepção e de cognição dos es-

tudantes. Nesse sentido, o estudante deixa
de ser apenas consumidor de informações
e passa a ter papel proativo em sua própria
aprendizagem – aplicando conhecimentos
para resolver problemas, desenvolvendo
autonomia para tomar decisões, identificando dados de uma situação e buscando soluções para sues problemas e de sua comunidade.
As tecnologias educacionais podem
contribuir para diminuir as barreiras sociais,
culturais, econômicas e políticas que são
responsáveis diretas pela exclusão e pela
desigualdade. Com o uso adequado delas
os alunos são desafiados a pensar sobre o
seu contexto buscando compreender e participar de forma efetiva da comunidade e do
mundo do qual é integrante. Especificamente na rede pública, as tecnologias oportunizam inovações nas metodologias de ensino
capar de transforma a sala de aula em uma
ferramenta efetiva de transformação social.
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MUNICIPALISMO

FECAM LEVARÁ ATRAVÉS DE PARCERIAS DIVERSOS
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PARA OS POTIGUARES
A cada momento que passa o mercado de trabalho fica mais
exigente e isto está fazendo com que as pessoas procurem estarem cada vez mais preparadas para essas mudanças que
ocorrem quase que diariamente. A qualificação profissional surge
dessa forma como uma ferramenta fundamental para as pessoas
que almejam conquistar sucesso em sua carreira profissional.
Pensando nisso é que a Federação das Câmaras do Rio
Grande do Norte (FECAM-RN) vem expandido cada vez mais o
seu projeto de interiorização, levando para todos os polos cursos
de qualificação profissional. Para 2018, o planejamento está
centrado na viabilização de cursos para a população potiguar
através de parcerias com a Fecomércio, Tribunal de Contas,
Escola da Assembléia e o Instituto Tecnológico Brasileiro (ITB),
que levará mais de 100 cursos disponibilizados na modalidade
on line.
Os cursos poderão ser solicitados de acordo com a demanda de cada município.Grande parte da importância de fazer uma
capacitação é como o próprio nome indica, estar a par de novas
ideias e conceitos que o mundo e o mercado acabam exigindo
de nós. As mudanças têm acontecido de maneira muito rápida,
sendo extremamente importante se capacitar para acompanhar
as demandas que se transformam a cada dia.
O presidente da FECAM, o vereador Odair Diniz sabe o
poder transformador que a qualificação profissional pode proporcionar para os potiguares. Visto isso, o conhecimento vem se
tornando uma ferramenta importantíssima para o profissional que
almeja sucesso em sua carreira, pois o mesmo poderá abrir
varias portas para ele, porém esse conhecimento deve ser adquirido constantemente para que dessa forma o profissional possa
se adaptar a diversas situações que ocorrem no ambiente de
trabalho.

Com o intuito de aperfeiçoar o trabalho dos profissionais
que atuam no Poder Legislativo, a Câmara de Parnamirim
recebeu a oficina tecnica sobre Gestão e Fiscalização e
Contratos

Novembro.indd 32

Com Eduardo Benevides - diretor geral do Instituto
Tecnológico Brasileiro Prospere itb, em Natal. Na reunião
foi discutida a parceria para a viabilizaçao de cursos de
qualificação e aperfeiçoamento que serão levados para
as Câmaras Potiguares, a partir de 2018. Todos os cursos
são on-line, tem registro e certificados com validade do
território nacional.

Conversa bastante proveitosa com o presidente da
Fecomercio Marcelo Fernandes sobre parceria para 2018
Presentes a diretoria executiva (Júlio Protasio), de cursos
(Erineide Sa) e o presidente Odair Diniz

A oficina Como Falar em Público foi ministrada pelo
professor e conferencista Paulo Roberto Lima em São
Miguel do Gostoso
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Oficina técnica de licitação em Currais Novos

Presidente da FECAM - Odair Diniz

A Câmara de Vereadora de Apodi recebeu a Oficina
de Inteligência Emocional, relacionamento interepessoa.
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AGRONEGÓCIOS

A RIQUEZA DA MANDIOCA
O APROVEITAMENTO DO RESÍDUO LÍQUIDO DA MANDIOCA GERA A PRODUÇÃO DE ÁLCOOL FINO
PARA COSMÉTICOS E BEBIDAS, ALÉM DE EVITAR AGRESSÕES AO MEIO AMBIENTE

A mandioca é uma cultura fenomenal. Além da conhecida farinha, mais de 600 produtos que a raiz pode derivar para atender
vários setores que vai desde a indústria de alimentos, indústria siderúrgica, farmacêutica, energia etc. Portanto é de grande importância o papel que a mandioca exerce no contexto nutricional devido ao seu alto valor energético, que vai desde o consumo das raízes in natura, “mandioca mansa” sendo comidas cozidas, assadas
e fritas e da farinha em farofas, pirões. Vale frisar que a mandioca
também é utilizada na alimentação animal.
O cultivo no Rio Grande do Norte dar-se principalmente nas
regiões agrestes, leste potiguar e região do Mato Grande. Dados
não atualizados mostram que é grande o cultivo ainda nos moldes
comuns sem o apoio técnico desejado e necessário para a obtenção
de cultivares mais adequadas e com maior rendimento no cultivo.
O Rio Grande do Norte dá um passo relevante na produção de
mais um produto derivado da mandioca que é a produção do álcool de cereais com o aproveitamento do resíduo líquido, ou seja,
resultante da manipueira, que é considerado um resíduo altamente
tóxico, e que agora gera álcool fino, podendo ser aproveitado para
o uso em cosméticos, bebidas, fármacos, alimentação, solventes
etc. O álcool de cereais é um produto de alta pureza, com característica organoléptica singular, facilmente detectada pela maciez e
palatabilidade. Ou seja, trata-se de um produto suave e utiliza-se
nos processos onde necessita-se de um álcool etílico neutro com
teor acima de 94°GL

A Manipueira é um resíduo líquido altamente poluente que
degrada os cursos d’água, lagoas e o solo. Para ter uma ideia do
alto grau poluidor da manipueira, são precisos 20 cilindros de oxigênio para tratar 100 litros de manipueira antes de devolvê-la à
natureza, ao passo que apenas com meio cilindro de oxigênio trata
100 litros de esgoto doméstico.
A manipueira é um liquido extraído da mandioca quando ela é
prensada no processo de fabricação da farinha – carreada de ácido
cianídrico, venenoso e nociMilton Duarte desenvolve projeto para
aproveitamento
de resíduo da mandioca
vo à alimentação humana e
animal – e que
agora começou
a ser base de
um insumo de
alto valor agregado para uma
indústria que
movimenta bilhões todos os
anos, ao menos
para um dos
produtores de
farinha da re-
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gião que já converte a manipueira em álcool de cereais.
Depois de assumir a produção de uma casa de farinha no município de Brejinho – A terra da Farinha, há um ano e meio, o advogado Milton Duarte começou a conversar com outros produtores a
possibilidade de unir forças para a criação de um projeto integrado
de aproveitamento de toda a manipueira que hoje é descartada com
o objetivo de aproveitamento na produção de álcool de cereais visando atender a indústria de cosméticos e a farmacêutica.
Mercado não falta, garante Duarte. Ele mesmo já começou a
conversar com potenciais clientes no RN e em Pernambuco, que,
juntos, consomem 50 mil litros de álcool de cereais que podem ser
atendidos com a produção originada a partir da tóxica manipueira.
No Agreste potiguar, explica Milton, todas as casas de farinha

produzem juntas, 300 mil litros de manipueira que são descartados
todos os dias na natureza. O descarte, em condições precárias de
acumulação, polui o subsolo e, com a chuva, chega facilmente aos
mananciais hídricos como lagoas e riachos. “O prejuízo ambiental é
imenso”, assegura o advogado e produtor de farinha.
Mas, recebendo tratamento biológico adequado, todo esse
descarte diário seria convertido em 15 mil litros diários de álcool de
cereais, o que representaria um faturamento de largada de R$ 240
mil por mês. Uma planta com capacidade para mil litros dia de álcool custa R$ 1 milhão. O desafio agora é mostrar aos donos das outras
casas de farinha que é possível matar dois coelhos de uma vez só,
dando destino adequado a manipueira e ao mesmo tempo ganhando dinheiro com o rejeito.

A MANIPUEIRA precisa consumir 60.000 mg/l de Oxigênio para

O Esgoto Doméstico: necessita apenas consumir 2.000 mg/l de

atingir um grau de pureza e ser inserido novamente na natureza.

Oxigênio para ser tratado e retornado para a natureza.

São necessários 20 cilindros de oxigênio de 8,2 litros

É necessário apenas meio cilindro de oxigênio de 8,2 litros

cada para tratar 100 litros de Manipueira.

cada para tratar 100 litros de esgoto. nado para a natureza.
JANEIRO DE 2018 l MUNICÍPIOS EM FOCO l PAG.35

Novembro.indd 35

22/01/2018 19:37:02

MUNICIPALISMO

FEMURN: CONQUISTAS E AVANÇOS PARA OS MUNICÍPIOS DO RN
A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte – FEMURN tem atuado com trabalho e coragem na defesa dos municípios e
da população que neles habitam. Mesmo com
toda a crise financeira nacional, a Federação
iniciou 2018 com a mesma disposição para
lutar em favor das nossas cidades.
O ano de 2017 foi marcado por diversas
conquistas importantes que contribuíram para
amenizar as dificuldades dos gestores municipais. O ano foi de intenso avanço do movimento municipalista do Rio Grande do Norte.

A FEMURN ampliou parcerias com o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas do
Estado. A união com o TCE garantiu a realização do projeto Escola Itinerante, que promoveu cursos de capacitações aos gestores
em todas as regiões do Estado.
Com o TCE, a FEMURN também promoveu debate sobre obras paralisadas nos municípios, encontrando soluções para os problemas e minimizando os prejuízos das prefeituras.
Com o apoio do Tribunal de Contas, do

Tribunal de Justiça e do Ministério Público, a
FEMURN lançou o programa “Gestão Fiscal
Efetiva”, que discutiu a dívida ativa dos municípios, e lançou o Programa de Governança
Diferenciada das Execuções Fiscais.
solicitação da FEMURN ao Tribunal de
Justiça também garantiu o julgamento da ação
em que Governo do Estado se comprometeu
a regularizar pagamento da Farmácia Básica
aos municípios.
O diálogo da FEMURN com órgãos e
governos é permanente e fundamental para o
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progresso dos municípios.
Com a JUCERN, a FEMURN fortaleceu
parceria para capacitação do RedeSim, garantindo melhorias na economia dos municípios.
Ao PROCON estadual, a FEMURN solicitou a reabertura das agências destruídas
nos municípios do interior. Graças à ação da
Federação, foi lançado um calendário de reabertura das agências.
A FEMURN também cobrou do Governo
do Estado mais medidas de segurança para
os municípios do RN, e apoiou o programa
Moradia Cidadã.

Em parceria com a Assembleia Legislativa, a FEMURN realizou cursos e oficinais.
Em 2017, a Federação também promoveu capacitações e orientações jurídica e
tributária em sua sede.
Ao Governo Federal, a FEMURN pediu,
através do Ministro da Educação a não devolução das verbas do Fundeb, o que iria
inviabilizar ainda mais a situação das prefeituras do RN.
Nas ações nacionais, a FEMURN participou da mobilização na Praça do Meio do
Mundo, em Campina Grande, realizado pela
Federação dos Municípios da Paraíba. O

movimento reuniu gestores dos dois estados,
cobrando maiores repasses do Governo Federal para os municípios.
A FEMURN também participou e debateu
pautas municipalistas na XX Marcha em Defesa dos Municípios, em Brasília. Dezenas de
Prefeitos potiguares estiveram presentes no
encontro.
Já no final do ano, a FEMURN também
participou do movimento “Não deixe os municípios afundarem”, promovido pela Confederação Nacional de Municípios, em Brasília,
que reuniu as federações de todos os estados
na luta pelo apoio financeiro aos municípios.
Apesar das dificuldades enfrentadas
pelos municípios, a Federação está presente,
auxiliando e garantindo conquistas. Em 2018,
a FEMURN vai continuar lutando e conquistando espaços e benefícios para as cidades
do RN.
A promoção de cursos e oficinas de capacitações, bem como assessorias jurídica e
tributária por parte da Federação, serão ampliadas, garantindo atendimento e capacitação às Prefeituras associadas. A FEMURN
também estará presente nos principais pleitos
municipalistas nacionais.

“Gostaríamos de parabenizar a revista Foco por
este novo e grandioso projeto que pretende reunir e
divulgar as boas ações dos nossos municípios. Uma
divulgação importantíssima, digase de passagem. O
momento atual que os gestores vivem, de fazer mais
com menos, e conseguir manter o atendimento as
populações dos municípios em meio à crise econômica
que nos tanto nos afeta, merece estar retratado em um
trabalho grandioso e com a qualidade que a equipe
reconhecidamente já tem. Sucesso!”

Luiz Benes Leocádio de Araújo
PRESIDENTE
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