
PARNAMIRIM, DE SEGUNDA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2019 A SEXTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2019
EDIÇÃO Nº 30 |  ANO 1  | 9.000 EXEMPLARES

DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

www.agorarn.com.br

AGORAPARNAMIRIMJORNAL 100% GRÁTIS. PEGUE O SEU!

Em “dia D”, mais de 600 jovens 
recebem vacina contra o sarampo

Saúde 04

Dessa vez, as doses foram destinadas ao público com idade entre 20 e 29 anos. Unidade de saúde mais procurada foi a
de Nova Esperança, com a distribuição de 110 doses. Coordenadora de Imunização diz que resultados foram satisfatórios
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REUNIÃO DA OPOSIÇÃO I
A reunião dos líderes 

oposicionistas de Parna-
mirim serviu para revelar 
quem são os verdadeiros 
opositores ao prefeito Rosa-
no Taveira.

REUNIÃO DA OPOSIÇÃO II
O padre Murilo tem sido 

um grande articulador da 
oposição. Apesar de não 
ter participado da reunião, 
ele cedeu a Casa Paroquial 
para a oposição conspirar 
contra o prefeito Taveira.

REUNIÃO DA OPOSIÇÃO III
Segundo uma fonte desta 

Coluna, foi o padre Murilo 
quem teve a ideia de lançar o 
manifesto político da oposição.

REUNIÃO DA OPOSIÇÃO IV
Tidos como oposição, 

mas suspeitos de terem 
feito um pré-acordo com o 
prefeito Rosano Taveira, o 
tabelião Airene Paiva e o 
ex-deputado Carlos Augus-
to Maia não compareceram.

REUNIÃO DA OPOSIÇÃO V
Estiveram presentes na 

reunião o ex-prefeito Mau-
rício Marques; o advogado 
e professor Iran Padilha; a 
presidente do PT, Josiane; 
o jornalista Pinto Júnior; 
a advogada Anna Nunes; a 
vereadora Professora Nilda; 
e o empresário Santana.

OPOSIÇÃO SEREIA I
O manifesto da oposi-

ção também serviu para 
revelar aqueles que são 
metade oposição e metade 
governo, assim como a 
sereia é metade humano e 
outra metade peixe.

OPOSIÇÃO SEREIA II
O grupo de oposição 

sereia que não assinou 
manifesto dizendo que “em 
nenhuma hipótese votará 
em Rosano Taveira” é 
composto pelo tabelião Ai-
rene Paiva, Carlos Augusto 
Maia, vereador Abidene, 
Ricardo Gurgel e Gildásio  
Figueiredo.
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O ex-prefeito de Natal Carlos Alves quer can-
didatar sua mulher, Andréa Alves, como prefeita 
de Parnamirim. Como até as pedras sabem, a 
família Alves na sua grande maioria vive da políti-
ca. Carlos Eduardo Alves não é diferente e sempre 
viveu da política, como profissional do voto.

Sabemos também que os negócios do seu 
falecido pai estão em Parnamirim. Portanto,  
Carlos Eduardo Alves, para concretizar alguns 
investimentos do falecido pai, precisa controlar a 
prefeitura.

Diante desse interesse empresarial e fami-
liar, e também pelo fato de precisar arranjar um 
emprego para sua esposa, já que as lojas dela de 
roupas femininas sofisticadas fecharam, Carlos 
Eduardo Alves não encontrou outro caminho 
para manter seu patrimônio e para encontrar 
meio de aumentar sua renda doméstica a não ser 
a Prefeitura de Parnamirim.

Carlos Eduardo nunca deu importância ao 
município de Parnamirim. Todos sabem que 
ele sequer comparecia aos eventos promovidos 
por Agnelo. Mas, se valendo da memória do 
pai, soberanamente Carlos Eduardo Alves quer 

controlar Parnamirim, por questões de sobrevi-
vência política, econômica e familiar.

Analistas políticos de Parnamirim estão 
garantindo, depois de analisarem pesquisas, 
que a candidatura da mulher de Carlos Edu-
ardo Alves pode repetir um fracasso político 
ocorrido em 1985, quanto o então senador 
Carlos Alberto de Sousa, pai da “Borboleta 
Micarla”, colocou sua esposa Miriam de Sousa 
para disputar a Prefeitura de Natal. A vota-
ção de Dona Miriam foi ridícula.

Essa campanha teve fatos engraçados. Um 
deles foi quando o senador colocou sua esposa 
candidata dentro de uma caixa de geladeira 
dizendo que aquele era o pacote que iria salvar 
Natal. Lembrando deste fato cômico, analistas 
dizem que Andréa Alves poderá repetir, sendo 
a Miriam da Geladeira de Parnamirim.

Mas juristas especialistas em direito eleitoral 
garantem que ela está inelegível pelo fato de seu 
esposo ter exercido mandato de prefeito de Natal 
neste período que está sendo encerrado. Assim 
sendo, Carlos Eduardo Alves pode economizar a 
caixa de geladeira. 

Andréa Alves, Mirian de Sousa, Carlos 
Alberto, Carlos Eduardo Alves e a geladeira 

EDUCADORES I
Um manifesto dos educa-

dores está ganhando força. 
Empresários e professores 
querem um projeto claro de 
governo para o setor.

EDUCADORES II
Uma das questões que 

os signatários do manifesto 
“Educação é Tudo” apon-
tam é o fomento ao ensino 
profissionalizante. Eles 
entendem que Parnamirim 
não poderá crescer sem 
qualificar pessoas para o 
mercado de trabalho.

CURRAL ELEITORAL I
Ao tomar conhecimento 

da denúncia feita por esta 
Coluna sobre suspeita de uso 
político eleitoral do Hospital 
Deoclecio Marques, a go-
vernadora Fátima Bezerra 
determinou que tudo fosse 
apurado com a maior rapidez.

CURRAL ELEITORAL II
Segundo nossa fonte, a 

apuração comprovará as 
denúncias e, com isso, have-
rá profundas mudanças na 
direção do hospital. Quando 
voltar da viagem ao exte-
rior, Fátima vai despachar 
com o secretário de Saúde, 
Cipriano Maia.

PESQUISA I
Mais uma pesquisa 

foi contratada para aferir 
tendência de votos para 
prefeito de Parnamirim.

PESQUISA II
Os contratantes da 

pesquisa exigiram omitir o 
nome do ex-prefeito Mau-
rício Marques no quesito 
espontâneo para prefeito.

AIRENE I
O tabelião Airene Oaiva 

iniciou sua programação de 
entrevistas. A primeira não 
repercutiu.

AIRENE II
Na pré-campanha, o 

pré-candidato Airene Paiva 
está divulgando vídeos nas 
redes sociais.

MAURICIO MARQUES I
O ex-prefeito Maurício 

Marques resolveu falar. 
Ele estava calado espe-
rando o prefeito Rosano 
Taveira conceder entrevis-
ta. Como o prefeito comeu 
a corda e falou, Maurício 
soltou o verbo.

MAURICIO MARQUES II
Antes de falar sobre o 

prefeito Rosano Taveira 
e sua gestão, Maurício 
pacientemente andou cole-
tando dados, indicadores e 
informações.
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 A juíza Ana Cláudia Braga de 
Oliveira, da 50ª Zona Eleitoral, de-
terminou a manutenção da quebra 
de sigilo na ação sobre a compra 
de votos envolvendo o prefeito de 
Parnamirim Rosano Taveira (Re-
publicanos) e os vereadores Thiago 
Cartaxo e Rogério Santiago.

A ação judicial está relacionada 
com a captação de votos de forma 
ilícita dos três agentes públicos.  
Em 4 de outubro passado, a juíza 
Ana Cláudia Braga de Oliveira 
acatou a denúncia movida pelo Mi-
nistério Público Eleitoral em 20 de 
setembro.

Em sua decisão, a juíza disse 
que não vislumbra a necessidade 
de sigilo em documentos ou atos do 
processo. A magistrada justifica que 
o Ministério Público Eleitoral não 
trouxe elementos a indicar prejuí-
zos à publicidade dos atos, seja aos 
acusados ou a terceiros.

“De modo que há de prevalecer 
o interesse da sociedade na publi-
cidade dos autos, o que permite 
maior controle dos atos judiciais 
e transparência, regras basilares 
num Estado Democrático de Direi-
to”, definiu ela.

Vale lembrar que o pedido de 
sigilo foi expedido pelo próprio 
Ministério Público Eleitoral. A ale-
gação foi a de que parte do acervo 
das provas teve origem na ação de 
busca e apreensão ocorrida na Ope-

ração “Curto Circuito”, deflagrada 
pelo Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Norte em 2018, e 
que tramita na 2ª Vara Criminal de 
Parnamirim.

A ação relacionada com a 
“Curto Circuito” autoriza o 
compartilhamento do conteúdo 
colhido na execução dessa me-
dida cautelar com a Promotoria 

Eleitoral de Parnamirim. A caso 
investiga atos de corrupção rela-
cionados com contratos superfa-
turados para a iluminação públi-
ca da cidade.

Com a decisão, o processo judi-
cial segue o seu curso normalmente. 
A última movimentação do caso 
aconteceu em 4 novembro, quando 
as partes envolvidas no processo 

deram ciência de que receberam a 
decisão judicial.

De acordo com a denúncia do 
Ministério Público Eleitoral, Rosa-
no Taveira, Thiago Cartaxo e Rogé-
rio Santiago são suspeitos da práti-
ca do delito tipificado no artigo 299 
do Código Eleitoral – “dar, oferecer, 
prometer, solicitar ou receber, para 
si ou para outrem, dinheiro, dádiva, 

Prefeito Rosano Taveira é investigado por contratos superfaturados para a iluminação pública da cidade de Parnamirim

Thiago Cartaxo: um dos investigados pela prática do delito tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral Rogério Santiago: vereador é um dos alvos da investigação, que tramita na Justiça Eleitoral de Parnamirim

Juíza eleitoral nega sigilo e mantém ação 
contra prefeito e vereadores em Parnamirim
Titular da 50ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Norte, Ana Cláudia Braga de Oliveira determinou a manutenção da ação
sobre a compra de votos envolvendo Rosano Taveira (Republicanos) e os vereadores Thiago Cartaxo e Rogério Santiago

Captação ilícita de votos

José Aldenir / Agora RN

ou qualquer outra vantagem, para 
obter ou dar voto e para conseguir 
ou prometer abstenção, ainda que a 
oferta não seja aceita”.

À época, o Ministério Público 
Eleitoral requereu o arquivamento 
dos autos em relação àqueles que 
receberam “vantagens” para suprir 
as necessidades básicas, mesmo 
incorrendo em corrupção eleitoral 
passiva (art. 299 do Código Elei-
toral), por entender que os eleito-
res eram pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. A Justiça 
acatou o pedido e todos os que re-
ceberem benefícios foram retirados 
da ação.

De modo que há de 
prevalecer o interesse da 
sociedade na publicidade 
dos autos, o que permite 
maior controle dos atos 
judiciais e transparência, 
regras basilares num 
Estado Democrático de 
Direito”

Ana Cláudia Oliveira
Juíza titular da 50ª Zona
Eleitoral de Parnamirim

“
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Unidades básicas de saúde de 
Parnamirim realizaram no último 
sábado, 30, mais um “dia D” de 
vacinação contra o sarampo. Des-
sa vez, as doses foram destinadas 
ao público com idade entre 20 e 
29 anos. A unidade de saúde mais 
procurada foi a de Nova Esperan-
ça, com a distribuição de 110 doses.

A secretária municipal de Saú-
de, Terezinha Rêgo, alerta para a 
importância da vacinação. “O sa-
rampo é uma doença prevenível, 
mas as pessoas acabam esquecendo 
(de se proteger). O sarampo é uma 
doença que necessita de atenção. 
Atualmente,  estamos tendo vários 
casos no País. Por isso, a população 
deve se atentar para os chamados. 
É importante prevenir, pois. com a 
prevenção, não haverá consequên-
cias maiores mais tarde”, disse.

De acordo com a coordenadora 

de Imunização da Secretaria de 
Saúde de Parnamirim, Thiciane 
Azevedo, os resultados foram sa-
tisfatórios. “Nessa campanha, não 

tínhamos meta a ser atingida, 
mas o nosso objetivo foi mobilizar 
as pessoas entre 20 e 29 anos que 
ainda não haviam tomado a vacina 

contra a tríplice viral. Essa faixa 
etária representa o grupo mais aco-
metido pela doença ultimamente. 
Tendo em vista que esse é um gru-
po reduzido e que a maioria já tem 
em seu cartão de vacina as doses 
de tríplice viral tomadas quando 
pequenos, os números foram satis-
fatórios”, falou.

Renata Almeida, de 23 anos, 
não perdeu tempo e logo se dirigiu 
ao polo de vacinação localizado em 
uma rede de atacado, no bairro 
de Nova Esperança, juntamente 
com o seu marido. Ela afirma que 
o cuidado com a saúde deve ser 
contínuo. “A prevenção é o melhor 
remédio, e os casos que foram no-
tificados de sarampo me deixaram 
assustada. Então, decidi vir até 
aqui e procuro sempre manter tudo 
em dia, principalmente as minhas 
vacinas”, afirmou.

Jovem recebe vacina contra o sarampo em rede de atacado de Nova Esperança

“Dia D” de vacinação contra o sarampo 
imuniza mais de 600 jovens na cidade
Dessa vez, as doses foram destinadas ao público com idade entre 20 e 29 anos. Unidade de saúde mais procurada foi a
de Nova Esperança, com a distribuição de 110 doses. Coordenadora de Imunização diz que resultados foram satisfatórios

Saúde

Prefeitura de Parnamirim / Divulgação

Centro: 86
Nova Esperança: 110
Cajupiranga: 8
Santa Tereza: 40
Parque Industrial: 22
Emaús: 20
Suzete Cavalcanti: 65
Bela Parnamirim: 91
Pirangi: 17
Monte Castelo: 73
Jardim Planalto: 36
Passagem de Areia: 17
Vale do Sol: 10
Coophab: 14

Total: 609 doses

VACINAÇÃO
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O Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte e a Prefeitura de 
Parnamirim realizam na próxima 
sexta-feira, 6, mais uma edição do 
projeto Justiça na Praça. O evento 
vai oferecer vários serviços à po-
pulação, inclusive um casamento 
comunitário.

Além de assistir à oficialização 
das uniões, a população poderá 
ter acesso a diversos serviços exe-
cutados pelas secretarias munici-
pais. Na área da saúde, quem for 
ao Justiça na Praça poderá contar 
com emissão de cartão do SUS, 
testes de HIV, hepatites B, C e sífi-
lis, realização de testes glicêmicos, 
aferição de pressão, avaliação de 
IMC (Índice de Massa Corporal), 
orientação nutricional, encaminha-
mento para grupos de obesidade, 
acompanhamento do cadastro do 
Bolsa Família, serviços de auricu-
loterapia, atendimento médico nas 
especialidades de pediatria, clínica 
geral e dentista, além de trailer 
odontológico e escovódromo.

Outros serviços ofertados serão 
a contação de história, com o Pro-
jeto Rio de Leitura, e as oficinas 

de pintura de rosto, emissão da 
carteira ID Jovem – ASSEJUV, 
atualização e nova inscrição de bol-
sa família (CadÚnico), Benefício de 
Prestação Continuada, atendimen-
to social para encaminhamento à 
rede socioassistencial e o programa 
Criança Feliz (serviço de busca 
ativa de crianças para serem inse-
ridas no programa).

Quem está à procura de em-
prego também será atendido, com 
orientação e agendamento de ca-
dastro de currículo e emissão de 
Carteira de Trabalho. Também 
haverá emissão de carteira de 
identidade e exposição das feiras 
de artesanato. O Justiça na Praça 
contará, ainda, com atividades es-
portivas como zumba, pula-corda, 
bambolê, peteca, tênis de mesa, 
corrida de saco e cabo de guerra.

A maioria das atividades ocor-
rerá na avenida Castor Vieira Ré-
gis, no largo da Cohabinal. Além 
disso, porém, a Câmara Municipal 
e a Escola Municipal Professora 
Ivanira Paisinho contarão com 
atendimentos do Refis, Procon e 
atendimentos jurídicos, cortes de 

cabelo, design de sobrancelhas, 
limpeza de pele, resultados de exa-
mes de alta complexidade, dentis-
tas, clínicos gerais e pediatra.

O Planetário de Parnamirim, 
no interior do Parque Aluízio Al-
ves, também abrirá suas portas 
para a realização de quatro sessões 
no decorrer da sexta-feira, às 9h, 
10h, 14h, 15h e 16h. As ações do 

Justiça na Praça, no entanto, já 
começam com palestras nos dias 
que antecedem a sexta-feira. Já na 
quarta-feira, 4, haverá duas pales-
tras, uma na Escola Ivanira Pai-
sinho, em ambos os turnos, com o 
tema “Mutilação”, e outra no Cine 
Teatro de Parnamirim às 18h vol-
tada aos noivos. No dia seguinte, 5, 
que antecede o evento, haverá na 

Escola Augusto Severo mais uma 
palestra, também em ambos os 
turnos, com o tema “Drogas”.

Haverá também emissão de 
título de eleitor e certidões, aten-
dimentos jurídicos, exposição de 
aeromodelos e a presença do Grupo 
de Apoio à Adoção Abrace, esclare-
cendo as dúvidas e explicando co-
mo se dá o processo de adoção para 
os interessados. A CDL fará avalia-
ções de crédito, e um caminhão es-
tará estacionado no local realizan-
do mamografias. Serão ofertados 
50 exames, das 8h às 14h. Para ter 
acesso, as mulheres deverão levar 
a solicitação da mamografia com 
ficha Siscan, identidade, CPF, car-
tão SUS, comprovante de endereço 
e exames anteriores, caso tenham.

O Justiça na Praça terá seu clí-
max com o casamento comunitário, 
onde mais de 100 casais oficializa-
rão suas uniões na esfera civil e re-
ceberão a bênção religiosa, fazendo 
uma grande festa.

O evento acontece no próximo 
dia 6 de dezembro no Largo da 
Cohabinal, Avenida Castor Vieira 
Régis, a partir das 8h.

Cerca de 100 casais vão oficializar a união em cerimônia na próxima sexta-feira, 6

Justiça na Praça acontece na sexta-feira, 
com vários serviços gratuitos e casamento
Na área da saúde, serão oferecidos serviços como emissão de cartão do SUS, testes de HIV, hepatites B, C e sífilis, 
realização de testes glicêmicos, aferição de pressão, avaliação de IMC (Índice de Massa Corporal) e orientação nutricional

Projeto

Prefeitura de Parnamirim / Divulgação

Em 14 de março deste ano, 
quando o pesquisador Rostand 
Medeiros entrou no prédio do Mi-
nistério Público Federal (MPF) em 
Natal para participar de uma audi-
ência extrajudicial, não imaginava 
que retornaria ao mesmo local, no 
fim de novembro, para apresen-
tar o livro cuja publicação é fruto 
da parceria iniciada exatamente 
nessa reunião oito meses antes. O 
tema, da audiência, era a adoção de 
medidas para resgate, preservação 
e valorização do patrimônio históri-
co do Rio Grande do Norte relativo 
à 2ª Guerra Mundial. Já o livro – 
que se chama “Lugares de Memó-
ria” - reflete exatamente uma das 
iniciativas pretendidas pelo MPF.

Em suas 170 páginas, a obra 
traz informações, curiosidades e 
imagens de edificações e estrutu-
ras existentes na capital potiguar 

durante o conflito mundial, encer-
rado em 1945.

Lugares de Memória traz como 
subtítulo “Edificações e estruturas 
históricas utilizadas em Natal du-
rante a Segunda Guerra Mundial” 
e apresenta informações e imagens 
(atuais e antigas) de 27 locais de 
Natal que possuem ligação com a 
participação do Brasil no conflito, 
incluindo quartéis, hospitais, se-
des de companhias aéreas, bares, 
cabarés, hotéis, clubes militares, 
residências de oficiais e do cônsul 
norte-americano, entre tantos 
outros pontos que ainda mantêm 
as características de sete décadas 
atrás, ou cujos prédios originais de-
ram lugar a novas edificações.

Publicado pelo Caravela Selo 
Cultural, o livro contou em sua fase 
de pesquisa com o apoio do presiden-
te da Fundação Rampa, Leonardo 

Dantas, e do diretor do Sebrae, João 
Hélio Cavalcanti, além de vários 
outros escritores e amigos do autor. 
O prefácio é do jornalista e escritor 
Carlos Peixoto e o texto abre com 

a palestra do ex-governador Juve-
nal Lamartine, proferida em 1939 
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O ex-senador Garibaldi Al-
ves Filho, vice-presidente do 
MDB no Rio Grande do Norte, 
disse que “é bem provável” que 
o partido apoie a candidatura de 
Andréa Ramalho Alves, mulher 
do ex-prefeito de Natal Carlos 
Eduardo Alves, à Prefeitura 
de Parnamirim nas eleições de 
2020.

Segundo Garibaldi, o apoio a 
Andréa nas eleições de Parnami-
rim poderá ser resultado de uma 
ampla aliança entre o MDB e o 
partido dela, o PDT. O ex-senador 
explicou que existe a possibilidade 
de uma espécie de uma “recipro-
cidade” de apoios. Segundo esse 
entendimento, em Natal, o PDT 
apoiaria o candidato do MDB (Ál-
varo Dias); enquanto que, em Par-
namirim, o MDB apoiaria o nome 
do PDT (Andréa Ramalho).

Nas últimas eleições para 
prefeito de Parnamirim, o MDB 
apoiou a candidatura de Rosano 
Taveira (Republicanos), que aca-
bou eleito. Em troca, o atual pre-
feito fez campanha na cidade para 
Garibaldi nas eleições de 2018 pa-
ra o Senado. O então senador ten-
tava a reeleição, mas conquistou 
apenas o 4º lugar (376 mil votos). 
Considerando apenas os votos de 
Parnamirim, Garibaldi foi ainda 
pior: terminou em 5º lugar.

Para 2020, a avaliação de 
Garibaldi Filho é que o contexto 
político mudou em relação a 2016. 
Ele afirmou que, agora, existe a 
perspectiva real de uma alian-
ça entre MDB e PDT em Natal, 
com o ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves apoiando a candidatura à 
reeleição do atual prefeito, o eme-
debista Álvaro Dias. “As circuns-
tâncias se impõem. Com a aliança 
com o PDT em Natal, e levando 
em conta a realidade de Parnami-
rim e o seu grande eleitorado, isso 
pode levar a uma reciprocidade à 
pretensão de Andréa”, comentou o 
ex-senador, em entrevista à rádio 
Cidade.

Na opinião do ex-senador, a 
eventual candidatura de Andréa 
Ramalho à Prefeitura de Parna-
mirim pode ser impulsionada pela 
memória que a população do mu-
nicípio tem do ex-prefeito Agnelo 
Alves, que era sogro na ex-primei-
ra-dama de Natal. Agnelo admi-
nistrou Parnamirim entre 2001 e 
2008 e morreu em 2015, durante o 
exercício do mandato de deputado 
estadual.

“O ex-prefeito Agnelo Alves 
tem uma memória muito cultua-
da, reverenciada pela população. 
Isso deve ter levado Andréa a 
pensar que realmente poderia ter 
na memória de Agnelo o apoio do 

próprio Carlos Eduardo para le-
var sua mensagem de renovação, 
já que ela é jovem e está ingres-
sando na política. Todo esse con-
texto tem que ser visto por nós do 
MDB”, continuou o ex-senador.

De acordo com Garibaldi, o 
apoio do MDB a Andréa ainda 
não está definido. Ele explicou 
que o assunto será discutido no 
momento oportuno, mas ressaltou 
que a aliança “é bem provável”. 
A ex-primeira-dama da capital, 
segundo o ex-senador, tem “qua-
lidades” para “trazer uma nova 
perspectiva para Parnamirim”.

CANDIDATURA DE ANDRÉA
Atual secretária de Políti-

cas Públicas para as Mulheres 
da Prefeitura do Natal, Andréa 
Ramalho ainda não admite ofi-
cialmente que vai disputar a su-
cessão do prefeito Rosano Taveira 
em Parnamirim, mas tem dado 
sinais de que vai concorrer ao car-
go. Recentemente, ela oficializou 
a mudança do domicílio eleitoral 
para a cidade.

Uma das principais entusias-
tas da candidatura de Andréa e 
articuladora da pré-campanha, 
a vereadora Fativan Alves disse 

em entrevista ao jornal Agora 
Parnamirim que, nos bastidores, 
a ex-primeira-dama da capital já 
demonstra estar decidida a con-
correr em 2020. “Ela já decidiu, 
sim, colocar o nome à disposição 
do povo de Parnamirim para 
disputar a majoritária (eleição 
para prefeita). Ela tem o apoio de 
Carlos Eduardo e dona Celina (so-
gra), enfim, de todos da família”, 
afirma a vereadora.

Além de Fativan, outras par-
celas da oposição em Parnamirim 
têm defendido a candidatura de 
Andréa. A principal estratégia 
estudada é ligar a imagem da ex-
-primeira-dama da capital à figura 
do ex-prefeito Agnelo Alves, sogro 
dela, que administrou Parnami-
rim entre 2001 e 2008, com altos 
índices de aprovação. O ex-pre-
feito morreu em 2015, durante o 
exercício do mandato de deputado 
estadual, mas ainda aparece em 
pesquisas como liderança política.

Com o nome ventilado para dis-
putar a Prefeitura de Parnamirim, 
a ex-primeira-dama de Natal tem 
intensificado os compromissos na 
cidade e as reuniões políticas. Com 
“jeito” de pré-candidata, Andréa 
tem conversado com lideranças da 
cidade e aparecido em eventos pú-
blicos na busca de viabilizar seu no-
me para a disputa do ano que vem.

O governador em exercício do 
Rio Grande do Norte, Antenor Ro-
berto, determinou a desapropria-
ção de um terreno de 3 mil metros 
quadrados, que servirá para a am-
pliação do Fórum da Comarca de 
Parnamirim, órgão do Tribunal de 
Justiça. A decisão está em um de-
creto publicado na edição de sába-
do, 30, do Diário Oficial do Estado.

“O governo da transparência e 
do diálogo mantém uma relação de 
parceria administrativa com o Tri-
bunal de Justiça do RN, de modo 
que as providências para desapro-
priação em favor do novo prédio 
para a Comarca de Parnamirim 

emprestam ao órgão melhores con-
dições de prestação jurisdicional, 
ganhando com isso a cidadania”, 
explicou Antenor.

O ato de assinatura do decreto 
aconteceu na sala de reuniões da 
sede da Governadoria, na sexta-fei-
ra, 29, e contou com a presença do 
presidente do Tribunal de Justiça, 
desembargador João Rebouças, 
do juiz Geraldo Mota (auxiliar da 
Presidência), e do secretário ge-
ral Lindolfo Sales. “Para nós, este 
gesto do Executivo estadual é de 
extrema grandeza e representa 
a possibilidade de melhorarmos 
consideravelmente a prestação dos 

nossos serviços na comarca de Par-
namirim”, afirmou o presidente do 
TJRN.

O terreno a ser desapropriado 
fica localizado no loteamento deno-
minado “Núcleo Marília”, no bairro 
Monte Castelo, em Parnamirim. 
Ele fica na esquina formada pela 
avenida Brigadeiro Trompowsky 
e pelas ruas Francisco Ferreira 
Neves e Altino Vicente de Paiva. O 
decreto estipula que a desapropria-
ção deverá ser realizada urgente-
mente.

Não foi divulgado o valor da 
indenização que será paga ao pro-
prietário do terreno.

Ex-senador, que foi o 5º colocado em Parnamirim em 2018, deverá apoiar Andréa

Governador em exercício, Antenor Roberto assinou decreto na última sexta-feira, 29

Garibaldi afirma que “é bem provável”
que MDB apoie Andréa Ramalho em 2020

Governo do Estado desapropria terreno 
para ampliação do Fórum de Parnamirim

Ex-senador diz que eventual candidatura da mulher de Carlos Eduardo Alves pode ser impulsionada pela memória que
a população do município tem do ex-prefeito Agnelo Alves, que administrou Parnamirim entre os anos de 2001 e 2008 

Eleições em Parnamirim

Monte Castelo

José Aldenir / Agora RN

Ivanízio Ramos / Governo do RN
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A Prefeitura de Parnamirim 
lançou na semana passada a 
primeira edição do Parnamirim 
Jazz Fest. Com a participação 
de grandes nomes da música 
brasileira como Zeca Baleiro, 
Lenine e Waldonys, o evento 
acontecerá nos dias 20, 21 e 22 
de dezembro, no Cine Teatro 
Municipal e na Avenida Castor 
Vieira Régis, na Cohabinal.

A primeira edição do Par-
namirim Jazz Fest vai contar 
com apresentações artísticas de 
grande nomes locais e nacionais.
Segundo o prefeito Rosano Ta-
veira, o evento será um marco na 
cidade e um momento de lazer e 
entretenimento para as famílias.

“Estou muito feliz com a 
realização deste evento. Serão 
shows gratuitos com grandes 
nomes da música nacional. Tudo 
feito dentro do planejamento, pois 
a gente usa o dinheiro público 
como manda o figurino, em prol 
da população. Será um festival 
maravilhoso, voltado para as 
famílias. Tenho certeza que 
vai marcar a história da nossa 
cidade”, destacou o prefeito, du-
rante o lançamento do projeto, na 
quarta-feira passada, dia 27.

Além das atrações musi-
cais, o Festival também conta-
rá com workshops e feirinha 

de artesanato. Eugênio Graça, 
curador do evento e maestro da 
Big Band do Sesi, parabenizou 
a Prefeitura de Parnamirim e 
lembrou que o evento é resultado 
de uma boa gestão. Com satisfa-
ção, ele falou da oportunidade em 
trabalhar no Parnamirim Jazz 
Fest.

“É uma honra imensurável 
fazer parte da direção geral e 
curadoria do Parnamirim Jazz 
Fest. Parnamirim merece um 
grande festival de música. Ainda 
mais devido a conexão histórica 
que a cidade teve com o jazz nos 
anos 1940, quando os americanos 
entraram com o jazz aqui. O 
evento contará com uma progra-
mação diversa e vai agradar a 
todos os gostos. O jazz reúne uma 
mistura de linguagens rítmicas. 
Acredito que o evento será um 
grande sucesso”, disse Eugênio 
Graça.

O Parnamirim Jazz Fest 
vai contar com dois palcos, 
um no Cine Teatro e o outro 
na Avenida Castor Vieira Ré-
gis. A Street Jazz Band tam-
bém fará uma participação 
especial nos dias do festival. 
Durante a programação, ela vai 
tocar em movimento por todo o 
espaço do evento.

De acordo com o presidente 

da Fundação Parnamirim de Cul-
tura, Haroldo Gomes, a presença 
de grandes nomes da música 
nacional, em conexão com artistas 
locais, vai estimular e inspirar 
futuros músicos da cidade. “É 
uma iniciativa que visa fortalecer 
a experiência de formação que já 
existe na nossa Escola de Músi-
ca. O festival busca estimular o 
desenvolvimento da música, prin-
cipalmente instrumental. É mais 
um incentivo para as crianças e 
adolescentes da Escola de Música 
participarem”, comentou.

Waldonys se
apresenta no
encerramento
do evento

Lenine é um
dos convidados 

especiais do dia 21

PASSAGEM
Evento acontecerá 
entre os dias 20 e 
22 de dezembro, 
com dois palcos 
montados na 
Cohabinal: um 
no Cine Teatro e 
outro na avenida 
Castor Vieira Régis

JAZZPEDE

PARNAMIRIM JAZZ FEST

20 DE DEZEMBRO (SEXTA-FEIRA)
19h – Street Jazz Band
Local: Por todo o espaço do evento

19h – Grupo Jazz da Escola de Música 
de Parnamirim

Local: Palco Feira Artesanato

20h – Emerson Oliveira & Trio
Local: Palco 2 (Cine Teatro)

21h10 – Quinteto da Paraíba Convida 
Spok (PE)

22h25 – Sesi Big Band convida Zeca 
Baleiro (MA). Regência: Maestro Eugênio 
Graça

Local: Palco 1 (Avenida Castor Vieira 
Régis)

21 DE DEZEMBRO (SÁBADO)
16h – Workshop de bateria com Cláudio 

Infante (entrada livre)
Local: Palco do Teatro

19h – Street Jazz Band
Local: Por todo o espaço do evento

19h – Nael Lima & convidados (RN)
Local: Palco Feira Artesanato

20h – Duo Taufic (RN)
Local: Palco 2 (Cine Teatro)

21h10 – Taryn Szpilman (RJ) & Trio
22h25 – Banda de Música da ALA 10 

(Força Aérea Brasileira) convida Lenine 
(PE); participação especial Ivanildo Sax de 
Ouro. Regência: Maestro Capitão Manoel 
Jerônimo e Maestro Eugênio Graça.

Local: Palco 1 (Avenida Castor Vieira 
Régis)

22 DE DEZEMBRO (DOMINGO)
15h – Workshop de voz com Taryn Szpil-

man (entrada gratuita)
Local: Palco do Teatro

17h – Street Jazz Band
Local: Por todo o espaço do evento

17h30h – Dudu Galvão & Banda (RN)
Local: Palco 2 (Cine Teatro)

18h50 – Big Band Trampolim da Vitória 
& Isaque Galvão (RN) em homenagem à 
Jackson do Pandeiro.

19h30 – Banda Sinfônica de Parnamirim 
convida Waldonys (CE). Regência: Maestro 
França

Local: Palco 1 (Avenida Castor Vieira 
Régis)

Zeca Baleiro toca no
dia 20, às 22h25


