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Empossados

O

prefeito Agnelo Alves empossou 64 diretores e vices das 32 Escolas Municipais de Parnamirim. A solenidade, foi realizada no auditório do Centro Administrativo, e contou com a presença dos se-

cretários municipais, vereadores, servidores da Educação e sociedade civil.
Todos os profissionais, diretores e vices, possuem curso superior, e os 16 novatos foram submetidos a uma avaliação sobre conhecimento em gestão es-

SEGURA A CHAPA - Geovani Rodrigues Júnior, Secretário de Finanças de Parnamirim, deu um freio de
arrumação. O tombo foi grande.
NO LUGAR CERTO - A Dra. Rejane vem dando um show de competência como assessora jurídica da Câmara de Nísia Floresta. Profunda conhecedora dos transmites do Legislativo, e grande advogada, ela foi es-
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colha certa para dar uma reoxigenada no legislativo nisiense - a casa onde
a democracia começa.
FAMÍLIA UNIDA - A chapa Batista/Rubem Gérson, que disputou e
perdeu a eleição para prefeito em
Nísia Floresta permanece unida. Eles
estão aportando no PMN cujo diretório estadual é presidido pelo presidente da AL Robson Faria.

colar. Na oportunidade foram entregues 22 novos computadores, para as Escolas Municipais que ainda não haviam recebido. Veja a lista das Escolas que
receberam os computadores: Escola Municipal Professora Ivanira Paisinho;
Escola Municipal Francisca Bezerra; Escola Municipal Luiz Maranhão; Escola Municipal Francisca Avelino; Escola Municipal Eulina Augusta de Almeida; Escola Municipal Professora Neilza Gomes Figueiredo; Escola Municipal Dr. Otávio Tavares; Escola Municipal Sadi Mendes; Escola Municipal Manoel Machado; Escola Municipal Osmundo Faria; Escola Municipal
Enedina Eduardo Nascimento; Escola Municipal Antônio Basílio Filho Es-

PURO CARTEL - Muitos postos de abastecimento de combustíveis ao longo das BRs 101 e 304 que cortam a grande maioria
dos municípios do RN vendem a gasolina comum a R$2,09, enquanto que em Natal, principalmente na Avenida Roberto Freire, o produto já beira os R$3,40. Cabe aqui uma pergunta safadinha: quem tem mais despesa com o frete do transporte dos derivados de petróleo - os postos de Natal ou os postos do interior?
Quando a esquadra de Cabral desembarcou no Brasil, Pero Vaz,
correspondente da expedição classificou esse desvio de comportamento como sendo coisa típica de formação de cartel. Ainda está
valendo, seu Cabral?

ASSEMBLÉIA DE DEUS - O Centro de Assistência Social Eugênio
Martins Pires (CASEMP) da Assembléia de Deus, foi fundado, aqui na
cidade, em 03 de janeiro de 1988.
Ao longo desses anos, tem prestado valiosos serviços, em diversas
áreas da ação social e educacional.
Atualmente, o CASEMP presta os
seguintes serviços sociais: Assistência Educacional. Essa ação se
desenvolve através da pré-escola
"Casinha Feliz", que funciona ao
lado da congregação de Rosa dos
Ventos, e atende a 200 crianças carentes (matrícula no início do ano),
nos turnos matutino e vespertino.
Nesse trabalho o CASEMP conta
com a parceria da Prefeitura Municipal de Parnamirim; Assistência
alimentar. Todos os meses, o CASEMP fornece de 80 a 100 cestas
básicas a pessoas carentes, de acordo com a disponibilidade de recursos de que dispõe; Assistência

jurídica. Presta assistência jurídica aos sócios que não podem pagar
um advogado particular, e tem
atendido a muitas pessoas em
questões de pensão alimentícia,
divórcio, separações, e outros; Assistência odontológica. Em convênio com uma Clínica odontológica, o CASEMP atende aos sócios
carentes, oferecendo tratamento
básico, com desconto especial.as
questões de ordem jurídica; Assistência Médica. No momento, o CASEMP oferece atendimento médico, nas segundas quartas-feiras,
das 08.00 às 12.00 horas, nas clínicas geral e psiquiátrica. Estão
sendo adotadas providências para
ampliar esse atendimento, incluindo outras especialidades médicas;
Assistência matrimonial. Em convênio com o Cartório, o CASEMP
concede ao associado redução de
50% na despesa para a realização
de casamentos.

cola Municipal Íris de Almeida; Escola Municipal Irene Soares da Silva; Escola Municipal José Fernandes; Escola Municipal Limírio Cardoso D'avila;
Escola Municipal Maura Morais Cruz; Escola Municipal Joana Alves; Escola Municipal Prefeito José Augusto Nunes; Escola Municipal Luzanira Maria;
Escola Municipal Jussier Santos Escola Municipal Manoel Ferreira.
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CABO VERDE E RIO GRANDE DO NORTE INTEGRAM CANAL DE COMUNICAÇÃO INTEGRADO

Direitos humanos via internet
A

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA

presidente Nacional dos Direitos Humanos do Cabo
Verde (África), Vera Duarte,
estará em Natal amanhã e terça-feira
para um série de eventos que objetivam a troca de idéias e experiências no âmbito dos Direitos Humanos entre aquele arquipélago e o
Centro de Direitos Humanos e Memória Popular (CDHMP-RN). Durante a visita, a cabo-verdiana participará de uma solenidade na Câmara Municipal de Natal, entre outros compromissos.
De acordo com o coordenador
do CDHMP-RN, Roberto Monte, a
visita de Vera Duarte a Natal foi
agendada após a participação dele
no 1º Encontro Internacional de Direitos Humanos de Cabo Verde, realizado dias atrás. Do Brasil participaram Roberto Monte e o professor
da USP (SP), Dalmo Dallari. ‘‘Durante o Encontro a Vera Duarte percebeu uma série de semelhanças
entre o trabalho realizado no âmbito dos Direitos Humanos do seu
país, com o que fazemos aqui. Então
ela resolveu conhecer de perto’’, diz
Monte.
Amanhã, durante a reunião institucional na sede do CDHMP-RN,
será lançada a Rede Lusófona de Di-

reitos Humanos (uma rede que vai
‘‘interconectar’’ países que falam
língua portuguesa) com o objetivo
de promover informação sobre a
proteção e garantia dos Direitos Humanos, cujos eixos norteadores
serão a educação, a comunicação,
a arte, a cultura e o resgate da memória dos povos oprimidos. ‘‘Na prática, a Rede Lusófona vai partir de
Cabo Verde para os diversos outros
países africanos que falam a língua
portuguesa. O discurso recente do
presidente Lula, no Senegal, quando pediu perdão aos milhões de escravos africanos é bem pertinente
com as intenções dos Direitos Humanos. Acreditamos que temos o
dever de um resgate histórico porque as raízes da nacionalidade brasileira passam pela África’’, disse
Monte.
Para a idéia ‘‘equivocada’’ de que
os Direitos Humanos tratam apenas
de proteger criminosos na prisão, o
coordenador do CDHMP-RN explicou a abrangência do tema: ‘‘É uma
estupidez pensar que os DH defendem bandidos. Para entender os Direitos Humanos, é preciso que se
pense em geo-política. Nós somos
contrários à barbárie (seja ela praticada contra um indivíduo ou um

grupo) e favoráveis a uma visão humanista. Para se ter uma nação civilizada é necessário passar pela valorização do ser humano e defender a
construção de uma cidadania planetária. O que já não deixa de estar
acontecendo quando conseguimos
unir numa grande rede - através da
Internet - países como Timor, Cabo
Verde, entre muitos outros’’.

Carlos Santos

Programação de
Iaudiências
em Natal
Amanhã
14h - Reunião institucional na sede
do CDHMP e lançamento da Rede
Lusófona de Direitos Humanos
Terça-feira
11h - Solenidade na Câmara Municipal de Natal, em parceria com a
Comissão de Direitos Humanos da
Câmara.
14h - Reunião com o Conselho
Estadual de Direitos Humanos no
Auditório da SEJUC, no Centro
Administrativo, com o secretário
Leonardo Arruda.
16h - Audiência com o Ministério
Público Estadual
19h - Encontro Poético-Cultural com
a Sociedade dos Poetas Vivos e Afins,
Grupo La Truppe.

Projeto PRÉESCOLA PARA
TODOS
A Prefeitura do Natal garante
para 2005, a continuidade do Projeto Pré-Escola Para Todos, atendendo a 7.518 crianças de 4 a 6 anos
de idade. Convênio nesse sentido,
no valor de R$ 2,6 milhões, será formalizado amanhã entre o prefeito
Carlos Eduardo, secretária de educação, Justina Iva e a direção de 69
escolas conveniadas, em solenidade marcada para as 9h, no Salão
Nobre do Palácio Felipe Camarão.

Dia ENCONTRO
DE DIABÉTICOS
E HIPERTENSOS

Roberto Monte do CDHMP/RN colaborou na ação de “interconectar” países

No Rio Grande do Norte cerca
de 600 mil pessoas sofrem de hipertensão e outras 120 mil têm diabetes. Os dados são da Associação dos
Diabéticos e Hipertensos do RN,
entidade que há 15 anos desenvolve um trabalho de articulação, educação e prevenção em busca da
melhoria da qualidade de vida dos
seus associados. É através dela, com
o apoio da Secretaria Estadual de
Saúde, que será realizada, no próximo dia 24, no Centro de Convenções, em Natal, a 1ªConcentração
Estadual de Diabéticos e Hipertensos do RN.

Vídeo LEI DE
SEGURANÇA
ALIMENTAR
Garantir por Lei Federal o Direito Humano à Alimentação aos
brasileiros é prioridade do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA).
Por deliberação da II Conferência Nacional, o órgão está elaborando uma proposta de Projeto
de Lei Orgânica. Os debates serão
ampliados na próxima Reunião
Plenária do Conselho com a participação dos CONSEAs Estaduais
e Distrital, por meio de uma Videoconferência. Qualquer pessoa interessada poderá assistir
em tempo real no site www.presidencia.gov.br/consea.

Festa MOSSORÓ
CIDADE JUNINA
É LANÇADA
A Secretaria de Turismo da Prefeitura de Mossoró já está divulgando o Mossoró Cidade Junina.
No Encontro Nacional da Operadora CVC, ocorrido este mês em 13
cidades do interior de São Paulo,
a Prefeitura distribuiu um folder,
criado pela Art&C, com informação de data e principais eventos.
A maior festa do Rio Grande do
Norte promete muito pra este ano,
no perído de 04 a 29 de junho.
✔O Ministério do Turismo participa das comemorações do Ano do
Brasil na França. O ministro do Turismo, Walfrido Guia, participa da
solenidade de partida do Cisne
Branco, que começa às 9h30.

