▶ POLÍTICA ◀

NATAL, TERÇA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2015 / NOVO JORNAL /

5

PREFEITO QUER MANTER
PROTÁSIO NA LIDERANÇA
/ CÂMARA / SECRETÁRIO-CHEFE DO GABINETE CIVIL, JONNY COSTA REVELA QUE CARLOS EDUARDO AINDA VAI CHAMAR O
VEREADOR DO PSB PARA UMA CONVERSA; OBJETIVO É FAZER COM QUE ELE RECUE NA DECISÃO DE RENUNCIAR AO POSTO
FÁBIO CORTEZ / NJ

EDUARDO MAIA / NJ

CLÁUDIO OLIVEIRA

LÍDER DO PSB

DO NOVO JORNAL

O PREFEITO CARLOS Eduardo vai
tentar manter o vereador Júlio
Protásio (PSB) na sua liderança
na Câmara Municipal. De acordo
com o secretário-chefe do Gabinete Civil, Jonny Costa, o prefeito vai
chamá-lo para conversar a im de
reverter à decisão. Júlio anunciou
ontem que estava deixando a liderança para se dedicar a seus projetos parlamentares.
Apesar da decisão anunciada, o secretário-chefe do Gabinete Civil, Jonny Costa, disse que o
prefeito ainda vai chamar o vereador para uma conversa. “O prefeito não apreciou essa possível solicitação do vereador. Vai haver diálogo com ele e há todo interesse
para que ele permaneça”, disse o
secretário. Jonny ainda relatou que
quando Júlio comunicou sua saída,
o prefeito estava em viagem e não
pode ainda apreciar esse pedido.
Agora que retornou a Natal,
o prefeito quer entender melhor
as razões do vereador e até tentar convencê-lo a não deixar a liderança. “Vamos procurar entender o que tem motivado a decisão,
mas o prefeito quer saber qual diiculdade está enfrentando e dialogar. Júlio é importante no papel

▶ Prefeito Carlos Eduardo estava viajando e não pode apreciar o pedido do vereador Júlio Protásio, que anunciou deixar a liderança para se dedicar ao mandato
que tem desempenhado na Câmara”, disse Jonny Costa.
Protásio, no entanto, diz que
não pensa em voltar atrás e que
não está abandonando a base governista ou rompendo com o prefeito. “Saio apenas da liderança. Se
o prefeito me chamar, vou ajudá-lo
a encontrar um novo líder e a arrumar a bancada junto ao Gabinete Civil, se for necessário”, disse o
vereador.
Seus argumentos para sair da
liderança que exercia há dois anos
estão no sentimento de rotatividade e dedicação ao mandato. “A
oposição faz oposição mesmo e a
dedicação do líder tem que ser ex-

clusiva. Agora quero cuidar mais
do meu mandato, fortalecer as minhas bases e meus projetos”, disse.
Júlio já não estaria conseguindo
mais manter a satisfação dos aliados com o governo. “Há insatisfação e os vereadores têm reclamado, sobretudo, do Gabinete Civil,
até porque o novo secretário precisa de um tempo para conseguir se
articular com os parlamentares”.
O secretário anterior, Kléber
Fernandes, já tinha um convívio
intenso com os vereadores. Segundo Júlio, costumava recebê-los
sempre e estava sempre debatendo junto à Câmara. Carlos Eduardo promoveu então uma minirre-

forma administrativa no mês passado, modiicando os titulares em
algumas pastas. Kléber foi para o
Procon e Jonny Costa para o Gabinete Civil. “Acho que na transição
o governo esqueceu um pouco da
pauta dos vereadores. Com a mudança de líder, num primeiro momento vai icar certa desarrumação e o novo líder vai ter esse desaio de unir a bancada e o novo
secretário precisa manter a boa relação”, prevê o parlamentar.
Agora ele diz que vai priorizar
seu mandato e seus projetos, como
a lei de sua autoria que regulamenta o tráfego de caminhões pesados
nas ruas da capital que não é obe-

decida, além de pleitos como a volta do projeto Proeduc, que o prefeito suspendeu devido às condições
inanceiras do município.
Júlio também quer se preparar
para uma possível reeleição, muito
embora esse projeto dependa de
decisão judicial quanto ao processo da Operação Impacto. Protásio
sugere dois nomes para sucedê-lo
na liderança da base governista.
“O prefeito tem dois nomes muito
bons tecnicamente: Júlia Arruda
e Felipe Alves. Eles não me disseram que aceitam, mas se o prefeito conseguir convencer um deles,
são os mais disponíveis”, sugere o
vereador.

COTADOS, JÚLIA E FELIPE DESCARTAM PRETENSÃO
Os vereadores mencionados
por Júlio Protásio à imprensa,
logo após o anúncio de sua saída da liderança do prefeito, não
se mostraram dispostos a ocupar
esse posto. Júlia Arruda (PSB) e
Felipe Alves (PMDB) disseram
que não têm no momento a disponibilidade necessária para articular o diálogo em nome do
prefeito dentro do legislativo municipal. Eles alegaram ter outras
prioridades neste momento.
Felipe Alves disse que foi surpreendido com a saída de Júlio
e, mais ainda, ao ver seu nome
mencionado para ocupar o lugar

dele. “Fico muito honrado, mas
no atual momento estou com
outros projetos, dando continuidade ao trabalho na Comissão de
Justiça e não tenho essa disposição no momento de assumir a liderança do prefeito”, declarou.
Ele disse que este será um
ano de muito trabalho, para possivelmente o levar a um projeto
de reeleição. Alves não chegou
á Câmara na bancada de Carlos Eduardo, mas aderiu ao grupo posteriormente sempre alegando que só votava favorável a
matérias que entendesse ser do
interesse da população. “A mi-

nha posição tem sido criteriosa de acordo com os projetos. É
bem verdade que a grande maioria dos projetos do governo teve
meu voto favorável porque assim
considerei, mas é bem neste sentido de ver que são bons para a
cidade”, justiica.
A relação da bancada com o
governo, diz, não tem sido 100%
amigável. “Algumas vezes falta
diálogo, mas essa relação é assim como nas demais casas legislativas, no geral é satisfatória, ate porque Julio teve um papel importante neste sentido”,
relembra.

O desempenho de Protásio
também é reconhecido por Júlia Arruda. “O vereador Júlio teve
papel importantíssimo para estreitar a relação do prefeito com
o legislativo. Não sei como icará
a bancada com a saída de Júlio
até porque a mudança na Casa
Civil pode comprometer ainda mais e não sei como vai ser
dada essa dinâmica”, questiona
a vereadora.
Ela relembra que Carlos Eduardo foi eleito com apenas seis
vereadores e a liderança de Protásio fez com que a bancada aumentasse e se tornasse maio-
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Ministério anuncia novo edital de
residências em medicina de família
FABIO RODRIGUES POZZEBOM / ABR

Saúde, Arthur
Chioro, anunciou ontem (9), no
Rio de Janeiro, novo edital que
irá inanciar cerca de 300 bolsas
de residência na área de medicina geral de família e comunidade, pagas por instituições, estados e municípios com recursos
próprios.
“Sabemos como é difícil para
algumas prefeituras, instituições e governos estaduais manter por conta própria, com qualidade, a oferta de bolsas de residência. Vamos possibilitar que
esses programas tenham inanciamento bancado pelo Ministério da Saúde, permitindo a ampliação do número de vagas,
tanto para aqueles que já atuam, como para quem tope ofertar residências”, comentou.
O secretário de Saúde municipal, Daniel Soranz, adiantou
que pretende pleitear o inanciamento das 40 vagas de residência em medicina de família
que a prefeitura paga por conta
própria. Ele explicou que a prefeitura oferece 730 bolsas de residência, sendo 100 vagas em
medicina de família e comunidade, com salário de R$ 10 mil,
O MINISTRO DA

ria. “Acho que chegou a hora do
prefeito convocar sua bancada,
aproveitar que vai fazer a leitura da mensagem anual e dialogar
com seus vereadores”, declarou.
Contudo, Júlia diz que não
tem a pretensão de suceder Júlio Protásio. “Não está dentro dos
meus planos exercer o papel de
liderança. Precisa ter uma dedicação exclusiva. Já tenho três comissões, duas frentes parlamentares e nunca conversei com o
prefeito, nem houve essa sinalização da parte do prefeito. espero que encontre um líder da altura do vereador Julio”.

Júlia Arruda assume
agora, pela segunda vez, a
liderança da bancada do
Partido Socialista Brasileiro
(PSB). Coincidentemente
esse anúncio também foi
feito ontem. “Esse é mais
um importante desaio
que abraçamos em nosso
mandato e vamos continuar
conduzindo nossa atuação
parlamentar com seriedade,
comprometimento e respeito,
seja de forma individual ou
como representante de um
bloco partidário”, destacou
a vereadora, que já foi líder
do PSB em 2010, sendo
sucedido pelo vereador Júlio
e por último pelo vereador e
agora presidente da Câmara,
Franklin Capistrano.
Como líder do partido
da vice-prefeita, Wilma de
Faria, a parlamentar pretende
fortalecer a sigla, que saiu
enfraquecida das últimas
eleições, mesmo que a legenda
ainda não tenha reunido
seus representantes para se
auto avaliar e pensar o seu
futuro. “Depois das deputadas
Sandra e Larissa Rosado e
também de Wilma, que não
ganharam as eleições, temos
aí o desaio de conseguir de
fortalecer o partido, focando
nos mandatos da Câmara
e trabalhar para mantêlos e aumentar a bancada”,
declarou.
O PSB conta também na
Câmara Municipal com os
mandatos dos vereadores
Bispo Francisco de Assis,
Franklin Capistrano e Júlio
Protásio. Era, na legislatura
passada, a maior bancada
da Casa e perdeu nesta
legislatura o posto para o
PROS. Agora, com a saída
de dos vereadores do PROS
Rafael Motta ( federal) e Albert
Dickson (estadual), PROS e
PSB têm o mesmo número de
vereadores.

para torná-la mais atrativa.
“Nenhuma outra residência tem diiculdade para prover
candidatos. Precisamos de mais
800 proissionais na área de família e comunidade, que tem o
maior déicit na rede. Essa complementação é um atrativo inanceiro para que os médicos
de família venham para o Rio
de Janeiro”. O secretário explicou que espera com isso mudar
a cultura brasileira de formação médica centrada no hospital, que causa a carência de médicos na atenção básica. O Rio
tem 49% de cobertura do Saúde
da Família, e a meta da prefeitura é chegar a 70% até 2016.
O edital será aberto amanhã
(10), no site do ministério, e icará aberto durante o mês de fevereiro. Segundo Chioro, amanhã
também será anunciado no site
o resultado do edital do Programa Nacional de Bolsas para Residência em Área Proissional da
Saúde (Pró-Residência em Saúde-2015) que ofereceu 1.048 bolsas para candidatos ao primeiro
ano, sendo 25% delas para a área
de família e comunidade. Até o
momento foram disponibiliza-

▶ Arthur Chioro, ministro da Saúde
das mais de 5,5 mil bolsas de residência em todo o país.
O secretário de Gestão do
Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Heider Pinto, informou que todos os pedidos por bolsas na área de família e comunidade do edital
Pró-Residência em Saúde foram
aprovados. “Tanto as vagas novas como as de expansão. Além
disso, todas as residências foram aprovadas nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e, no

caso do Sudeste, o Espírito Santo, onde temos um vazio de formação em residência”, disse ele.
No restante do país foram aprovadas bolsas nas 27 áreas prioritárias para o Sistema Único
de Saúde, como dermatologia e
anestesia.
O edital aprovou mais dez
bolsas para instituições na capital fluminense e 42 no estado. O
inanciamento federal em todo
o Rio alcança 130 bolsas no primeiro ano. Os valores mensais
são de aproximadamente R$ 3
mil por mês. Ao todo, o ministério investiu R$ 37,7 milhões para
o pagamento das novas bolsas
de residência médica.
O ministro da saúde ressaltou que investir na qualiicação de novos cursos de medicina, de forma descentralizada, é
uma das prioridades do governo. A meta do governo é criar
11,5 mil novas vagas de graduação em medicina até 2017, com
ênfase nas cidades sem faculdades com essa especialidade. Já
foram autorizadas mais de 4,4
mil vagas desde a promulgação
da Lei dos Mais Médicos, em outubro de 2013.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015.
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nomeado pela Portaria Nº 004/2015
de 06.01.2015 torna público o Pregão nº 005/2015, com o objetivo de contratação de
empresa especializada em transporte escolar dos alunos da rede municipal e estadual
de ensino de Serra Caiada/RN, para o ano letivo de 2015, nas quantidades e especificações
descritas no Anexo I - Termo de Referência do edital. Os envelopes relativos a Proposta de
Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 24 de fevereiro de 2015 a partir das
09:00 horas, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, sito a Rua
Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro - Serra Caiada/RN. Esclarecimentos e o Edital
contendo maiores informações serão prestados e entregues pelo Pregoeiro, de Segunda a
Sexta-Feira, das 08 às 13 horas aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal, no
endereço acima mencionado, pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou pelo telefone (84) 32930038.
Serra Caiada/RN, Em 09 de fevereiro de 2015
Rubens Suassuna Carneiro
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN.

