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A indústria da multa
A Secretaria de Mobilidade Urbana de 
Natal informou que revogou uma portaria 
de 2020, que autorizava os motoristas da 
capital a estacionarem veículos em locais 
perto de hospitais, para facilitar o acesso 
ao atendimento durante a pandemia da 
Covid-19. O documento publicado em 
março do referido ano permitia estacionar 
ao lado de canteiros centrais, praças e 
jardins públicos.

*** Assim como eu, tenho certeza que 
muitos natalenses estão perguntando, 
onde vamos estacionar? A cidade cresceu, 
o número de veículos também e sua 
estrutura não acompanha esse crescimento, 
como também não recebe a devida atenção 
da prefeitura. Com isso quem sofre é a 
população, que não tem onde estacionar e 
ainda corre o risco de perder o carro ou a 
vida com a onda de assaltos que acontece 
diariamente na capital potiguar.

*** Mas para multar o contribuinte, a 
STTU escala suas equipes nas primeiras 
horas do dia em pontos estratégicos. Essa 
é a maneira fácil da prefeitura do Natal 
arrecadar dinheiro, sem falar na arrogância 
de alguns dos seus agentes de mobilidade 
que não têm o menor preparo, educação 
ou respeito com os cidadãos. Falo isso 
por ser uma vítima de um agente de 
mobilidade da STTU, que estava mais para 
um feminicida.

*** Ao cometer um erro sem saber que 
estava praticando uma infração, tentei falar 
com o referido agente, que além de não 
me dar a menor atenção, também foi super 
grosseiro o dono do talão de multas na 
avenida Salgado Filho. Ao tentar contato 
com o mesmo, não quis falar comigo. No 
alto da sua empáfia e prepotência, me 
mandou bruscamente se afastar dele, sic 
“saia de perto de mim”.

*** De uma canetada só assinou duas 
multas. Como eu bem disse para ele, 
se eu fosse um homem não me trataria 
daquela maneira. Busquei orientação 
com o assessor de imprensa do órgão, que 
me informou que antes se recebe uma 
notificação com direito de fazer a defesa. 
Mas para minha surpresa, as duas multas 
chegaram já emitidas no valor de R$ 
452,58. Essa é a administração do prefeito 
Álvaro Dias!!!

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para os advogados Rilke Barth e Priscila 
Fonseca. Também da mesma data Ana Márcia 
Varela e Vilaine Gadelha. Ainda em tempo de 
parabenizar a executiva Helaine Azevedo.

Parabéns para Vilaine Gadelha aniversariando hoje

Francisca Gosson foi abraçar a amiga Ana Maria Farias, 
em tarde de celebração no Neuma Leão Recepções

Do Instagram, empresário Haroldo Azevedo em sessão 
de vivas e parabéns para sua filha Helaine Azevedo

NOSSA FESTA
As empresárias Cristiane Cinelli, 
Katianna Vasconcelos e Rafaela 
Suguiura recebem hoje convidados 
para lançamento da coleção de Natal 
da loja “Nossa Festa”. O evento, que 
tem inspiração na tríade “Felicidade, 
Esperança e Fraternidade”, acontecerá 
com horário estendido, das 17h às 21h. 
A ocasião contará com todos os cuidados 
sanitários que o período requer. 
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Auxílio na Austrália
O governo da Austrália iniciou esta semana 
um programa de auxílio financeiro a mulheres 
que desejam deixar seus companheiros 
violentos, mas não têm recursos para se 
manter. Serão fornecidos 5 mil dólares 
australianos, cerca de R$ 20.800 mensais 
durante até 2 anos, sendo 1,5 mil dólares 
australianos, pouco mais de R$ 6.200 em 
dinheiro e o restante em pagamento de itens 
como aluguel ou mensalidades escolares, entre 
outros. Os pagamentos não irão impedir que 
as vítimas recebam outros benefícios sociais 
aos quais estejam aptas. Portal G1

O abraço carinhoso da coluna para o advogado e amigo 
Rilke Barth, brindando aniversário hoje. Parabéns!!!
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