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URBANA III
*** Com o fechamento da Companhia, a 
limpeza da cidade será feita por empresas 
terceirizadas. Vale salientar que a justiça 
já mandou reintegrar os funcionários 
por várias vezes e a URBANA não acata, 
colocando recursos para não atender 
a determinação do TRT-RN. Nesse 
tempo já se vão 4 anos e 4 meses, que 
alguns empregados que foram demitidos 
ilegalmente, nem são reintegrados, 
como também não recebem seus direitos 
trabalhistas.

*** Outro fato que Thiago Willian falou e 
que merece atenção, é sobre o Sr. Joseildes 
Medeiros, que foi gerente da empresa Zelo, 
terceirizada que hoje presta serviço para a 
URBANA. Ele é o atual presidente interino 
da URBANA. É como diz o ditado popular, 
é colocar a raposa para tomar conta do 
galinheiro. Qual o interesse da prefeitura 
em terceirizar os serviços de limpeza de 
Natal?

*** Voltando a falar no Sr. Joseildes 
Medeiros, vulgo Gigante, amigo e 
protegido do Sr. Jonny Costa, que por 2 
vezes já foi presidente da URBANA, ambos 
amigos pessoais do prefeito Álvaro Dias. Os 
três são conterrâneos da cidade de Caicó. 
Gigante assumia a gerência de operações 
da URBANA e agora é quem manda, é 
presidente interino, que foi gerente da Zelo, 
empresa que atualmente cuida da limpeza 
da cidade.  

*** Sobre as demissões feitas por Carlos 
Eduardo em 2017, tendo Álvaro Dias 
como seu vice, e que hoje é o atual prefeito 
de Natal, porque ainda não resolveu a 
situação? É como se diz, a ocasião faz o 
interesse. Vamos ver qual será o interesse 
dele com o secretário de Trabalho e 
Assistência Social, seu filho Adjuto Dias 
que, segundo dizem pessoas próximas 
ao prefeito, é candidatíssimo a deputado 
estadual 2022.

*** A pergunta que não quer calar. Por 
que os funcionários da URBANA serão 
sacrificados pelas más administrações 
da Companhia? Vale ressaltar que 
muitos desses trabalhadores ficarão 
desempregados, o prefeito Álvaro Dias sabe 
disso, e mesmo assim continua com a ideia 
de fechar a URBANA. Com a palavra os 
eleitores.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o médico Roberto Pacheco, 
o odontólogo João Marcelo Arcoverde, o 
fotógrafo Ficher Bezerra, o executivo João 
Bianor, Clara Spencer e Paula Gaspar.

O médico alergologista Roberto Pacheco com sua 
Erika. Ele amanhece celebrando mudança de idade

Ele cuida de sorrisos e tem um belo sorriso, o odontólogo 
João Marcelo Arcoverde, brindando aniversário hoje

João Bianor com sua querida Renata Bezerra. Ele recebe 
os parabéns da colunista pelo seu aniversário hoje

URBANA II
Em recente entrevista para BG, o gari Thiago 
Willian fez denúncias que precisam ser 
verificadas não só pelo Ministério Público, 
mas também por órgãos competentes. Para 
onde foi o dinheiro recolhido das folhas dos 
funcionários referente à contribuição do INSS 
por quase 3 décadas? Devido ao montante da 
dívida, a prefeitura quer fechar a URBANA e 
demitir 900 funcionários, que não têm culpa 
e nem são responsáveis pelas más gestões da 
Companhia de Serviços Urbanos de Natal.

URBANA
Mais uma vez volto a falar nas 
demissões dos empregados efetivos 
da URBANA, não só pela ilegalidade 
da ação, mas também como parte 
interessada. Eu sou um dos 242 
funcionários demitidos ilegalmente 
pelo então prefeito de Natal, Carlos 
Eduardo Alves, em 02 de janeiro 
de 2017, logo após sua reeleição em 
outubro de 2016.

Beleza de Paula Gaspar aniversariando hoje
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