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Os milhões da URBANA II
O que esta colunista volta a chamar a 
atenção da sociedade é que na política e 
nos interesses pessoais vale tudo. No dia 
02 de janeiro de 2017, o então prefeito 
de Natal, Carlos Eduardo Alves, tendo 
como vice o atual prefeito Álvaro Dias, 
demitiu ilegalmente e imotivadamente 
242 funcionários efetivos da URBANA, 
com a desculpa de que os salários dos 
referidos trabalhadores oneravam a folha 
de pagamento da Companhia.

*** Isso porque, os funcionários buscaram 
o direito de receber do INSS uma 
aposentadoria por tempo de contribuição, 
e como determina a lei, podendo 
continuar exercendo suas funções até os 
70 anos, já que a URBANA tem regime 
celetista. Mas, para atender a pedidos 
políticos, substituiu os efetivos por 
comissionados, como foi no meu caso, 
em que foi colocada uma assessora de 
imprensa, afilhada da esposa de um primo 
de Carlos Eduardo Alves.

*** Dos 242 funcionários, a maioria 
teve que aceitar ou usando um termo 
mais coloquial, se sujeitar a acordos de 
valores indecorosos, devido à pressão da 
Companhia e situação financeira com que 
se ficou, já que a URBANA não depositou 
por muitos anos o INSS dos funcionários, 
que tiveram suas aposentadorias com 
valores bem abaixo do que teriam direito 
devido à falta de responsabilidade e de 
gestões ardilosas.

*** Hoje, dos 242 funcionários, restam 
cerca de 8 que esperam uma solução. 
Não aceitaram os humilhantes acordos, 
já que a justiça do trabalho determinou a 
reintegração dos trabalhadores, pela falta 
de motivo para tais demissões. A URBANA 
e seus advogados, com embargos e 
recursos, até hoje empurram a situação, 
ao invés de cumprir a determinação do 
Tribunal do Trabalho do RN.
 
*** Pergunto à população, quem onera 
a URBANA são os funcionários que 
estariam trabalhando diariamente, ou 
os milionários contratos, assinados 
pelo presidente da URBANA Joseildes 
Medeiros, que já foi gerente de uma das 
terceirizadas que abocanha uma grande 
parcela desses milhões??? Com a palavra o 
prefeito Álvaro Dias!!!

ASSIM COMO Carlos Eduardo Alves, o 
prefeito Álvaro Dias, quer fechar as portas da 
URBANA, não reintegrando os funcionários 
e dando aval a contratos milionários. Afinal, a 
administração de Natal está sob seu comando 
e em ano de pré-campanha vale tudo!!!
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Os milhões da URBANA
A coluna ontem reproduziu uma matéria 
publicada pelo portal G1 na última sexta-feira, 
ressaltando que o Ministério Público de Contas 
ingressou com representação contra uma 
licitação aberta pela Companhia de Serviços 
Urbanos de Natal, por valor de contratos 
realizados pela URBANA com a limpeza na 
cidade com cerca de quase meio bilhão de reais. 
Isso mesmo, quase meio bilhão de reais!!! A 
URBANA prevê gastos de R$ 485 milhões na 
limpeza pública da capital - com prestação de 
serviços de manejo de resíduos sólidos.

URBANA
A coluna traz hoje mais uma vez o 
assunto da URBANA. Não dá para 
ficar calada nem tampouco ser omissa 
com valores milionários pagos a 
empresas terceirizadas, quando se tem 
funcionários para fazer tais serviços. 
Podendo também gerar empregos, 
realizando concurso, para completar o 
quadro de funcionários, se for o caso, 
e não demitir. Quanto absurdo!!! 

Pres. do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o 
desembargador Vivaldo Pinheiro, no registro da coluna
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