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INFORMATIVO P05. MORADORES DO STA CATARINA AGO/05
Para prefeito em novembro:

O Sta Catarina não"maLufa; 
esta com Ganbald Cmudcr

Le,A De olho na comunidade (.Ac-3)
Educação (Paó-3

Falsa "aliança comunitária!'Cpaj5)
Presidente do conselho «mundano

CONSTITUINJE UVRL
SOBEJAM A

Delfim Netto, Emane 
Galvêas e ainda os 

generais Medeiros e 
Newton Cruz poderão 

ser levados aos 
tribunais. Galvêas e 

Delfim, por corrupção.
Os generais, por 

assassinato.

suspende as reun/oes Cn^nsaís 
cai r?a
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--------- EDITORIAL------------
Santa Catarina com 

Garibaldi
Os moradores do conjunto Santa Catarina 

deram no começo do mês uma demonstração de que 
continuam engajados na luta por mudanças que 
garantam melhorias para todos nesta comunidade e 
em toda Natal. O conjunto compareceu à manifes
tação de apoio aos candidatos da Frente Democrática 
a Prefeito, Garibaldi Filho, e vice-Prefeito Roberto 
I urtado, que estão demonstrando que continuam 
comprometidos com os interesses da população.

A preferência dos moradores do conjunto pelos 
candidatos- da Frente, formada pela coligação 
PMDB, PC do B e PCB, com apoio do MR-8. e 
inúmeras lideranças e movimentos de Natal se dá, 
tendo em vista que eles sempre estiveram presentes ao 
lado de todos nós, ajudando nas nossas lutas. Além 
de se somar a isto a confiança que lemos de que na 
Prefeitura farão uma administração ouvindo a co
munidade e procurando atender aos seus anseios.

Na ocasião em que estiveram no conjunto Ga
ribaldi e Roberto provaram que estão a par dos 
problemas enfrentados por todos os moradores do 
Santa Catarina e que não foram resolvidos durante o 
período em que os Maia estiveram no Poder, desde a 
inauguração das casas, em 1980, quando era PreLhu 
o atual governador Agripino Maia. .Ao contrário, c- 
que fizer am foi entregai à COHAB o dinheiro que os 
mutuários haviam pagos durante três anos, aumen
tando o tempo do contrato para 28 anos.

Desemprego, falta de iluminação, falta de 
ônibus, falta de tudo, é o que enfrentam os mora
dores do Santa Catarina, e já está provado que esses 
problemas só podem ser resolvidos se houver uma 
verdadeira mudança na Prefeitura, com a eleição de 
candidatos que atendam a todos os moradores, 
indistintamente. Isto só se esperar dos candidatos da 
Frente Democrática, pois a discriminação que os 
Maia promovem está muito clara, tantona atuação 
do Presidente do Conselho Comunitário, como de 
outros representantes de Formiga e Agripino.

Durante toda esta campanha que vai até 15 
de novembro os moradores do conjunto terão m.uito 
tempo para discutir todos os problemas e constatar a 
necessidade de derrotar aqueles que sempre nos ex
ploraram. Não é difícil chegar à conclusão, pois o 
povo natalense em geral, ao responder à pesquisa do 
1BOPE já garantia, sem dúvida, a vitória de 
Garibaldi e Roberto, com um percentual de 60,3 por 
cento da preferência popular.

Nosso Grito no Estado

• A Propaganda que o go
verno do Estado está fazendo | 
com relação a um chamado 
"MUTIRÃO” no bairro de 
Mãe Luiza dava para construir 
uns cem embriões ou mais. É 
muito dinheiro gasto para 
tanta demagogia. Principal
mente no horário nobre do 
sistema Globo. Este dinheiro 
gasto nestas propagandas dava 
para aumentar os salários dos 
professores da rede estadual, 
que aliás estão passando fome 
com o mísero salário que per

cebem. Enquanto no restante 
do Brasil se vive o clima de 
Nova República aqui no nosso 
Estado — província — se vive 
como estivéssemos nos anos 
negros da ditadura.
• De um morador da Rua 
Nova Iguaçu: O QUE FOI 
QUE O PREFEITO B1ÓNI 
CO MARCOS FORMIGA 
FEZ PELOS NA TALENSES 
DURANTE ESTES TRÊS 
ANOS? SÓ AUMENTAR .45 
PASSAGENS DOS TRANS
POR TES COLFTIVOS

Um Jornal a favor da
comunidade

LEIA VOZ DO

POTENGÍ

Farmácia Novo Horizonte.
Rua Blumenau em frente a Quadra de 

Esporte — Vá lá e confira'

Campanha suja
Na quarta-feira, 

21/08 85, os candidatos do 
PTB aprefeito andaram pelas 
ruas do Conjunto Santa 
Catarina chamando os mora
dores para um comício, que 
não houve, porque os poucos 
que foram, vaiaram e a chuva 
expulsou aqueles represen
tantes de Maluf. Mas elas 
tantes de Maluf. Mas eles não 
deixaram de revoltar os 
moradores, agredindo o povo 
que apoiou Tancredo, 
dizendo que os candidatos 
Garibaldi Filho e Roberto 
Furtado são apoiados pelos 
comunistas. Ora. eles §ão 
apoiados pelos comunistas da 
mesma forma que Tancredo e 
Sarney foram, porque os 
comunistas se engajaram na 
luto nor mudanças e

defendem os mesmos 
interesses do povo, prova 
disso é o exemplo dado por 
muitos comunikstas que 
moram no Santa Catarina e 
sempre participaram da luta 
dos moradoees.

Dizem também os 
rnahtfistas que Garibaldi vai 
renunciar para que seja 
candidato a deputado consti
tuinte. Garibaldi já disse 
muitas vezes que vai cumprir 
todo os 3 anos de mandatos. 
E Garibaldi. pelo que sempre 
se viu, é homem de palavra. 
Preferimos acreditar em Ga
ribaldi do que nos malufistas 
que todo dia muda de opinião 
e de partido e esquecem as 
promessas que fazem ao 
povo

EXPEDIENTE

NOSSO GRITO

RESPONSA VEIS: Lula Capistrano; Chagas; Anto- 
mo Carlos, seu Brás, Prof. Damião, Luciano Fábio, 
Tereza, Ivete. Geraldo.

COLABORADOR: Solino (charge)

Escreva sua carta para NOSSO GRITO, Rua Angra 
dos Reis, n." 2859 — Conj. Santa Catarina. Mande 
sua denuncia em relação aos vários problemas que a 
nossa comunidade enfrenta.

DlAGRAMADOR/MONTADOR: Edmilson Lucas.
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De olho na comunidade
buraco

Finalmente, depois de 
vários xingamentos em nos
so Jornal que não pára, 
vários ofícios encaminhados 
pelo conselhos aos mais 
diversos orgãos da Prefeitura 
de seu Formiga, resolveram 
fmalmente acabar com alguns 
buracos que ja estavam com
pletando o seu 4" aniversário. 
Por exemplo, um que ficava 
ali na rua Cantagalo, 
próximo das ruinas da escola 
municipal prol :' lapissara de 
Sousa.

RECADO DE UM 
MORADOR

Onde é que andam os 
moradores da diretoria do 
Conselho Comunitário de 
Santa Catarina, que nada 
fazem pelo bem estar dos 
mutuários, pois muitas ruas 
até parecem o forno do lixo. 
As luminárias queimadas e 
muitas coisas em completo 
abandono e só pensam em 
transforma! as áreas destina
das para praça em campos de 
futebol improvisados onde se 
aglomeram todo tipo que só 
discutem e dizem palavrões. 
(Miguel Rua São João do 
Mniti 2317).

( EN I RO C ÍVICO

O Centro Cívico. Djalma 
Maranhão da E. E. Walter 
Pereira, realizou no último 
dia 16,08. eleição para sua 

nova diretoria, a chapa ven
cedora foi União e Mudança 
formada por Luciano 
Azevedo, Presidente e 
Luciano Fábio, Vice, dois 
jovens estudantes bastantes 
identificados por estarem 
sempre envolvidos em lutas 
em defesa dos interesses dos 
estudantes.

REUNIÃO DO CONSELHO

Continuam cada vez 
mais esvaziada, ainda não 
entendemos porque, os 
mutuários isolam-se de seu 
Centro Comunitário, será 
porque o mesmo é usado mais 
como instrumento político de 
que como instrumento de de
fesa dos interesses da comu
nidade??

POLÍTICA

Já está deflagrada em 
toda capital, a campanha 
para prefeito, “NOSSO GRI
TO". que sempre lutou por 
novas mudanças nessa Nova 
República, não podia ficar de 
fora, neste momento de luta. 
E nossa posição não podia ser 
ou-.ra, se nao ficarmos ao 
lado daqueles que sempre 
estiveram cm defesa dos pro
blemas de nossas comuni
dades. Por isto optamos pela 
chapa GARIBALDI c RO
BERTO FURTADO!

ILUMINAÇÃO

São muitas as reclama
ções que tem chegado a reda
ção de nosso Jornal, contra a 

falta de iluminação existente 
ali entre a E. Municipal Santa 
Catarina e a E. E. Peregrino 
Júnior, pondo em risco a se
gurança de mocinhas e 
senhoras casadas, que têm de 
se deslocar para as diversas 
escolas da Comunidade à noi
te. Esperamos uma solução o 
mais rápido possível, pata a 
segui ança de todos

DE ESCOLAS

Recebemos informações 
de que vários funcionários de 
escolas públicas e até pro
fessores, estão deixando as 
suas atividades nas mesmas e 
se engajando na campanha 
política pró-candidala do 
PDS. Se continuar vamos 
divulgar nome e escola em 
que estão lotados

CAIXA DE CORREIO

Já está instalada e 
uncionando, inclusive com 

venda de selos, uma caixa co
letora da ETC. Fica na rua 
Ipituba, próximo a quadra de 
esporte. Quem a trouxe? O 
presidente do conselho, 
através dos oficios encami
nhados ao Ministro das Co
municações ou o esforço de 
um mutuário junto a delega
cia regional. A nos só resta 
dizer que a comunidade foi 
beneficiada com mais um 
serviço público que a muito 
reclamava.

ESPORTE (Eleição)

O Centro desportivo de 
Santa Catarina se prepara 
para realizar mudanças em 
sua diretoria, já aparece um 
primeiro candidato. Edvaldo 
apoiado pelo presidente 1 uis 
Carlos.

REUNIÃO

Todos os domingos a 
partir das 20:00 horas, um 
grupo de moradores coor
denado pelo jornal NOSSO 
GRITO, está se reunindo na 
Escola Walter Pereira, com o 
objetivo de formar uma 
chapa para disputar a presi
dência do conselho. E 
trabalho aberto a toda 
comunidade esperamos a sua 
presença

MATERIAL DE 
CONSTRUÍ ÃO

O sr. Argemiro membro 
da diretoria do conselho, esta 
com uma grande quantidade 
de cimento e tijolos, distri
buindo a quem apresentar o 
título comprovando que vota 
em Natal, procure-o. pois este 
dinheiro é seu, vá receba e na 
hora de votar, vote contra 
essa vergonha. Pois homem 
que é homem não se vende e 
mulher que é mulher não se 
deixa comprar

Endereço do Jornal para cor
respondência:
Rua; Angelina, n‘.’ 2386 
Coui. Santa f'mari»m

Educação
Depois de constantes de

núncias através de nosso 
Jornal, o Sr. Secretário de 
Educação, ouviu o nosso 
apelo e tornou uma decisão 
que veio de encontro aos 
anseios de nossas Comuni
dades.

Dcsarquivou portaria 
que regulamenta e disciplina 
o uso dos estabelecimentos da 
rede oficia); em vigor desde 
29 de novembro de 1977, 
proibindo assim, os abusos e 
os alentados que vinham 
sendo feito em nossas escolas, 
ferindo todos os princinios 

éticos da Educação, da Moral 
e dos bons costumes.

Infelizmeute, não 
passou-se 15 dias da distri
buição em forma de circular a 
todos os Senhores diretore(as) 
e tudo continuou como antes, 
as mesmas se transformando 
em boates e pior ainda com 
ordem do Sr. Secretário, de
sautorizando uma portaria 
em vigor, que o próprio fez 
chegar às escolas regula
mentando e orientando todas 
as festividades que devem ser 
realizadas nas mesmas.

Na E. E. Prof. “Varela 
Barca" onde os professores 
durante todo o ano tiveram 
posição contrária em relação 
a este tipo de festividades, 
visando tão somente a pre
servação do nome e dos bens 
materiais, foram tidos como 
coerentes, e sempre que 
alguém estranho à pedia para 
realizar, festas eram eles os 
consultados, e a decisão saia 
do consenso, agora depois de 
tal portaria, usa-se grupo de 
estudantes que vão direto ao 
secretário que em desatenção 
aos nrofessores e a portaria 

em vigor, autoriza.

Resultado, renda liquida 
de quase CrS 2.000.000 (Dois 
milhões de cruzeiros), há de 
ser empregado cm que? Pro
fessores c alunos ainda não 
sabem, mas sabem os comen
tários que estão correndo na 
escola e na comunidade, de 
que as salas de aula durante a 
última festa do dia 10/08. 
foram transformadas em 
quartode inóteis. Até 
quando’!?? Prof. Hélio, 
vamos ler: nossas escolas
transformadas em bordeis.
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Wilson vai ao Jornal 
elogiar o Governo

AGOSTO 85

Conselho do
Catarina está

O Jornal “A Repú
blica” de quarta-feira, 
21/08/85 traz na terceira 
pagina matéria intitu
lada “WILSON 
MOSTRA AÇÃO DO 
CONSELHO NA CO- 
MVN1DADE DE SAN

BA TIZOU SOZINHO 
O HOSPITAL

Wilson Soares disse que, 
em outubro, o Governo do 
Estado inaugura o Hospital 
do Conjunto, para o qual a 
comunidade reivindicou que 
seja denominado “Hospital 
Dinarte Mariz’’. Esse será um 
grande beneficio para toda a 
comunidade, não só do con
junto Santa Catarina como de 
todos os outros ali existentes.

Certamcme uns três 
galos pingados que vivem em 
torno do Presidente devem ter 

Comunidade

Já pensou alguma vez que podería aproveitai 
muito mais a vida se não bebesse?

EVITE O PRIMEIRO GOLE
Por 24 horas e venha assistir nossas reuniões

GRUPO ZONA NORTE 
D E 

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS
RUA MOTE E GLOSA S/N 
CICOM (CLUBE DE MÃES)

CONJUNTO NOVA NATAL - RN.
REUNIÕES

TERÇAS E SEXTAS DAS 20 ÃS •?? HORAS

TA CATARINA, onde 
aparece o Presidente do 
Conselho Comunitário 
tecendo dezenas de elo
gios ao Governo do Es
tado e à Prefeitura, ten
tando passar a imagem 
de que o Governo tá

dado a sugestão para o nome 
do Hospital, em nome de 
quase 12.000 pessoas que 
residem no Conjunto

O St. Dinarte Mariz, 
com todo respeito, nunca 
esteve preocupado com a 
situação da população pobre. 
Com o seu poder de grande 
fazendeiro, sempre 
apresentou nos cargos que as
sumiu e no Congresso Na
cional, onde foi Senador Biô
nico as posições mais atra
sadas, mais reacionárias, 
mais contra o povo; basta 
dizer que até a hora de sua 
morte defendeu a candidatura 
de Paulo Maluf.

fazendo muita coisa pelo 
Conjunto e desta forma 
jusíikficar o apoio que 
vem dando á candidata 
do PDS — Wilma Maia, 
inclusive usando o pró
prio Conselho como 
Comitê Eleitoral.

NÃO QUER LUTAR 
CONTRA O BNH

Porém, para ele, existem 
problemas para os quais ele 
diz não ter meios de encontrar 
soluções. E citou como o 
cruciante aumento da 
prestação da casa própria, na 
faixa de 246,3% por cento e o 
desemprego que atinge uma 
larga faixa dos moradores co
munitários

O Conselho do Catarina 
sempre se recusou a engrossar 
as fileiras do Movimento Na
cional contra o BNH

para

Um Jornal 

a favor da

afundando

O Sr. Presidente do 
Conselho Comunitário do 
Catarina acha muito mais im
portante transformar o Con
selho Comunitário numa 
BOATE — como as Escolas 
não bastassem para tanta 
festa — do que realizar as 
reuniões para discutir os 
problemas da nossa comu
nidade. No dia 2fi de julho, 
quando chegavam pessoas da 
comunidade juntamente com 
um representante da Comis
são de Defesa dos Mutuários, 
Alírio Guerra, que foi convi
dado para fazer uma expla
nação do exorbitante 
aumento de 246,3 % que o 
BNH-COHAB impôs a nós 
mutuários, ficamos surpresos 
encontrando um conjunto /<> 
cando quando quatro dias 
antes o sr. Wilson confirmava 
u reunião a um rado> • so 
dentro de um coletivo que faz 
a linha do Catarina. O sr. 
Wilson Araújo ainda confir
mou ao citado morador que 
já tinha uma posição tomada 
a favor doauinento da casa 
própria. Depois de tudo isso, 
achando pouco diminuiu as 
reuniões do Conselho, que já 
eram precárias mensalmente 
— pois as mesmas não 
vinham sendo realizadas nor
malmente. para realizar de 
dois em dois meses.

A comunidade do Santa 
Catarina, deve ficar vigilante 
quanto à atuação do Impera- 
dor-malufista. sr. Wilson 
Araújo e seus seguidores

NOSSO GRITO, como 
órgão informativo da Comu
nidade tem o dever de 
denunciar estes atos arbitrá
rios que se vêm colocando 
contra a Comunidade, como 
forma de atrasar a., mais sen 
lidas reivindicações dos so
fridos mutuários do conjun
to. Esperamos que o sr. 
Wilson lenha maior respeito 
com a comunidade e faça um 
trabalho sério, que é difícil, 
pois ele já mostrou de que 
lado está: DO LADO DOS 
EXPLORA DORES!!!



PAGINA 5AGOSTO/85 NOSSO GRITO

A Falsa Aliança 
Comunitária

1/ráwi < <nn a tnalufuda

Nas últimas semanas têm-se 
falado muito numa tal de Alian
ça Comunitária, de apoio à can
didatura da malufista Wilma 
Maia. para a prefeitura de Natal. 
Acontece que essa tal Aliança 
Comunitária foi lançada por 
presidentes de Conselhos Co
munitários — principalmente os 
da ZONA NORTE — sem con
sultai as comunidades da qual 
des se dizem representantes (?) 
não passa de uma farsa. As 
comunidades do ALÉM PO
TENGI sempre foram despre
zadas por esses senhores que 
estão à frente dos Conselhos. No 
caso da comunidade do Santa 
Catarina, todos nós sabemos das 
ligações do Sr. Wilson Araújo e 
de dona Marina com o governo 

s MAIA e a ssim sendo os dois 
têrn o direito de usar o nome 

da comunidade para apoiar a 
candidata de Maluf a Prefeitura 
da nossa capital. É preciso que a 
comunidade fique vigilante em 
torno desses “representantes” 
que nada fizeram para melhorar 

kos problemas que afetam o Santa 
Catarina. NOSSO GRITO, que 

LIVRARIA

INDEPENDÊNCIA
Agora com novas instalações

RUA AMARO BARRETO. ALECRIM
— FONE: 2Z/.-2I «>

há mais de um ano vem denun
ciando os muitos problemas que 
o Santa Catarina enfrenta, tem o 
direito e o dever de alertar a co
munidade contra essas mano
bras interesseiras dos “repre
sentantes” da comunidade no 
Conselho Comunitário. Temos 
certeza que os moradores do Ca
tarina não foram ouvidos para 
opinar sobre a “Falsa ALIAN
ÇA COMUNITÁRIA” que a 
candidata de Maluf vem pre
gando nas comunidades, com 
apoio de “representantes” de 
Conselhos Comunitários, como 
é o caso do Presidente do Con- 
sclhoComunitário do Santa 
Catarina. Temos também o 
dever de alertar aos moradores 
da nossa comunidade que o 
nosso Conselho virou um Comi
tê de Campanha do PDS-ma- 
Jfista para tentar eleger a dona 
Wilma Maia. A nossa comu
nidade está sendo deixada ao 
lado, está sendo relegada pelos 
senhores do Conselho em nome 
de uma “FALSA ALIANÇA 
COMUNITÁRIA”...
(1 ULACAPISTRANO)

A ipestão

Se você comprasse um carro 
à prestação e o proprietário lhe 
dese apenas um carné de notas 
promissórias para pagamento 
das prestações e não lhe desse os 
documentos do veículo, você 
aceitaria? Você concordaria em ♦ 
comprar e pagar algo sem ter um 
documento que comprove sua 
compra? Esperamos que não.

Mas c exatamente isso que 
nós. mutuários do Santa 
Catarina, estamos fazendo: 
pagando um imóvel (no caso 
nossa casa “própria”) sem ter o 
documento de comprovação que 
nós somos o> donos dele. Esse 
documento de comprovação é o 
nosso contrato que a COHAB é 
OBRIGADA POR LEI A 
ENTREGAR AO MUTUÁRIO 
e até agora não o fez. Ou seja, 
não temos nada para garantir a 
posse de nossa casa. O único 
documento que temos é o nosso 
carnê de pagamento que não 
comprova sermos os donos da 
casa, pois não tem nenhum valor 
jurídico. O nosso contiato está 
lá na COHAB e precisamos 
resgatá-lo, pois sem ele estamos 
desamparados e inseguros, 
correndo o risco da própira 
COHAB mexer nele sem a 
devida autorização do mutuário, 
como já aconteceu em vários 
casos.

E não é so isso: precisamos 
do contrato para podermos 
inclusive entrar na Justiça pela 
equivalência salarial e barrar au
mentos absurdos como esse 
último de 246%. ilegal e injusto 
Mas e s t a m o s d e m à o s 
amarradas, pois o contrato é um 
dos documentos exigidos e sem 
ele não podemos lutar pelo nosso 
direito da equivalência salarial.

Aliás — e a propósito — o 
único mutuário do Santa 
Catarina que tem condições de 
lutar na Justiça, pelo direito da 
equivalência salarial é o 
Presidente do Conselho Comu
nitário, que conseguiu o seu 
contrato e esta tranquilo, pois 
pode comprovar que é o dono da 
casa pela qual está pagando e 
não corre o risco da COHAB 
alterá-lo sem sua autorização. E 
nós, Sr. Presidente, os 2.399 
mutuários restantes do 
conjunto, como ficamos?

CARLOS NASCIMENTO



Padre Tiago:
Vigário do Catarina, 30

A comunidade do Santa Catarina celebrou 
este mês de agosto o aniversário de 30 anos de sacer
dócio do Vigário da Paróquia de Santa Maria Mãe do 
Conjunto Santa Catarina. O Padre Tiago Theisen 
nasceu na Bélgica e em 1968 veio para o Brasil, 
trabalhar na Arquidiocese de Natal. Durante 13 anos 
trabaihou na Paróquia das Quintas. A partir de 81 foi 
criada a Paróquia dos Conjuntos da Zona Norte, 
sediada cm Santa Catarina, tendo como Padroeira 
Santa Maria Mãe.

Durante todo período em que tem vivido em 
Natal. Padre Tiago tem »c dedicado a um trabalho de 
assistência aos pobres.

Padre Tiago é o primeiro pároco desta 
freguesia que se estende de Igapó até a Redinha.

i-------- 1------------------ -------------------

NOTICIAS DO ESPORTE

Continua o torneio de 
futebol de campo, tendo o 
Ipiranga, conquistado o título 
do 1?turno.

No próximo domingo, 
dia 25/8,o Ipiranga e 
Independente decidem o 1? 
Turno Juvenil, sendo que um 
simples empate dá o titulo ao 
Ipiranga.

li' Copa Zona Norte, promo
vida pelos Centros Desporti
vos de Santa Catarina e Nova 

Nata) prossegue, sendo que 
dos nossos três participantes: 
Independente, Corinthians e 
Olimpicus, apenas o 
Independente continua na 
luta.

FUTEBOL DE SALÃO

Teve inicio o 21’ turno, 
na quadra de esporte do 
Santa Catarina, estando em 
Io lugar o Pantera e em 2? 
lugar o Olimpicus.

Diversão
TELEVISÃO — Domingo à 
tarde

Pela primeira vez na 
história da Televisão Uni
versitária está conseguindo 
barrar os índices de audiência 
da TV Globo. O fato está 
acontecendo aos domingo à 
tarde quando canal 5 leva aos 
t clespect adores dois 
programas bem ao nível do 
gosto popular: ‘Festa Baile” e 
“Canta Nordeste’’. O 
primeiro é uma produção da 
RTC — Rádio e Televisão 
Cultura de São Paulo 
transmitido para todo o 
Brasil via EMBRATEL pelas 
emissoras educativas das 
capitais. Neste programa o 
cantor-galã Agnaldo Rayol 
(que muitos afirmam ter 
nascido em Macaiba e vivido 
em Natal até a adolescência, 
muito embora o mesmo teime 
em se identificar como 
carioca) promove um Sarau: 
danças e artistas populares se 
revezam entremeados por 
interpretações de sucessos 
antigos feitas pelo dono do 
programa; a platéia adora, 
são senhoras de meia idade, 
sob um ar de muita compos
tura, vestidas de longos e 
acompanhadas por seus 
esposos, senhores distintos de 
paletós e coletes: autênticos 
cavalheiros, o público de casa 
gosta, principalmente os que 
já passaram dos 30. O Festa 
Baile é levado ao ar todos os 
sábados às 21 horas e repri- 
sados no domingo depois do 
meio dia.

O outro espetáculo tele
visivo é realizado aqui em 
Natal mesmo, a direção da 
TV-U decidiu que deveria 
produzir programas 
destinados a faixa popular, 
para nos intervalos destes, 
promover o restante da pro
gramação da emissora, é o 
Canta Nordeste — animado 
por Jujubinha ou melhor, 
Edson de Oliveira, macauen- 
se, misto de cantor-disc- 
jóquei-animador de auditó
rios. A proposta do Canta 
Nordeste tem sido bem aceita 
pelo público e que se destina., 
apresentando cantores da 
terra, calouros e convidando 
os artistas que vez por outra 
passam por Natal. Tudo isto 
acontece domingo às duas da 
tarde.

Foicom estes dois shows 
que a Televisão Universitária 
na última pesquisa do IBOPE 
derrubou a Globo que aos 
domingos só passa filmes en
latados.

Parabéns a TV-U — a 
televisão da nossa terra.


