
Canindé Soares

Eu não tenho a
reeleição como
uma questão fixa na
minha cabeça. Em
2012, vou avaliar o
que vai acontecer
na minha vida, se
estarei feliz com a
vida que eu tenho ou
se já terei cumprido
minha missão

“

ENTREVISTA MICARLA DE SOUZA

Com R$ 820 milhões da União para preparar a cidade para o Mundial, prefeita enxerga na
mobilidade urbana o principal fator de uma verdadeira transformação, nunca antes experimentada

A prefeita de Natal, Micarla de Sousa (PV), no-
vata na política, está tendo de aprender rapi-
damente a lidar com os dois lados da arte de
governar. De um lado ela conta com o maior
orçamento em recursos federais já recebido
pela cidade, R$ 820 milhões, para fazer obras
que poderão transformar a capital até a Copa
do Mundo de 2014. Segundo Micarla, até o
mandato atual a obra mais valiosa já feita em
Natal havia custado R$ 60 milhões, destina-
dos a recapeamento e dragagem. Em contra-
partida, em seu primeiro mandato, a prefeita
enfrenta acusação por supostas irregularida-
des em contratos de aluguel de imóveis para
o uso da administração municipal. As mani-
festações contrárias ao seu governo incluem
a ocupação do pátio da Câmara Municipal de
Natal por estudantes.

Qual é a expectativa em relação à Copa
e a principal mudança que ela vai
proporcionar a Natal?
Tenho a certeza de que a Copa vai servir co-
mo um divisor de águas para todo o Brasil,
em especial para as capitais nordestinas que
serão sede. Para Natal, o evento significa
muito mais que atrair turistas e fazer uma
bela festa. É a chance que nós nunca pensa-
mos em ter de promover uma verdadeira
transformação na cidade. Para nós, a princi-
pal mudança está na mobilidade.

Quais serão as obras nessa área?
São 12 os projetos que compõem o plano de
mobilidade de Natal. A primeira parte, já lici-
tada, irá ligar o futuro aeroporto São Gonçalo
do Amarante à zona oeste da cidade. O segun-
do lote irá contemplar vias que desaguarão na
Arena das Dunas (estádio que será construído
para receber os jogos da Copa). As obras in-
cluem corredores de ônibus, alargamento de
vias e a construção de viadutos e túneis.

Será feita a implantação do Veículo Leve
sobre Trilhos (VLT)?
Esse é um projeto do governo do estado que
pediu a inclusão da obra no Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) 2. Nós po-
díamos apresentar R$ 280 milhões em pro-
jetos. Apresentamos R$ 150 milhões em
obras de mobilidade e o governo do estado,
R$ 130 milhões, para o VLT. Como prevê a
utilização dos troncos da Companhia Brasi-
leira de Trens Urbanos (CBTU), o VLT, se
aprovado, já poderia ser utilizado na Copa e
iria abranger a região metropolitana.

Quando todos esses projetos começarão a
ser implementados?
Em julho será feita a derrubada do Machadão
(João Cláudio de Vasconcelos Machado) para
dar lugar à Arena das Dunas. Em setembro,
começam as obras do primeiro lote do proje-
to de mobilidade. No mesmo mês teremos a
segunda licitação para o restante das obras
ter início em dezembro. Nós vamos entregar
em tempo. A média das obras é de 20 meses.

Por coincidir com a Copa, o seu mandato
vai ter disponível um grande volume
de recursos. Por outro lado, há uma
grande pressão política. Como está
sendo essa experiência na prefeitura?
Desde as eleições os grandes grupos políti-
cos entraram na disputa com voracidade. É
muito difícil, se você imaginar que só exis-
tem duas mulheres prefeitas de capital no
Brasil. Há todo um interesse político em es-
vaziar minha eleição e me esvaziar.

A pressão por investigações e os
protestos podem dificultar a aprovação

de projetos para a Copa?
Sou de um partido pequeno, não tenho apoio
de nenhum grupo político tradicional do es-
tado. Todos os projetos aprovados foram fei-
tos pela minha equipe, apesar de todas as difi-
culdades que eu estou enfrentando.

Com os projetos da Copa em andamento,
a senhora pensa em reeleição?
Eu não tenho a reeleição como uma questão
fixa na minha cabeça. Em 2012, vou avaliar
o que vai acontecer na minha vida, se esta-
rei feliz com a vida que eu tenho ou se já te-
rei cumprido minha missão.

TEXTO PRISCILA MACHADO
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 jun. 2011, Especial Natal, p. A16.
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