
Ano II - Nº 02 - Dez/2013Ano II - Nº 02 - Dez/2013

Sonhos reais
Milton Marques era um menino 

simples de Upanema e obteve 
sucesso em várias atividades

Elizete Moura
Credibilidade também
para contar fatos tristes

Esporte
Princesa contribui
para as vitórias de Assú

Irmã Lindalva
Fiéis creem na canonização
da beata assuense

São João Batista
Festa do padroeiro é
patrimônio da cultura potiguar





4 5

Rua Otávio Amorim, 643 - Açú/RN 
CEP 59650-000 - (84) 3331-1222
www.radioprincesadovale.com.br

rEaliZação
Rádio Princesa do Vale 

dirEção 
Lucílio Filho

jorNalista rEspoNsáVEl 
Carlos Júnior, DRT 1753

ColaBoradorEs  
Dr. Milton Marques
Eloilde Simão Bezerra
Ivan Pinheiro
Isa Maria
Lucílio Filho
Lúcio Flávio
Marcos Henrique
Perpétua Wanderley
Valderi Tavares

Fotos
Alexandre Lago
Jean Lopes
Ozair Lima
Wendell Jefferson

projEto gráFiCo E diagramação
GR Design Editorial
www.grdesigneditorial.com.br

imprEssão
Unigráfi ca

tiragEm
2.000 exemplares

uma princesa
jovem e respeitada

A fi gura da princesa se remete a al-
guém respeitada e admirada pela so-
ciedade. O rei e a rainha cuidam com 
muito carinho dela, porque, para eles, 
é um tesouro que vale mais do que 
qualquer bem material desse reinado. 

A princesa é aquela que traz uma 
imagem admirável e, mesmo com o 
poder, é uma pessoa doce. Sem ela, 
o reinado não é tão alegre. Em Assú 
também é assim. O Vale do Açú é o 
reinado, o rei é a população, as ri-
quezas do Vale formam a fi gura da 
rainha e o seu principal veículo de 
comunicação é a Princesa.

O reinado é o Vale, por ser ele o 
território conquistado. A população 
representa a fi gura do rei, porque é 
quem está no comando da socieda-
de e a rainha são as riquezas do Vale 
do Açú, pois são o complemento do 
povo, por fazerem do Vale algo tão 
rico e admirável.

A emissora é a Princesa porque 
nasceu para deixar o reinado total-
mente feliz. Há 32 anos, essa jovem 
admirada é quem sabe transmitir 

para o povo, com beleza e respeito, 
tudo o que esse reinado signifi ca.

O fato de ser AM enfatiza ainda 
mais o aspecto tradicional da emis-
sora, pois são AMs a origem do rá-
dio brasileiro. AMs essas que, assim 
como os impérios, são muitos tradi-
cionais, mas sofrem para continua-
ram sobrevivendo e reinando.

Não é o caso da Princesa, que por 
ter sempre um espírito jovem, sabe se 
renovar e se manter como a moça ad-
mirada da sociedade. É, por isso, que 
está sempre em primeiro lugar. Os 
motivos para ela se manter atualiza-
da ao longo do tempo serão contados 
nas páginas da revista, com textos 
onde os operários desse reinado es-
tão em maior destaque. É só através 
dos que batalham por essa donzela 
que entendemos como a Princesa 
segue comandando a comunicação e 
continua sendo sempre admirada por 
todos desse reinado.

Essa é a revista para comemorar 
o 32º aniversário da nossa Princesa. 
Seja bem-vindo, ela também é sua!
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rápidas

princesa mantém acervo com relíquias

Fundador mantém programa na emissora

Uma das salas da rádio Princesa 
do Vale guarda uma série de relíquias 
musicais. Mesmo com a era digital e 
a grande tecnologia, a emissora man-
tém toda a sua coleção de vinis.

É uma forma de preservar a his-
tória, como também serve para os 
sonoplastas mixarem ou extraírem 
alguma música rara.

“Mesmo com a era da tecnologia,  
onde é possível baixar praticamente 
qualquer música pela internet, a Prin-
cesa preserva a sua história e uma 
das formas é com esse raro acervo”, 
declarou o administrador da emisso-
ra Lucílio Filho.

João Leônidas de Medeiros Jú-
nior, o Júnior Leônidas, é o único 
fundador da Rádio Princesa do Vale 
que mantém um programa na emis-
sora. O radialista apresenta o “Frente 
a Frente”, que aborda temas diversos 
sobre economia.

O programa vai ao ar de terça a 
sexta-feira no horário das 7h15min 
às 7h45min. “É difícil falar sobre um 
programa feito por nós mesmos, mas 
acredito que é importante para a co-
munidade assuense, porque mostra-
mos fatos da economia de Assú, do 
Rio Grande do Norte, do Brasil e do 
mundo”, declarou Júnior Leônidas.

O programa de entrevistas pres-
ta relevante serviço à comunidade. 
E quando aborda grandes temas re-
levantes a economia assuense, leva 
o público a uma reflexão sobre as 
riquezas do Vale e as suas inúmeras 

Júnior Leônidas recebeu título
de cidadão Assuense

Espaço para vinis preserva história da emissora e conta com raras coletâneas

oportunidades de negócios.
Júnior Leônidas também partici-

pa efetivamente de ações para a co-
munidade local. Ele inclusive doou 
recentemente um terreno de 10 km2 
para a construção do novo campus 
da Universidade Estadual do Rio 
Grande do Norte, em Assú. Entre os 
cursos que serão implantados está o 
de medicina.

Nascido em Ipanguaçú, ele rece-
beu o título de cidadão assuense em 
outubro de 2013, por conta dos inú-
meros serviços prestados a cidade.

“Me senti muito gratificado com 
essa homenagem, já que estou há 
sessenta anos morando na cidade de 
Assú, onde procuro contribuir sem-
pre para o bem da sociedade”, res-
saltou o homenageado, que recebeu 
esse título por sugestão da vereadora 
Elisângela Albano, a Ely da Saúde.
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justiça

A credibilidade da rádio Princesa 
do Vale também é utilizada para nar-
rar fatos tristes. A emissora do povo 
assuense trouxe detalhes do assassi-
nato da menina Elizete Moura, o cri-
me policial que mais chocou a histó-
ria do Vale do Açú.  Ela foi morta em 
1996 na cidade de Ipanguaçú, aos 10 
anos de idade, com o seu corpo sen-
do utilizado, possivelmente, para um 
ritual de magia negra.

A transparência da equipe de re-

portagem da Princesa do Vale, em 
divulgar os fatos envolvendo o caso, 
trouxe credibilidade para a população 
e também para a família da menina Eli-
zete.  O pai da menina, Manoel Moura 
Lemos, queria a presença do repórter 
policial Jarbas Rocha em uma segunda-
-feira em sua casa, para um desabafo.

Jarbas estava em viagem a Natal e 
não podia ir para Ipanguaçú, que fica 
a pouco mais de 40km de Assú. O di-
retor da rádio, Lucílio Filho, ofereceu 

a última entrevista do 
pai da menina Elizete
Manoel Moura Lemos 

convocou repórter 
Jarbas Rocha para 

uma entrevista e 
faleceu no ar 

o envio de outro repórter, mas seu 
Manoel Moura afirmou que queria 
falar apenas com Jarbas Rocha.

O repórter da Princesa do Vale che-
gou de viagem na terça-feira e logo 
foi ao encontro de Manoel. O pai de 
Elizete deu um depoimento emotivo, 
mostrando decepção com a justiça, que 
havia inocentado quatro dos sete prin-
cipais suspeitos, sete anos depois de 
ficarem detidos esperando julgamento.

Foram cinco minutos de depoi-
mento, carregado de emoção, triste-
za e decepção com a justiça. A maior 
indignação do pai da garota era por-
que boa parte dos suspeitos estava 
curtindo um carnaval fora de época, 
enquanto a sua família ainda não se 
conformava com a perda da garota e 
sem punições, mesmo com o clamor 
da população e da mídia.

A entrevista foi interrompida por 
conta de um desmaio de seu Manoel 
e a pressão zerou. Jarbas Rocha retor-
nou para a cidade de Assú e, quando 
chegou na cidade, recebeu a notícia 
da morte do pai de Elizete. 

O fato foi o mais marcante da car-
reira do repórter da Princesa do Vale, 
que possui por volta de 15 anos de 
experiência no radiojornarlismo poli-
cial. “Foi uma missão dada por Deus, 
ele esperar por mim, para dar o úl-
timo depoimento, a última entrevis-
ta. Qualquer um poderia ter ido na 
segunda, mas ele esperou por mim, 
queria que fosse eu, que desse essa 
mensagem final, da indignação de 
um pai, que perde sua filha de forma 
cruel”, declarou Jarbas Rocha.

Jarbas acredita ainda que a serie-
dade com que ele encarou o caso foi 
ponto fundamental, para que o pai 
da garota tivesse a confiança de cha-
má-lo para um dos momentos mais 
marcantes do caso que virou notícia 
nacional e fez com que a população 
fosse para as ruas, clamar por puni-
ção para os culpados. Morte da menina Elizete Moura chocou a cidade de Assú e ainda é um mistério há 17 anos

Foi uma missão 
dada por Deus,
ele esperar por mim, 
para dar o último 
depoimento, a  
última entrevista.”
Jarbas Rocha, radialista policial

“Fui a fundo nesse caso, para que 
fosse elucidado. Trabalhei com deli-
cadeza, sem especulações, mas sem-
pre desejando que a verdade viesse 
à tona e os culpados pagassem pelo 
crime”, disse Jarbas, complementan-
do ainda que essa forma de trabalhar 
contribui para que o repórter nunca 
tenha sofrido ameaças. “A área poli-
cial é bastante perigosa, muita gente 
teme, mas eu trabalho dentro do per-
fil da Princesa, que é de informar e 
não especular. Acredito que por isso 
não sofri ameaças, nem tenho inimi-
zades, trabalhando nessa área poli-
cial. Além disso, as pessoas confiam 
em me passar as informações, como 
foi o caso de Manoel Moura”.

A última entrevista do pai de Eli-
zete fez ainda com que Jarbas Rocha 
passasse a ser notícia no RN e em esta-
dos vizinhos, já que o caso foi noticia-
do nacionalmente. “Grande parte da 
imprensa me procurou, porque foi um 
caso que virou apelo social. Repassei 
informações do acontecimento para 
vários jornais e dei entrevistas para 
emissoras como a TV Cabugi e a Ver-
des Mares, filial da Globo no Ceará”.

O repórter policial afirma que o 
caso de Elizete ainda não terminou, 
mesmo 17 anos após o acontecimen-
to. As impunidades fizeram com o 
irmão de Elizete, Erinaldo Moura Le-
mos, matasse Luzialba Pinto Fernan-
des, uma das suspeitas, a tiros. Pouco 
tempo depois, Erinaldo foi morto por 
dois homens não identificados em 
uma motocicleta. O processo conta 
com mais de 16 mil páginas e está 
parado. Três pessoas foram condena-
das, mas ainda não se trata de uma 
investigação conclusiva. 
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uma am que 
não envelheceu

Princesa do Vale está sempre se 
modernizando e, por isso, consegue atrair
o público e ter uma boa saúde financeira

apostamos em músicas populares de 
momento. Não adianta caminhar só 
de uma forma, o mercado não aceita 
mais isso, com a concorrência que vi-
vemos”, declarou Lucílio Filho.  

A rádio Princesa está sempre 
se modernizando, para continuar 
como referência. As AMs alegam, por 
exemplo, que as FMs levam vanta-
gem competitiva por poder tocar fa-
cilmente em celulares e smartphones. 
A rádio buscou soluções e contratou 
uma empresa de Santos-SP, para de-
senvolver o android da Princesa.

“Hoje, qualquer aparelho pode 
baixar o android da Princesa. Se 
eram só as FMs que tinham o espaço, 
nós buscamos a solução e estamos 
hoje em qualquer aparelho móvel 
do mundo”, destacou Lucílio Filho, 
lembrando ainda que a Princesa do 
Vale  é líder do estado em acessos 
pelo principal site de rádios do Brasil 
(Radios.com.br). 

“Nós sempre tivemos o cuida-
do de divulgar que a Princesa está 
disponível na internet. E o povo as-
suense é apaixonado pela sua terra. 
Mesmo que esteja longe, é um povo 
que não que esquece as origens e 
quer sempre saber o que acontece 
por aqui. Acredito que a divulgação 

que fazemos e essa paixão da nossa 
população pela cidade são fatores 
fundamentais, para essa liderança. 
Os assuenses sempre tem a Princesa 
como referência, em qualquer lugar 
do mundo e, por isso, nos escuta”, 
enfatizou Lucílio.

O fortalecimento da emissora via 
internet é visto também no website, 
que conta com notícias diárias de in-
teresse do Vale do Açú, promoções, 
informativos, dados históricos e da 
atualidade da rádio e dos seus servi-
dores. O website ainda conta com a 
ferramenta ‘recadinhos’, em que pos-
sibilita uma interação em tempo real 
do público com os seus locutores.

Essa interação é fortalecida tam-
bém nas redes sociais. O webmaster 
Florêncio Neto é o responsável por 
gerenciar toda a parte virtual da Rá-
dio Princesa, controlando o Facebook 
e Twitter da emissora.

“Eu gerencio o público virtu-
al, para que as pessoas de qualquer 
parte do mundo possam interagir 
com a nossa equipe. Temos sempre 
uma boa participação do público na 
internet e isso faz com que todos se 
sintam mais próximos da rádio”, co-
mentou o webmaster.

Florêncio ainda é responsável 

por diversas ações de marketing da 
Princesa e também pela demanda de 
criações de design, tanto impressas, 
como digitais. A preocupação de ter 
um funcionário responsável por ge-
renciar essas tecnologias já mostra 
um diferencial da emissora.

“Aqui nós temos liberdade para 
criar, fazer ações, colocar a mente 
para funcionar e sempre pensar em 
uma Princesa na frente, se moder-
nizando. Tenho espaço para inovar 
dentro da emissora e isso é o mais 
importante, para quem trabalha com 
criação”, destacou Florêncio.

Muitas rádios AMs do Brasil so-
frem com difi culdades fi nanceiras 
e estão cada vez mais longe de ter a 
mesma modernidade das FMs. Por 
isso, foi assinado um decreto, em 
2013, para salvar as tradicionais rádios 
“Amplitude Modelation” da crise.

Entretanto, a realidade de crise 
é bem distante da Princesa do Vale. 
Com uma boa saúde fi nanceira e refe-
rência em valorizar os funcionários, a 
emissora vem sempre evoluindo, ga-
nhando espaço e mantendo a credibi-
lidade com os ouvintes mais antigos.

Prova disso é que a rádio inaugu-
rou, no fi nal de 2012, um dos estúdios 
mais amplos e modernos do Estado. 
“O espaço é muito confortável, conta 
com a interação direta entre locutores 
e operadores e com microfones com 
alta qualidade de captação de áudio, 
além do revestimento de esponja so-
nex. Isso tudo gera um som de altís-
sima qualidade”, ressaltou o admi-

nistrador da emissora, Lucílio Filho, 
apontando que o resultado fi nal é a 
satisfação do ouvinte.

O número de servidores da emis-
sora é também um diferencial no 
mercado. São mais de 30 pessoas, 
entre funcionários fi xos e prestado-
res de serviço, o que mostra um qua-
dro bem melhor, do que a realidade 
muitas AMs, com equipes cada vez 
mais reduzidas.

Sócio majoritário da emissora, Dr. 
Milton Marques aponta a organicida-
de de Lucílio Filho no comando da 
rádio como fator decisivo para o seu 
equilíbrio fi nanceiro, mas também ob-
serva que o amor de cada servidor, em 
estar participando da emissora, como 
o principal fator para esse sucesso.

“O Lucílio é um homem muito 
sério, organizado, sabe trabalhar na 
área e ama o que faz. Mas não é só o 
Lucílio, é toda uma equipe que está 
no dia-dia, que se sente importante 

na missão de contribuir para a co-
munidade. É uma equipe de trabalho 
que tem paixão pelo que faz e quan-
do fazemos o que gostamos, tudo fa-
cilita”, destacou.

O administrador da emissora 
acredita que a pioneira do Vale do 
Açú soube se modernizar e acom-
panhar a evolução do tempo. Além 
disso, a saúde fi nanceira adquirida 
é fruto de fatores como equilíbrio e 
organização. Ele enfatiza ainda que 
a Princesa do Vale investe estrategi-
camente em tecnologia e, por isso, 
consegue ser uma AM com muitas 
características de FM.

“Não adianta uma rádio AM 
achar que tem que manter um forma-
to para sempre, por puro tradiciona-
lismo. O que tem de bom na FM, nós 
adotamos, mas também mantemos 
a essência da AM. Servimos a co-
munidade com muitas informações, 
jornalismo sério e, ao mesmo tempo, 

O que tem de 
bom na FM, nós 
adotamos, mas 
também mantemos 
a essência da AM.”
Lucílio Filho, diretor da Princesa



14 15

uma princesa a serviço 
do esporte assuense

A Rádio Princesa do Vale é bem mais do que apenas 
um veículo de comunicação para o esporte de Assú. A 
emissora é uma das principais incentivadoras do esporte 
assuense e até mesmo uma das promotoras.

O diretor da rádio, Lucílio Filho, é um verdadeiro 
apaixonado pelo esporte de Assú. Ele iniciou no ramo da 
comunicação no setor esportivo e, por isso, trata a área 
como um dos carro-chefes da emissora.

A Princesa é a única que cobre todos os jogos oficiais 
da Associação Sportiva Sociedade Unida, desde a sua fun-
dação e jogou junto com o time no título estadual de 2009. 
E não é só cobrindo os jogos do Camaleão do Vale que a 
Princesa mostra o seu diferencial.  Além de contar com 
a equipe de rádio completa em todos os jogos do clube, 
a emissora exibe os patrocinadores do ASSU, de cortesia, 
como forma de incentivar o esporte.

Para o ASSU sub-18 chegar a disputa Copa São Paulo 
de futebol em 2012, o papel da emissora foi fundamen-
tal, já que anunciou, com intensidade, a necessidade de 
apoios para as viagens e treinamentos, assim como exibiu 
os resultados e a importância da categoria sub-18 para o 
futuro do futebol da cidade. Por conta da divulgação, as 
contribuições dos comerciantes e torcedores apareceram.

O futsal, esporte que é paixão para os assuenses, é 
uma das prioridades da emissora. Por muitas vezes, a 
Princesa foi a única rádio potiguar a transmitir o Cam-
peonato Potiguar de Futsal, como aconteceu na decisão 
que garantiu o título estadual ao Cruzeiro de Assú, em 
dezembro de 2013. Além disso, promoveu o Assú Open 
de Futsal em 2010 e 2011.

Outras modalidades, como vôlei e taekwondo, assim 
como os jogos escolares e eventos esportivos da cidade, 
também sempre ganham destaque na rede de programa-
ção da emissora.

O espaço para qualquer modalidade esportiva e as 
competições amadoras de futebol que acontecem na cida-
de também é uma realidade, seja mostrando os resulta-
dos, entrevistando os destaques do esporte ou cobrindo 
os eventos. Seja aonde for, Princesa e esporte assuense 
andam lado a lado.

A direção da Princesa do Vale teve importante parti-
cipação na construção do estádio Edgard Montenegro, 
que possibilitou a entrada de Assú no cenário do futebol 
profissional. O diretor da rádio, Lucílio Filho, foi um dos 
idealizadores do Grupo Unido Pelo Esporte Assuense 
(GRUPEA), fundado em 1997 com o intuito de arrecadar 
recursos, para a construção do estádio. 

A cidade já contava há décadas com um terreno de 
200m x 200m, para a construção do estádio, uma vez que 
o comandante Edgard Montenegro, ex-prefeito e deputa-
do estadual, fez a doação do terreno para a Liga Açuense 
de Desportos. Entretanto, só apenas depois da criação do 
GRUPEA, formado por treze amantes do esporte, o sonho 
de ser ter um estádio foi possível.

A Liga Açuense de Desportos e os desportistas locais 
tentaram em diversas ocasiões buscar recursos públicos, 
para a construção do estádio, mas nenhuma iniciativa trou-
xe resultados. Cansados de esperar pelo poder público, al-
guns desportistas se reuniaram para formar um grupo para 
trabalhar em prol da construção de um estádio na cidade. 

A partir daí, surgiu o Grupo Unido Pelo Esporte As-
suense (GRUPEA) em 1997, que passou a promover cam-
panhas de doação e outras ações, assim como apoios de 
políticos, até que a cidade conseguiu finalmente erguer 
um estádio e inaugurá-lo no dia 12 de outubro de 2001.

Durante os quatro anos de arrecadação de recursos 
para as obras, a Princesa do Vale trabalhou em prol da 
construção do espaço, dando voz para todos os colabo-
radores, incentivando os assuenses a participar desse 
sonho e divulgando a importância do projeto de um es-
tádio na cidade. 

assuenses construíram estádio com a princesa

Emissora é parceira de  
todos os representantes de 

Assú no ramo esportivo

apoio

A Princesa mostrou a cada dia a força de vontade dos 
assuenses em fazer um sonho, que era tido como impossí-
vel, se tornar realidade. Por conta disso, o radialista Luci-
lio Filho foi escolhido para representar o GRUPEA no dia 
da inauguração do estádio, como reconhecimento do gru-
po da importância da emissora no sonho se tornar real. O 
radialista ainda foi homenageado com o seu nome sendo 
eternizado no setor de imprensa do estádio Edgard Mon-
tenegro, que foi batizado de “Radialista Lucílio Filho”.

“Ter sido indicado para falar em nome do GRUPEA, na 
inauguração do Edgarzão, no dia 12 de Outubro de 2001, 
foi uma das grandes emoções da minha vida, algo que não 
se esquece facilmente. Ter o meu nome gravado na ala das 
cabinas de imprensa, foi outro gesto bondoso por parte 
dos companheiros do GRUPEA, gesto que lembrarei para 
todo o resto da minha vida e que também deixou-me ex-
tremamente grato”, agradeceu o radialista Lucilio. 

Princesa do Vale cobre os eventos do esporte local, com jornalismo 
sério e compromissado com o ouvinte

A emissora cobre os jogos oficiais do Camaleão do Vale desde a sua 
fundação e comemorou intensamente o título estadual de 2009

Emissora foi a principal incentivadora do ASSU sub-18, que 
participou da Copa São Paulo de 2012

Ter sido indicado para falar 
em nome do GRUPEA, na 

inauguração do Edgarzão, no dia 
12 de Outubro de 2001, foi uma 
das grandes emoções da minha 

vida, algo que não se esquece 
facilmente.”

Lucílio Filho, diretor da Princesa
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título

No rol dos campeões

Cruzeiro de Assú 
conquista título 

estadual de futsal 
e Princesa do 

Vale é a única 
a transmitir o 

espetáculo

O dia 05 de dezembro de 2013 
foi histórico para o futsal da cidade 
de Assú. O Cruzeiro Futebol Clu-
be conquistou o seu primeiro título 
norte-riograndense de futsal, após 
31 anos de fundação.

O representante do Vale do Açú 
levantou a taça de forma incontestá-
vel. O clube venceu os dois turnos da 
competição estadual e não necessitou 
realizar a final do campeonato.

João Nogueira está no Cruzeiro 
desde o início, primeiramente como 
jogador e agora na função de dirigen-
te. Para ele, a conquista do título esta-
dual foi a coroação de um trabalho ár-
duo, que é realizado há muitos anos.

“A gente já estava em uma cres-
cente nos últimos anos. Conquista-
mos o Assú Open de Futsal em 2011, 
participamos de competições regio-
nais e nacionais, mas faltava um títu-
lo oficial, para coroar tudo isso. Foi o 
grande marco da história do Cruzei-
ro”, declarou o diretor do clube.

Os números mostram que o time 
celeste reinou na competição. O 
Cruzeiro perdeu apenas uma parti-
da, na terceira rodada, para o Mos-
soró. Depois disso, só teve motivos 
para se alegrar. O clube assuense 
fechou o Estadual com 10 vitórias, 5 
empates e 1 derrota. 

A trajetória do primeiro turno foi 
finalizada com cinco vitórias, quatro 
empates e uma derrota. A decisão des-
se turno foi conquistado na base da 
superação. O time se viu longe da con-
quista, após empate em casa, por 0 a 0, 
no primeiro jogo da final contra o fa-
vorito América. Mas o Cruzeiro mos-
trou suportar a pressão e conseguiu 
um empate no tempo normal, por 3 
a 3, e uma vitória na prorrogação em 
pleno ginásio Nélio Dias, em Natal.

Os resultados cruzeirenses foram 
ainda mais expressivos no 2º turno. 
O time assuense não tomou conheci-
mentos dos seus adversários e venceu 
a segunda etapa da competição de 

forma invicta. Foram cinco vitórias e 
apenas um empate. O único jogo que 
não venceu aconteceu no último jogo 
do turno, quando o Cruzeiro ficou no 
3 a 3 com o América, mas o time po-
deria perder por até seis gols de dife-
rença, que, mesmo assim, conquista-
ria o título de forma antecipada.

A excelente campanha do Cru-
zeiro na reta final coincide com o 
crescimento de rendimento daquele 
que é considerado o homem de re-
ferência do time. Afastado das qua-
dras durante a maior parte do ano de 
2012, devido a uma cirurgia no joe-
lho, Marquinhos voltou aos poucos 
a mostrar o rendimento conhecido e 
acredita que só entrou no ritmo no 
segundo turno.

“A recuperação não foi a ideal, es-
tava voltando aos poucos. No come-
ço, a torcida dizia que eu não era o 
Marquinhos que eles conheciam, mas 
fui crescendo na reta final da compe-
tição, quando fiz oito gols em cinco 

jogos. Dois desses gols foi na partida 
decisiva, contra o América”, disse o 
atleta de 26 anos, que está no Cruzei-
ro desde os 19 anos e aponta o título 
estadual como a principal conquista 
da carreira. “A sensação foi muito 
boa, de dever cumprido. A única vez 
que eu tinha participado de um time 
campeão estadual foi no ABC, mas 
eu não tinha oportunidade de jogar. 
Agora sim, sou campeão de fato. É 
ainda mais emocionante por ser pela 
minha cidade e logo depois de um 
ano de 2012 muito difícil, quando não 
participei do Estadual”.

Quem também não pôde contri-
buir com o Cruzeiro em 2012 foi o 
técnico Hamilton Tavares, coman-
dante do time celeste desde os pri-
meiros anos de sua fundação. O di-
retor João Nogueira aponta o retorno 
dele como fator fundamental para a 
conquista do título.

“A volta de Hamilton foi funda-
mental para esse título. É um técnico 

que está desde a minha época de jo-
gador e é um grande conhecedor do 
futsal. A gente teve que se adaptar 
com o horário, porque ele e outros 
trabalham e, por isso, só treináva-
mos em um expediente, ao contrário 
do ano passado quando tínhamos 
dois horários. No final valeu a pena, 
porque tínhamos um grande trei-
nador e um elenco forte”, declarou 
João Nogueira.

O diretor ainda destacou que a 
equipe do Cruzeiro só contratou jo-
gadores do Rio Grande do Norte, 
diferente de anos anteriores, onde 
vinham atletas de vários estados. A 
base foi formada pela base de cinco 
atletas da região, que atuam no Cru-
zeiro todos os anos, somados aos jo-
gadores que foram campeões da Taça 
RN pelo URV, de São Gonçalo. “Acho 
que a gente fez um planejamento cor-
reto, do bom e barato, com jogadores 
da região e que se envolveram com a 
equipe”, destacou.

Cobertura exclusiva 
da princesa do Vale

A Princesa do Vale foi a única 
emissora que fez a cobertura da 
final do Campeonato Estadual de 
Futsal. A equipe da AM 1480 rea-
lizou essa transmissão exclusiva, 
mostrando para o povo assuense 
como foi a festa.

Os cronistas da emissora con-
taram a partida do início ao fim 
e jogaram junto com os atletas 
do Cruzeiro. Ao final da partida, 
os destaques dessa conquista fo-
ram ouvidos pelos microfones da 
Princesa. Os diretores do clube e 
os membros da comissão técnica 
trouxeram relatos emocionantes 
dessa importante conquista.

“Não tinha nenhuma TV ou 
outra equipe de rádio, mas a 
princesa estava lá. Foi mais uma 
forma de apoiar o esporte da nos-
sa cidade, em uma conquista his-
tórica. Assú respira futsal, então a 
Princesa tinha que estar presente, 
contando detalhes desse marco 
inédito, assim como sempre en-
fatiza todas as conquistas assuen-
ses”, comentou Lucílio Filho, res-
ponsável por narrar à partida.

Participamos 
de competições 

regionais e nacionais, 
mas faltava um 

título oficial, para 
coroar tudo isso. Foi 
o grande marco da 

história do Cruzeiro.”
João Nogueira,

diretor do Cruzeiro
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promoção

assú open possibilitou 
novos horizontes

O Assú Open de Futsal foi um 
evento promovido pela Princesa do 
Vale, que abriu portas para a cida-
de. O grande pode de organização 
do evento, realizado em 2010 e 2011, 
serviu de parâmetro para a Confe-
deração Brasileira de Futsal aceitar 
sediar a Taça Brasil – 1ª Divisão em 
Assú no ano de 2012.

Outro grande destaque foi o reco-
nhecimento do Prêmio Dez. O even-
to é considerado o oscar do esporte 
potiguar, por fazer uma rigorosa se-
leção para eleger os destaques anuais 
do esporte do Rio Grande do Norte e 
o Assú Open de Futsal concorreu ao 
prêmio de melhor evento potiguar 
do ano de 2011.

O Assú Open conseguiu grande 
divulgação, devido ao investimen-
to e a estratégia de mídia da orga-
nização do evento. A Princesa do 
Vale realizou transmissões diárias, 
enquanto a TV União mostrou a Assú Open de Futsal concorreu ao prêmio de melhor evento esportivo potiguar de 2011

decisão da competição. Além disso, 
uma assessoria de imprensa ficou 
responsável por conseguiu espaço 
espontâneo de mídia nos principais 
veículos de estado.

Somado a isso, o ginásio Arnóbio 
Abreu teve a sua estrutura melhora-

da para receber o torneio. Foram ad-
quiridos um placar eletrônico e uma 
rede de proteção. A equipe técnica do 
evento, que contou com profissionais 
gabaritos na arbitragem e na comis-
são organizadora do evento, aprimo-
rou a estrutura do espetáculo.

Evento promovido pela Princesa do Vale credibilizou 
cidade a receber Taça Brasil de Futsal - 1ª Divisão



20 21

Capa

realizador 
de sonhos
O menino de 
origem simples 
Milton Marques 
tornou-se um 
homem de 
sucesso em 
diferentes 
atividades, 
porque sempre 
acreditou nos 
seus sonhos

Milton Marques de Medeiros é 
um médico, empresário, comunica-
dor, advogado e professor de suces-
so. Há seis décadas, ele era apenas 
mais um garoto simples nascido em 
uma pequena cidade do interior. 
Hoje é um empresário de sucesso 
nos ramos de salina e comunicação e 
emprega cerca de 400 pessoas e ain-
da conseguiu vencer em tantas ou-
tras áreas que apostou e venceu ao 
longo da vida. 

Para atingir grandes objetivos em 
tantas áreas, ele acredita que primei-
ro é necessário sonhar. “O projeto se 
dá em três níveis. O primeiro é o so-
nho, depois a realização, para poder 
acontecer realmente o resultado. Se 
não sonhar, não chegar a lugar ne-
nhum. Somos do tamanho dos nos-
sos sonhos”, declarou o realizador 
de sonhos, apontando ainda o foco 
como fator determinante para fazer o 
planejamento se tornar real.

“O segredo é focar. Você tem um 
objetivo e foca todo o seu potencial 
de energia em cima de soluções para 
atingir aquele objetivo. Entra uma 
persistência também, é importante 
persistir. Nunca se tem um objetivo 
correndo como água em planície, 
sem ter difi culdade. Não existe, há 
sempre obstáculos. Mas se a pessoa 
tem um foco e acha que conquista 
aquilo ali, então, ela faz por onde e 
vai chegar ao lugar que quer”, orien-
tou para todos os sonhadores.

Chegar até onde Dr. Milton Mar-
ques conseguiu é tarefa árdua, so-
mente um grande batalhador alcança 
tantos objetivos. Não se tem uma re-
ceita para repetir a trajetória. É pre-
ciso muito mais do que apenas inte-
ligência ou sorte. Descobrir como ter 
uma história de sucesso semelhante é 
tão complicado, como tentar descre-
ver a personalidade em questão. Mas 
vamos lá, como foco conseguiremos!

Tudo começa em Upanema no 
dia 09 de julho de 1960. Sem qual-
quer destaque no noticiário, nasce o 
garoto Milton Marques de Medeiros, 
segundo fi lho do tabelião Francisco 
Marques de Medeiros e da dona de 
casa Luiza Freire de Medeiros.

Ainda na infância, ele mostra uma 
das características que se tornou fun-
damental para o sucesso nas várias 
áreas que resolveu seguir: a sua afi -
nidade com os estudos. Por isso, aos 
nove anos, a criança deixou Upanema 
e se transferiu para Mossoró, onde ti-
nha melhores chances de estudo.

Ele foi morar com o primo do seu 
pai, Manoel Aureliano Bezerra, o Seu 
Né. A saudade foi dolorosa em vários 
momentos, que fi zeram o pequeno 
Milton voltar a Upanema várias ve-
zes. Mas seus pais eram insistentes no 
tema educação e conscientizavam o 
garoto sobre o quanto aquele sacrifí-
cio iria valer a pena. Foi doloroso, mas 
ele suportou e chegou aonde quis.

“Foi o primeiro grande desafi o 
da minha vida, ter que viver ainda 
criança longe dos meus pais. Pedi 
muitas vezes para voltar. Quando eu 
chegava em Upanema, eles me acon-
selhavam e eu retornava para Mosso-
ró. Se eu não tivesse vencido aquela 
etapa inicial, eu não teria crescido na 
vida. O nosso destino as vezes é tra-
çado na infância e meus pais foram 
muito inteligentes em entender isso, 
em uma época onde era bem mais fá-
cil desistir dos estudos”.

Aos poucos, ele passou a ter os 
onze fi lhos de Seu Né e Donana Bezer-
ra como irmãos. Milton ainda se mu-
dou para a casa do seu único irmão, 
Mário, que era dez anos mais velho e 
teve nove fi lhos. Milton não foi visto 
como um tio, pelos fi lhos de Mário, 
mas sim um irmão mais velho da tur-
ma. “Passei a ter vinte irmãos, quando 

o início

morei em Mossoró, onze de Seu Né e 
nove de Márcio. Isso me ajudou muito 
a ser uma pessoa muito família”.

Saber se adaptar a diferentes situ-
ações em Mossoró fez de Milton uma 
pessoa corajosa, determinada para en-
frentar desafi os, e, ao mesmo tempo, 
lhe ajudou a saber viver em comuni-
dade e compartilhar com o próximo. 

A história de Milton Marques che-
gou perto de um interrompimento 
precoce. Em meio às férias em Upane-
ma, ele contraiu uma febre tifoide, do-
ença que não era conhecida a cura na 
época. Não tinha como ir para Mos-
soró, por ser um ano de muito inver-
no, por isso, a solução foi atravessar 
o rio e ir a Assú. Na cidade, foram 46 
dias de desespero para o adolescente 
e sua família, que chegou a esperar 
pela morte a qualquer momento. Por 
diversos momentos, já não batia mais 
o coração, a respiração era ofegante 
e até colocaram uma vela em suas 
mãos. De repente, Milton salvou-se e 
até hoje não sabe o porquê, já que o 
cloranfenicol, remédio para a cura da 
febre tifoide, não existia.

“Não entendo como me salvei, 
pois não existia o cloranfenicol, que 
é a única medicação que cura a febre 

tifoide, tanto é que depois de sua des-
coberta essa doença desapareceu. Eles 
usaram os recursos que tinham. Tenta-
vam me hidratar, davam água, lembro 
bem que também me davam guaraná. 
De repente fui salvo e até hoje não 
entendo o motivo, estudei medicina 
e nunca encontrei uma explicação. Só 
sei que aquilo tudo me marcou mui-
to e a cidade que eu mais quero bem 
é Assú, quero até mais bem do que a 
minha Upanema”, declarou.

A vida seguiu e as barreiras para 
serem enfrentadas também. Aos 20 
anos, ele decidiu se transferir para 
João Pessoa, para buscar o maior dos 
seus sonhos: estudar medicina. Mil-
ton foi recebido em uma família mos-
soroense que morava em João Pessoa, 
algo que era comum na época, para 
apoiar aqueles que queriam seguir o 
rumo dos estudos. Nesta época, ele 
já tinha perdido o pai e o seu irmão 
mais velho não podia ajudá-lo fi -
nanceiramente, porque tinha muitos 
fi lhos. A fórmula para se manter foi 
conciliar os estudos do ginásio no Co-
légio Liceu com um trabalho na Secre-
taria de Tributação. Tudo isso em uma 
lambretinha que conseguiu comprar, 
para ajudá-lo na correria do dia-dia.

Milton Marques de Medeiros tem uma história repleta de lutas, conquistas e sonhos
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a medicina

O menino humilde de Upanema 
passou no vestibular de medicina 
da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) logo na primeira tentativa. 
Lá, se destacou como um dos alunos 
mais dedicados, cumprindo cada dis-
ciplina com muito empenho. Foi tam-
bém durante a faculdade que teve o 
seu primeiro contato com o jornalis-
mo. Os alunos de medicina da UFPB 
criaram um pequeno jornal, para 
divulgar ideais revolucionários. Era 
uma espécie de fanzine, que circulava 
pelos corredores da universidade e ti-
nha como objetivo divulgar as ideias 
contrárias à ditadura militar. Ele e os 
demais alunos de vários cursos parti-
cipavam de movimentações nas ruas, 
em manifestações semelhantes as que 
estão se espalharam no ano de 2013 
em todo o Brasil. A Polícia repreendia 
e os estudantes corriam das agres-
sões. Muitos ainda foram presos, mas 
Milton conseguiu escapar.

“Eu fui avisado de uma investiga-
ção, algumas pessoas souberam antes 
e me passaram a informação. Ainda 
chegaram a investigar minha casa, 
mas eu enterrei a tempo os livros, 
que eu lia, sobre os ideais esquerdis-
tas. O interessante foi que eu escondi 
tão bem que nunca mais achei esses 
livros. Eu acho que escapei da prisão 
também porque nunca fui um líder, 
para ser perseguido de perto. Eu era 
simpatizante das ideias e participava 
das ações, mas focava mesmo nos es-
tudos em medicina”.

O jovem Milton se tornou o Dou-
tor Milton Marques de Medeiros aos 
28 anos de idade, quando se formou 
em medicina. O diploma foi um mar-
co para a cidade de Upanema, mas 
não era o suficiente para Milton, que 
queria se aperfeiçoar ainda mais. 
O upanemense mudou-se para São 

o fascínio por educação

Milton se mostrou um verda-
deiro apaixonado pela educação ao 
longo da vida. Enquanto implantava 
o hospital de psiquiatria na cidade, 
ele se envolveu na vida acadêmica 
de Mossoró. Logo que voltou ao Rio 
Grande do Norte, o médico batalhou, 
junto ao reitor João Batista Cascudo 
Rodrigues, pela criação do curso de 
enfermagem na recém-inaugurada 
Universidade Regional do Rio Gran-
de do Norte (URRN, atual Uern). A 
instituição se tornou a primeira do 
estado a oferecer o curso.

Com o curso criado, o psiquiatra 
passou a ser professor da universida-
de. Milton Marques também leciona-
va a disciplina Medicina Legal, para o 
curso de direito. Com isso, criou um 
interesse para conhecer melhor da 
área, entender a interpretação e apli-
cação das leis. Muito pesquisador e 
com sede de conhecimento, ele resol-
veu ingressar no curso de direito. Ele 
já tinha as obrigações como professor, 
médico e empresário e não pensava 
em seguir carreira na advocacia, sen-
do somente a sede pelos estudos que 
o levou para universidade.

“Eu me entusiasmei com o direito 
e, apesar do tempo muito corrido, eu 
consegui cursar. As aulas eram aos 
fins de semana, que era justamente 
quando eu me deslocava para Sousa 
na Paraíba, onde fiz o curso. A minha 
rotina era pesada e ficou mais ainda. 
Só que, não sei o motivo, mas naque-
le tempo eu conseguia conciliar um 
número bem maior de atividades. 
Hoje, eu me prendo em uma tarefa 
bem mais simples e, às vezes, perco 
o dia inteiro”.

Milton Marques passou mais de 
três décadas dedicados a Uern, se 
aposentando em 2013, logo depois 
de deixar a reitoria da Universidade. 
Quando encerrou a sua missão na 
instituição, ele era o servidor mais 
antigo. Mesmo depois de tanto tem-
po dedicados à carreira de docente, 
o professor aposentado ainda sente 
uma sede pode ensinar e desejaria 
continuar contribuindo com a Uern.

“Eu sinto saudade todos os dias 
de ir a Uern. Eu tenho um fascínio 
enorme pela vida acadêmica e não 
só por ensinar, porque o nível edu-
cacional de universidade não permi-

Paulo, onde foi especializar-se em 
psiquiatria. Além da família, que fi-
cou mais uma vez distante, ele tam-
bém deixou a namorada Zilene em 
Mossoró. O médico não sabe explicar 
como conseguiu manter o namoro, 
com tanto tempo distante, mas agra-
dece ao destino e afirma que Zilene é 
a sua companheira de todas as horas.

“Não sei bem porque nós demos 
certos, era o destino. Foi assim, por-
que tinha de ser. A gente se via pou-
co, naquela época era mais difícil o 
contato, se dava mais por cartas. Só 
que a gente conseguiu esperar esse 
meu tempo de estudos e nos encai-
xamos bem. É a minha companheira 
de todas as horas”, comentou Milton, 
lembrando ainda o orgulho que tem 
das quatro filhas e os netos, que fo-
ram frutos do casamento.

Esse matrimônio se deu logo quan-
do Dr. Milton retornou a Mossoró. 
Outro objetivo que ele conseguiu rea-
lizar na chegada a cidade foi a abertu-
ra do primeiro hospital de psiquiatria 
no município. A Casa de Saúde São 
Camilo também foi a porta de entra-
da, para ele se descobrir o dom de em-
presário, algo que o médico já planeja-
va no período da especialização, uma 
vez que cursou administração hospi-
talar em paralelo a residência.

“Uma coisa que eu sempre tive 
muito cuidado foi essa questão da 
formação. Valorizo demais a edu-
cação. Como eu tinha pretensão 
de construir um hospital, eu tive o 
cuidado de estudar administração 
hospitalar, para entender um pouco 
dessa área. Todas as áreas que decido 
entrar, eu procuro estudar antes”.

Todas as áreas 
que decido entrar, 

eu procuro
estudar antes.”

te o professor ser apenas o dono do 
conhecimento. Lá, nós vamos para 
aprender também, trocar pensamen-
tos com os alunos e evoluir”.

Dr. Milton Marques foi reitor en-
tre 2005 e 2013. Ele assumiu o cargo 
pouco tempo depois da implantação 
do curso de medicina, a sua gran-
de paixão e conseguiu fortalecê-lo. 
Marques ainda cumpriu a missão de 
continuar o processo de expansão da 
Uern, tanto em diversas cidades do 
interior, em que foram inaugurados 
campus, como em Natal e Mossoró, 
além dos demais municípios onde a 
instituição já estava presente.

Para ele, a missão como reitor foi 
cumprida, mas a saudade de estar no 
mundo acadêmico é sentida a cada 
dia. “Quando me perguntam se eu 
tenho saudade de ser reitor, eu res-
pondo sinceramente não tenho. Acho 
que minha função foi cumprida. Eu 
tenho mesmo saudade de ir a Univer-
sidade, de conviver com o ambiente 
acadêmico. Foi uma vida acordando 
todas as manhãs para ir a Uern. Hoje, 
quando me levanto e lembro que 
não vou para lá, me dá uma saudade 
grande”, declarou, enfatizando ainda 
que tratou o campus de Assú como 
uma atenção especial, ampliando o 
número de cursos, até mesmo como 
forma de agradecer a cidade que lhe 
salvou na adolescência.

Milton foi reitor da Uern de 2005 a 2013

No programa Mossoró de Todos os Tempos, Milton conta a história através dos personagens
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Cronologia

Nascimento 22 anos13 anos 28 anos

32 anos 59 anos40 anos 60 anos42 anos 48 anos 65 anos Hoje, 73 anos

9 anos 24 anos20 anos 30 anos

Em 1940, Milton Marques de Me-
deiros nasceu em Upanema, filho 

do tabelião Francisco Marques 
de Medeiros e da dona de casa 

Luiza Freire de Medeiros.

 Ingressa na faculdade de 
medicina na renomada Univer-
sidade Federal da Paraíba, após 
aprovação no vestibular logo na 

primeira tentativa.

O adolescente é acometido de 
uma febre tifoide, doença que 
não havia cura comprovada 

na época, mas ele consegue se 
recuperar em Assú, mesmo sem 
qualquer explicação medicinal.

Conclui o curso de medicina e 
transfere-se para São Paulo, com 
o objetivo de especializar-se em 

psiquiatria.

Inicia a vida de empresário, com 
a criação do Casa de Saúde São 
Camilo, o primeiro hospital de 

psiquiatria de Mossoró.

Volta ao ramo da comunicação, 
ao conseguir a concessão da Tevê 
a Cabo Mossoró, sistema de tele-
visionamento a cabo da cidade.

Entra na sociedade da Rádio 
Princesa do Vale, já como ma-

joritário, de uma sociedade que 
contava com 32 pessoas. Com 

pouco tempo, coloca a emissora 
no ar.

Descobre estar sofrendo de 
câncer de próstata, onde passa 

difíceis momentos para recupera-
ção, mas consegue salvar-se.

Amplia os investimentos em 
comunicação, criando uma rede 
com outras cinco rádios, ao lado 

do então governador Tarcísio 
Maia. Emissoras eram nas cida-
des de Pau dos Ferros, Macau, 
Caicó, Nova Cruz e Mossoró.

Desfaz das rádios, por não ter 
dom para a política e prefere 
valorizar os demais empreen-

dimentos que possuía. Entre as 
rádios, permanece apenas com 
a Princesa, por conta do amor a 
cidade de Assú e a história da 

emissora, de servir a população.

Assume a reitoria da Universi-
dade Estadual do Rio Grande do 
Norte, onde permanece por oito 
anos. Quando deixou a Uern, ele 
era o funcionário mais antigo da 

instituição.

 Segue como homem de sucesso, 
proprietário da TCM (canal, tv 

por assinatura, internet e rádio) e 
das emissoras Princesa do Vale e 
Rádio Vale do Apodi, além de ser 

investidor do ramo salineiro.

Ele se transferiu ainda criança 
para a cidade de Mossoró, com o 
objetivo ter melhores oportunida-

des de estudo.

Tem o seu primeiro contato com 
o jornalismo, participando de um 
pequeno veículo impresso, criado 
pelos alunos de medicina, onde 

buscava denunciar a opressão da 
ditadura militar.

Milton se transfere para João 
Pessoa, para buscar o sonho de 
estudar medicina. Ele passou 
a conciliar a carga horária de 
estudos, preparatórios para o 

vestibular, com um emprego na 
Secretária de Tributação, para 

manter a sua estadia na Paraíba.

Volta para Mossoró e participa da 
fundação do curso de enferma-
gem na então Universidade Re-
gional do Rio Grande do Norte.

o homem da comunicação

Antes de começar essa reporta-
gem, Dr. Milton já confessou que é um 
apaixonado por rádio. Ele leva o seu 
radinho a pilha por quase todo lugar. 

“Sinto o rádio como algo mais 
emotivo, que é capaz de transmitir o 
momento. A televisão passa por uma 
ilha de edição, seleção de imagens, 
então há toda uma produção até que 
se construa a mensagem. A rádio é o 
imediatismo, o locutor nos passa tudo 
naquela exata hora, então eu sinto 
uma emoção muito maior”, decifrou.

Milton não sabe datar quando e 
como começou essa paixão pela co-
municação. É talvez algo que já esteja 
em sua essência, de buscar conheci-
mento, ler bastante, se manter infor-
mado e também informar, seja como 
professor, médico ou jornalista. O 
primeiro contato com uma produção 

jornalística se deu na universidade de 
medicina, quando ajudava a escrever 
o fanzine que contava as notícias em 
uma visão que os jornais comerciais 
estavam proibidos, devido à censura 
imposta pela ditadura militar.

Aquela primeira experiência de 
captar as informações e torná-las pú-
blica lhe fascinou. E foi em Assú que 
ele entrou de fato no ramo da comu-
nicação. A Rádio Princesa do Vale foi 
fundada com 32 sócios, mas faltava 
um majoritário que pudesse colocá-la 
no ar. Milton aceitou ser esse empre-
sário e a emissora foi finalmente fun-
dada em 16 de outubro de 1981.

“A gratidão que eu tinha por Assú 
foi o fator primordial, para que eu 
investisse na Rádio Princesa. Não en-
trei para ganhar dinheiro, até porque 
nenhum sócio lucra com a emissora, 

Sinto o rádio 
como algo mais 
emotivo, que é 
capaz de transmitir 
o momento. A 
televisão passa por 
uma ilha de edição, 
seleção de imagens, 
então há toda 
uma produção até 
que se construa a 
mensagem.”
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posso dizer isso sem nenhuma hi-
pocrisia. Todo o dinheiro gerado é 
investido em melhorias da própria 
rádio. A Princesa tem um caráter 
muito mais comunitário, de serviço à 
população, do que propriamente co-
mercial”, disse.

O sucesso de público da Prince-
sa motivou Dr. Milton a investir na 
área. Primeiramente, ele adquiriu 
a Libertadora em Mossoró. Depois, 
houve uma aproximação com o então 
governador Tarcísio Maia, para ser 
criada uma rede de comunicação no 
RN em 1982. Eles adquiriram outras 
quatro emissoras, para que a men-
sagem política do governador fosse 
estrategicamente divulgada em todas 
as regiões do Estado.

Mas foi justamente esse cunho 
político que fez Milton Marques se 
afastar. Ele não tinha dom para o 
propagandismo político e decidiu 
se desfazer da sociedade. O empre-
sário repassou todas as rádios para 
Tarcísio Maia em 1988, mas excluiu a 
Princesa da negociação e continuou 
como majoritário da rádio, por amor 
a história da emissora.

 “Eu não levo jeito para a política, 
porque nela quem é seu aliado é ami-

go, se não, é inimigo. Não consigo vi-
ver assim, vejo pessoas que divergem 
do meu pensamento, mas que podem 
me fazer crescer em outras questões. 
Chegou uma hora que eu repassei 
tudo, mas não aceitei colocar a Prin-
cesa na negociação. Toda a história de 
gratidão que tenho ao povo Assúen-
se e ao ideal da emissora, de ser uma 
servidora do povo, não poderia ser 
negociada. É um patrimônio do povo 
de Assú, por isso, tenho na mente só 
vendê-la para um filho do Vale, que 
assuma a Princesa com carinho que 
o povo assuense merece”, lembrando 
que investiu em outras áreas na cida-
de para contribuir com o progresso 
do Vale do Assú. Fazenda, depósito 
e cerâmica são algumas áreas que ele 
teve negócios na região.

Mesmo com o desligamento das 
emissoras, a paixão por comunicação 
ficou no psiquiatra. Ele é daqueles 
que não consegue se afastar das coi-
sas que aprende a gostar. Por isso, 
passou a ser voluntário na Rural de 
Mossoró, onde ficou cerca de uma 
década dividindo um programa de 
comentários com o radialista Emery 
Costa. “O rádio passou a ser algo 
meu, de dentro de mim. E, sendo algo 

voluntário, eu fazia por puro prazer, 
para informar as pessoas”.

Em 1999, apareceu a oportuni-
dade de entrar novamente no ramo 
como empreendedor. Foi aberta em 
Mossoró a concorrência para o sis-
tema de televisão a cabo na cida-
de. Milton conseguiu a concessão e 
criou a Teve a Cabo Mossoró (TCM). 
O empresário afirma que foi o amor 
pela comunicação o principal moti-
vo para fazê-lo apostar no novo em-
preendimento.

“Não sabia a dimensão do que 
era a televisão a cabo, as inúmeras 
possibilidades e a própria revolução 
que ela proporciona. Era tudo muito 
novo”, revelou Milton.

A TCM se tornou o carro-chefe 
de Milton Marques, por se tratar de 
um pool de negócios com resultados 
eficazes e de referência no mercado. 
Os empreendimentos envolvem a 
televisão por assinatura, canal local, 
emissora de rádio e internet. 

A tevê por assinatura cobre a 
maior parte da cidade, sendo cada 
vez mais modernizada com as no-
vas tecnologias, como digital e HD, 
e abrange uma variedade de canais, 
dos temas mais diversos. 

Considero a 
internet uma das 
maiores invenções 
da humanidade, 
o mundo agora é 
outro por causa 
dela. Facilitou em 
tudo, mas todo 
esse universo de 
tecnologia dificulta 
para quem veio de 
outra época, para 
se adaptar.”

Não sabia a 
dimensão do que 
era a televisão a 

cabo, as inúmeras 
possibilidades 

e a própria 
revolução que ela 

proporciona. Era 
tudo muito novo.”

O canal local representa revolução 
para a televisão na cidade, porque foi 
a pioneira em ter cobertura local como 
prioridade. O canal 10 conta com uma 
produção totalmente voltada para 
Mossoró e está entre as emissoras com 
melhor estrutura do Estado. 

Um dos programas da TCM é o 
‘Mossoró de Todos os Tempos’, apre-
sentado por Milton Marques, todas as 
quintas-feiras às 19h30min. O objetivo 
é contar “a história através dos seus 
personagens”. Para isso, ele convida 
personalidades importantes da cida-
de, que contam fatos de suas vidas, re-
levantes para a história mossoroense.

Outro importante negócio é a in-
ternet da TCM, que conta com um 
grande índice de satisfação dos clien-
tes, buscando uma assistência técni-
ca imediata. Os bons resultados da 
internet e da tecnologia em si mostra 
uma reflexão de que um bom em-
presário pode conquistar sucesso até 
mesmo em áreas que não é especialis-

ta, sendo mais importante o saber ad-
ministrar. Dr. Milton confessa ser um 
profundo admirador da internet, mas 
tem dificuldades para o manuseio.

“Considero a internet uma das 
maiores invenções da humanidade, 
o mundo agora é outro por causa 
dela. Facilitou em tudo, mas todo 
esse universo de tecnologia dificul-
ta para quem veio de outra época, 
para se adaptar. Particularmente na 
TCM, nós investimos em pessoas que 
entendem da parte técnica, para es-
tarem sempre modernizando. Eu en-
tendo esse negócio como estudar, que 
é algo que a gente nunca para e está 
sempre melhorando”.

Os resultados de sucesso do grupo 
o fizeram expandir para o rádio, sua 
grande paixão. Em 2004, ele adquiriu 
a 95FM em Mossoró e, em 2011, com-
prou a Rádio Vale do Apodi.  Grada-
tivamente, ele vai construindo uma 
nova rede de comunicação, mas ago-
ra totalmente com a sua cara. 
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Cheiro
de  jasmim Entardece. Uma cortina dourada  

cobre os  telhados de casarões e um  
sopro de vento afaga suas paredes. 
Sigo na rua das Flores e em velho pré-
dio vejo  no alto da parede  os  jacarés 
metálicos que escancaram as bocas 
na espera das primeiras chuvas para 
a derramarem sobre a calçada incer-
ta. Estou em um cenário  em que o 
passado chama o presente para a fala 
de outros momentos e traçados urba-
nos e que reclama atento diálogo.  

Centro da cidade do Assú que, 
sertaneja, se ergue às margens do rio.  
Esta  não é a antiga rua principal, co-
ração da vida  comunitária. Mas, na 
cidade,  os casarões se erguem aqui 
e acolá, assinalando passagens e pes-
soas.  Estendo meus passos e me en-
contro diante de uma  fieira de azu-
lejos na parte inferior da alta fachada 
e ao lado uma escadaria que em seu 
término conduz à sala principal de 
outro casarão. Dali, nas janelas com 
sacadas debruça-se a vida sobre os 
passantes, querendo saber dos acon-
tecimentos, noivados e casamentos, 
vida e morte que se repetem em to-
dos os tempos, mudando as feições, 
mas sempre nas notas dos  encontros 
e  partidas  dos seres humanos.   

À sacada, alongo meu olhar, que 
vai do enternecimento por aquele pas-
sado retido em trechos de livros ou 
versos de um poema a este  momento 

em que  os casarões parecem apenas  
ecos de velhas estórias e de um tempo 
manso. Breve impressão que  se des-
faz com o eco do chamado peremp-
tório de pessoas que amam a cidade. 
Esta rua hoje é a rua Prefeito Manoel 
Montenegro, que, nos idos de 1940, 
dedicou seu trabalho a seus cidadãos 
e a esta cidade. Ele morou nesta rua. 
Nesta mesma rua também  moraram 
o  chefe político dr. Pedro Amorim, 
o médico dr. Ezequiel Fonseca. E, ao 
lembrar o antigo médico, vem à me-
mória dr. Luiz Carlos,  primeiro médi-
co potiguar que teve consultório logo 
ali, na rua da frente,  à Praça onde se 
ergue o Sobrado da Baronesa.

Meu olhar vaga sobre a praça e 
meu pensamento divaga sobre os 
casarões. A Igreja matriz de São João 
Batista: em redor dela, outros casa-
rões. Alguns estão próximos, outros 
mais distantes. Alguns, ainda à con-
templação. Outros, entregues à remi-
niscência, porque o tempo apressado 
pelo novo os substituiu por outras 
construções que abrigam pessoas 
mas não guardam estórias.

Os velhos casarões têm impregna-
das  em suas paredes os murmúrios 
de uma vida  contemplativa e com  
interiorização dos valores. Onde es-
tão os construtores e os proprietários 
desses casarões? Na reforma da Igre-
ja Matriz, em dias recentes, vi uma   

velha telha retirada do telhado gasto; 
nela, o trabalhador engastara a data,  
como precioso registro de seu traba-
lho e de sua existência na cidade. 

A presença dos casarões no Assú  
fala sobre uma vocação para a eter-
nidade, desejo mais profundo do ser 
humano. Cada casarão, entre os que 
estão esparsos no ambiente urbano, 
guarda traços do passado mas não 
demitem de ter um papel atual. Eles 
são beleza. Eles são história. Eles são 
continuidade. Eles são marcos de pe-
renidade que afirmam um compro-
misso afetivo com a cidade. No mun-
do líquido de que nos fala Bauman 
eles trazem a solidez de um tempo de 
ser, construindo-se constantemente 
em valores humanos. 

Assim guardam-se os casarões do 
Assú. Acentuam, acolá no sobrado 
de Sebastião ou na  casa de traçado  
rural  de Migas Fonseca,  ali no so-
brado da Baronesa  que se debruça 
sobre a praça  ou na casarão Amorim  
o signo da cidade. 

No oitão de alguns deles ainda 
florescem jasmins. O  cheiro doce e 
suave  fica em minha lembrança en-
quanto meus olhos percorrem amo-
rosamente esses casarões e os ouço 
sussurrarem suas estórias e o eco de 
velhas figuras da cidade do Assú. Ver 
os casarões é rever  traços de uma 
época e, nela, a identidade assuense.

Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro
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locutora foi 
escolhida no 
primeiro ‘reality 
show’ de assú

Alkênia Kdyna 
entrou para 
equipe Princesa 
no ano de 2005, 
em concurso com 
votação popular

Ano de 2005: a locutora Katiane 
Tavares precisava de licença mater-
nidade. Com os realitys shows em 
ascensão no Brasil, a Princesa do Vale  
decidiu inovar para escolha da nova 
integrante do programa Show da 
Manhã. A equipe da AM 1480 reali-
zou um concurso no formato reality 
show, em que a nova companheira de 
Adailton Amorim no programa seria 
escolhida pelo público.

Qualquer mulher poderia se ins-
crever para tentar o objetivo de fazer 
parte da equipe Princesa. Cerca de 
50 garotas participaram da primeira 
etapa e três delas foram selecionadas 
para a fase fi nal. “Vimos naquele con-
curso, quantas pessoas sonhavam fa-
zer parte da nossa equipe”, declarou 
o diretor da emissora Lucílio Filho.

Nani Moura, Edmara Barbosa e 

Alkênia Kdyna apresentaram uma 
edição de sábado do Show da Ma-
nhã, ao lado de Adailton. Daí, o pú-
blico pôde escolher qual delas deve-
ria continuar, através de votação por 
telefone e internet.

Alkênia foi a vencedora na vota-
ção por telefone e Edmara ganhou 
no público pela internet. A diretoria 
da rádio entrou em intenso debate 
para decidir qual das ganhadoras fi -
caria na equipe e o consenso foi con-
tinuar com ambas.

Durante três meses, as duas ga-
rotas fi caram na apresentação do 
Show da Manhã com Adailton Amo-
rim. Com a volta de Katiane Tava-
res, Alkênia passou a ser prestadora 
de serviços da Princesa do Vale, até 
ser contratada em setembro de 2006, 
onde continua até os dias atuais.

Alkênia tem uma forte ligação 
com o rádio desde muito cedo. Se-
gundo ela, a voz do Padre Canindé 
marcou a sua infância. Kdyna e toda 
família escutava o programa mati-
nal do padre, diariamente às 6h na 
Princesa do Vale.

As notícias da cidade e as músi-
cas de sucesso também sempre tive-
ram uma contribuição fundamental 
da Princesa, para que ela conhecesse. 
Daí, se iniciou o sonho de ser radia-
lista. Com as amigas, ela gostava de 
brincar de ser a locutora do grupo.

A chance desse sonho se tornar 
real surgiu no concurso organizado 
pela Princesa. Alkênia tinha apenas 
19 anos e nenhuma experiência pro-
fi ssional, mas acreditava que poderia 
conquistar um dos seus maiores so-
nhos: fazer parte da equipe da emis-

sora que marcou a sua vida.
A dedicação e talento mostrados 

pela jovem foram fundamentais para 
a escolha. Os amigos da radialista 
também foram determinantes para 
essa realização. Eles sabiam o quanto 
a jovem sonhava com a profi ssão de 
radialista e fi zeram bastante ligações 
pedindo a contratação de Kdyna.

Ela ainda realizou uma campanha 
para os amigos lembrar-se de votar. 
Alkênia enviou SMS para todas as 
pessoas do seu ciclo de amizades, 
com a seguinte mensagem: ‘Campa-
nha: Menos um desempregado no mun-
do. Você pode ajudar. Votem Alkênia 
Kdnya pelo 3331-1222 ou 3331-1223’.

“Foi a única campanha que fi z. 
Os meus amigos sabiam do sonho 
que eu tinha e me ajudaram bas-
tante”, disse Alkênia. O radialista 

Jarbas Rocha participou do período 
de avaliação e qualifi ca o talento da 
jovem como fator mais determinan-
te para escolha. “Ela só atingiu o ob-
jetivo pela facilidade que tem de se 
comunicar, até mesmo porque eram 
cerca de 50 inscritas e a produção 
da rádio escolheu apenas três para 
apresentar ao público”.

A radialista afi rma ainda que o 
resultado do concurso foi uma das 
principais alegrias da sua vida. “Foi 
um misto de coisas boas. Senti o iní-
cio da realização de um sonho, a vi-
tória de uma concorrência complica-
da, a entrada na emissora que mais 
escutei em toda vida. Foi uma grande 
vitória”, contou Alkênia, que com-
pleta oito anos dedicados a Princesa e 
pretende estender bem mais na única 
empresa que leva em seu currículo.

um sonho realizado

A afi nidade de Alkênia com a 
comunicação fez com que ela se in-
teressasse por aperfeiçoar-se através 
do mundo acadêmico. Ela é aluna do 
primeiro período do curso de jorna-
lismo da Universidade Estadual do 
Rio Grande do Norte (Uern) e sonha 
com absolver mais conhecimento te-
órico para o crescimento profi ssional.

“Quero aplicar os conhecimentos 
que adquiri na faculdade, tanto na 
Princesa do Vale, como em outras 
emissoras que vier a trabalhar. Es-
tou no mundo universitário porque a 
comunicação é o meu grande sonho 
de vida”, declarou Kdyna, que é for-
mada em história na Uern e exerceu 
estágios nessa área apenas para cum-
prir horas acadêmicas. 

Ela não cursou anteriormente 
o curso de comunicação, porque o 
seu pai não queria que a única fi lha 
mulher estudasse fora de Assú. “Eu 
conclui o curso de história, porque 
não gosto de deixar nada pela meta-
de, mas meu sonho sempre foi a co-
municação. Depois que casei, pude 
realizar esse desejo antigo e hoje 
dedico-me cada dia ao curso de jor-
nalismo”, salientou.

O objetivo de crescer no mundo 
jornalístico também é visto no dia-dia 
dela na emissora. Ela tem se mostra-
do uma profi ssional multifuncional, 
ao longo dos anos. Alkênia já exerceu 
diversas funções na Princesa do Vale, 
como redatora, locutora, recepcionis-
ta, redatora e comercial. “Cada função 

Profi ssional multifuncional

signifi ca um crescimento profi ssional 
e nos faz conhecer sobre os setores da 
rádio. Acho que todos os funcionários 
são importantes para fazer a Prince-
sa grande e o ouvinte ter uma emis-
sora de qualidade ao seu dispor. Por 
isso, fi z de tudo um pouco sempre 
com muita alegria e dedicação, para 
aprender cada vez mais”, disse.
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Formação

Escola de radialistas
Princesa do 

Vale forma os 
seus próprios 

profissionais e cria 
identidade com a 

comunidade

A Princesa do Vale é a emissora 
de rádio mais antiga de Assú. Quan-
do ela foi fundada, não existia radia-
listas na cidade ou qualquer curso de 
formação na área. Em um primeiro 
momento, a Princesa teve que im-
portar profissionais de outros muni-
cípios. Aos poucos foi formando os 
seus próprios radialistas e se tornou 
uma verdadeira “escola de comuni-
cação na cidade”.

“Para implantar a emissora, a gen-
te teve que importar funcionários em 
um primeiro momento. As pessoas 
de Assú ainda não sabiam trabalhar 
com rádio. Acredito que a Princesa 
do Vale ganhou uma identidade pró-

pria quando formou os seus próprios 
radialistas, foi um processo natural. 
Daí, o povo passou a participar mais, 
se sentir mais servido por pessoas 
que conheciam a realidade de Assú”, 
declarou o sócio majoritário da rádio, 
Dr. Milton Marques.

Quem faz parte da primeira gera-
ção de “alunos” é o funcionário mais 
antigo da emissora. Paulo Alberto de 
França, o Pelé, é o “aluno” mais ve-
terano dessa “escola”. Ele é o único 
servidor que continua na empresa 
desde a sua fundação. Quando ini-
ciou na rádio, ele sequer sabia qual 
era a função de um operário de som, 
função que passou a fazer.

Quando viu a importância de con-
trolar o som dos programas, comple-
mentando sempre o trabalho do locu-
tor, Pelé se apaixonou pela profissão. 
O operador se diz um eterno apren-
diz do que faz, buscando melhorar a 
cada dia. Ele está muito próximo da 
aposentadoria, mas prefere nem pen-
sar no dia que vai parar de ser o ho-
mem mágico dos botões da Princesa.

“A Princesa é a minha segunda 
casa, não sei passar muito tempo lon-
ge daqui. Até quando eu estou de fé-
rias, eu frequento a rádio. Não quero 
nunca me desligar por completo da-
qui. Adoro esse trabalho, a equipe é 
minha família, então não tenho do que 
reclamar, nem motivos para querer 
sair daqui”, declarou o operador, que 
já avisou ao diretor da emissora Lucí-
lio Filho, que vai continuar servindo a 
rádio até quando sua saúde aguentar.

Pelé é da turma daqueles que 
amam rádio, mas foge dos microfo-
nes. Quem também tem essas carac-
terísticas é outro veterano da rádio 
Princesa do Vale. Ido Aprigio tem 
duas décadas de emissora, mas sem-
pre se escondeu dos microfones. “Já 
fiz muita coisa nessa rádio, mas falar 

não é pra mim. Sou tímido, admiro 
quem tem essa coragem, mas não 
consigo, não sei me expressar”, disse, 
revelando, porém, que já falou em al-
guns momentos de emergência. “Às 
vezes não tinha ninguém para ler o 
resultado do jogo do bicho ou dar o 
placar das partidas. Aí tive que fazer, 
mas só porque foi emergência e não 
ia deixar a rádio na mão”.

Ido é daqueles funcionários po-
livalentes. Atualmente, ele exerce as 
funções de sonoplasta, técnico de gra-
vação e técnico de computação. O pro-
fissional já tem duas décadas de emis-
sora e nunca frequentou cursos de 
formação de radialistas, tendo apren-
dido tudo na prática, com a ajuda dos 
mais experientes ou mesmo de forma 
autodidata. E já fez de tudo um pouco 
nessa longa estrada de Princesa.

“Tudo o que aprendi devo a Prin-
cesa. Foi a grande escola da minha 
vida. Tenho que agradecer a todos 
os funcionários mais experientes que 
jamais negaram me ensinar. Por isso, 
essa rádio é uma família. Todo mundo 
se ajuda e ninguém quer ser superior”, 
disse o funcionário, que ainda é topó-
grafo e cadista e aprendeu essas pro-

fissões também de forma autodidata.
Quando entrou na equipe da 

emissora, Ido era mais um jovem a 
procura de uma profissão. Aos 20 
anos de idade, ainda não tinha pen-
sado muito em que rumo daria para 
sua vida. Foi aí que o seu cunhado 
Deusdeth Maurício, funcionário da 
rádio Princesa, o convidou para fre-
quentar a sede da emissora e apren-
der como se trabalhava em rádio.

Ido passou a observar o trabalho 
dos sonoplastas e dali se criou uma 
paixão, algo que nunca mais saiu 
dele. Em algumas semanas, ele pas-
sou a assumir o comando das mesas 
de som, substituindo funcionários 
em períodos de férias. Em seis meses, 
veio a contratação em definitivo. Já 
são 20 anos de Princesa do Vale, uma 
história de aprendizagem e amor, 
que o funcionário agradece ao diretor 
Lucílio Filho pela oportunidade.

“Essa rádio é assim, aberta para a 
comunidade. Eu não sabia de nada, 
nem entendia direito de rádio, mas 
Lucílio é uma pessoa assim, boa, 
aberta para quem quer ajudar. Ele 
deixou eu vim aprender, me incen-
tivando sempre. Criei naturalmente 

Tudo o que aprendi 
devo a Princesa. Foi 
a grande escola da 
minha vida. Tenho 

que agradecer a todos 
os funcionários mais 

experientes que jamais 
negaram me ensinar.”

Ido Aprigio, sonoplasta
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essa paixão por rádio”, disse.
E a “escola” Princesa do Vale con-

tinua formando os seus radialistas. O 
jovem Florêncio Neto, de 22 anos, ga-
nhou a oportunidade de comandar o 
programa do Ministério do Forró, aos 
sábados. Ainda iniciante no ramo, ele 
sempre busca os conselhos dos mais 
veteranos para aprender sobre a área.

Ao contrário dos veteranos Ido e 
Pelé, que se escondem dos microfo-
nes, o “Senador do Forró”, como é 
conhecido o jovem radialista, busca 
o sucesso na comunicação. Ele quer 
se tornar referência como o locutor 
do forró e pesquisa sobre bandas, 
para estar sempre informado, como 
também mantém o blog Ministério 
do Forró, com todas as notícias do 
ritmo musical.

Florêncio é natural de Pedro 
Avelino, cidade com oito mil habi-
tantes, localizada a 75km de Assú. 
Ele comemora a chance na rádio 
Princesa e projeta uma longa carrei-

ra na comunicação. “Eu quero mui-
to crescer, ser reconhecido pelo meu 
trabalho e acredito que a Princesa 
do Vale é o caminho. Estou aqui, 
sempre aprendendo, para ganhar 
mais facilidade com os microfones”, 
disse o jovem, não escondendo o seu 
desejo pela fama.

A Princesa do Vale tem esse his-
tórico de formar os seus próprios 
radialistas, mas é também um local 
que incentiva os seus funcionários a 
ampliar os conhecimentos em outras 
frentes. A locutora Alkênia Kdyna 
decidiu ingressar no curso de jorna-
lismo na Universidade Estadual do 
Rio Grande do Norte (UERN) e en-
controu dentro da própria rádio um 
grande incentivo.

“Vejo o apoio de todos da rádio, 
a motivação de Lucílio em querer 
que eu adquira mais conhecimento 
e adapte na emissora. Não vejo qual-
quer empecilho. Aprendi muito na 
Princesa, mas quero ampliar esses 

conhecimentos na faculdade. Todo 
mundo na rádio me incentiva”, de-
clarou a estudante do primeiro perí-
odo de jornalismo.

Lucílio afirma que torce para que 
a funcionária aprenda bastante na 
Universidade e aplique os conheci-
mentos na emissora. O administrador 
incentiva até mesmo para que ela ou 
qualquer outro funcionário aprovei-
tem as oportunidades e cresçam sem-
pre em suas carreiras, mostrando um 
sentimento especial por cada pessoa 
que deu a sua contribuição para o for-
talecimento da Princesa do Vale.

“A Princesa não deseja ser dono 
de ninguém. Quero que Alkênia 
conquiste o seu espaço na televisão 
e em outros locais. Eu penso sempre 
que se um funcionário tiver de sair 
e crescer mais na carreira, eu torço 
pelo seu sucesso. Espero que mostre 
o que aprendeu na emissora e tam-
bém orgulhe a cidade de Assú”, sa-
lientou Lucílio Filho.

A Princesa é a minha 
segunda casa, não sei 
passar muito tempo 
longe daqui. Até 
quando eu estou de 
férias, eu frequento 
a rádio. Não quero 
nunca me desligar 
por completo daqui.”
Paulo França “Pelé”,
operador de som
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dEVoção

santa de casa 
faz milagre

Irmã Lindalva foi 
beatificada pela 
Igreja Católica por 
ter sacrificado a 
vida pela fé cristã

“Santo de casa não faz milagre” 
é um ditado popular bem presente 
na cultura brasileira. Os assuenses 
sonham justamente com o contrário: 
provar os milagres da conterrânea 
Irmã Lindalva, para ser instaurado 
o processo de canonização na Igreja 
Católica. Lindalva Justo de Oliveira 
foi beatificada em 2007, que é a etapa 
anterior à canonização, a proclama-
ção de um santo.

A beatificação já necessita geral-
mente da comprovação de um mila-
gre, mas no caso da Irmã Lindalva 
houve dispensa, porque ela foi mar-
tirizada, isso é, morreu em nome da 
fé. Lindalva foi assassinada em uma 
Sexta-Feira Santa, no dia 09 de abril 
de 1993. A freira era bastante amea-
çada pelo interno Augusto da Silva 
Peixoto no abrigo de idosos em que 
trabalhava, mas disse preferir ter o 
sangue derramado a deixar de cum-
prir a função que Deus lhe colocou.

Muitos são os fieis que acreditam 
já terem sido intercedidos pela beata 
e oram por um processo de canoniza-
ção bem sucedido. A última festa de 
Irmã Lindalva, que acontece em janei-
ro, contou com depoimentos diários 
de fieis na Paróquia da Bem-Aventu-
rada Irmã Lindalva/São Cristóvão. 

A Arquidiocese de São Salvador é 
a responsável por articular o proces-
so de canonização da freira assuense. 
Essa Arquidiocese da capital baiana 
foi inclusive que solicitou a análise 
da beatificação, ocorrida em um dos 
processos mais rápidos da Igreja Ca-
tólica. Enquanto alguns beatos demo-
ram décadas ou até séculos para se-
rem reconhecidos, o processo da Irmã 
iniciou em 17 de janeiro de 2000 e foi 
encerrado em 03 de março de 2001.

O resultado positivo serve de oti-
mismo para a tão esperada canoniza-
ção. O Cardeal Arcebispo de Salvador, 
Dom Geraldo Majella Agnelo, solici-
tou a instauração do processo. A pri-

meira ação de Geraldo Majella acon-
teceu antes mesmo do evento para 
proclamar a beatificação da Irmã. Dias 
antes da beatificação, que ocorreu em 
02 de dezembro de 2007, o Cardeal 
viajou até o Vaticano, onde solicitou a 
abertura do inquérito de canonização.

O caso que ele defende ser o pri-
meiro milagre de Lindalva foi uma 
doença muito grave de uma menina 
de 15 anos, que apresentava decom-
posição física no corpo, no pescoço, e 
no rosto. A família da adolescente, de-
vota de Irmã Lindalva, fez o pedido 
e acredita ter sido agraciada: exames 
foram feitos, mas a cura não pôde ser 
explicada por métodos científicos. O 
milagre ocorreu em Salvador, no pri-
meiro semestre de 2007, ocasião em 
que a Irmã Lindalva já era Venerável 
- passo que antecede a beatificação.

A família da freira conta que al-
guns casos de doenças que os fieis 
creem terem sido curados por interce-
ção de Lindalva foram levados ao Va-
ticano, para a Igreja analisar se foram 
milagres. Um caso foi de uma moça 
que estava com câncer na garganta e 
o médico orientou que ela fosse leva-
da para casa, para que pudesse falecer 
em sua casa. Outro fato foi de uma 
menina de oito anos, que estava com 
leucemia e foi repentinamente curada.

Há também casos de pessoas que 
acreditam nos milagres de Lindalva, 
mas preferem ficar em silêncio. A 
aposentada Dona Zélia é uma devo-
ta fiel e conta que a sua irmã Maria 
do Carmo foi curada de um câncer no 
esôfago. Zélia revela que orientou sua 
irmã a colocar nas mãos de Lindalva e 
a cura aconteceu meses depois, sendo 
dispensada da cirurgia já marcada. 

Zélia conta que a sua irmã já fale-
ceu de outra doença, mas havia acon-
selhado que ela fizesse o testemunho 
em público durante a festa de Irmã 
Lindalva. No entanto, a timidez de 
Maria do Carmo não permitiu. 

Irmã Lindalva foi beatificada em 02 de dezembro de 2007 em um evento que recebeu cerca de 25 mil pessoas no estádio Barradão em Salvador 
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uma santa mais próxima do que o convencional

a trajetória da Beata

A devota mais fi el de Irmã Lindal-
va se apresenta pelo nome de Dona 
Maria Lúcia da Fé e tem 91 anos. O 
nome Fé já dá uma sugestão de quem 
seria essa senhora abençoada. Ela é a 
mãe da beata e ora todos os dias pela 
sua fi lha. A aposentada conta que já 
recebeu várias graças por conta da 
fi lha sagrada, como também pediu 
para outras pessoas e foi atendida. 
No entanto, ela não expõe o tema em 
público e prefere se reservar nas con-
versas com Lindalva.

“Se eu disser os milagres de Lin-
dalva, vão dizer que é porque sou 
mãe. Então, eu fi co calada. Minha 
conversa é diretamente com ela e 
ninguém precisa saber. Acredito mui-
to nos milagres dela, mas é algo só 
meu”, disse Dona Maria.

Ao expor que as pessoas podem 
desconfi ar da veracidade dos depoi-
mentos da mãe de Irmã Lindalva, 
Dona Maria Lúcia da Fé nos leva 
a um novo questionamento: Será 
que a proximidade com a beata faz 
o povo não se tornar tão devoto da 

santa assuense?
O padre Francisco Belarmino é o 

responsável pela Paróquia da Bem-
-Aventurada Irmã Lindalva/São 
Cristóvão há poucos meses. Ele afi r-
ma que ter uma ‘santa caseira’ é uma 
situação totalmente nova.

“Costumamos ter uma santa como 
algo distante da gente, que viveu há 
muitos séculos em um lugar distante. 
Lindalva morreu há cerca de 20 anos, 
então as pessoas tiveram contato com 
ela e ainda conhecem seus irmãos e 
sua mãe. Por isso, ainda é uma situa-
ção nova. As pessoas estão começan-
do a se acostumar com a ideia agora e 
acredito que com o passar dos anos, a 
devoção por Lindalva aumente”, de-
clarou o padre.

A devota Dona Zélia afi rma que 
todos os assuenses devem se orgu-
lhar de ter uma santa local, o que é 
algo raro, pois o fato de Lindalva ter 
convivido na Terra com a realidade 
de Assú é muito importante para ela 
interceptar pela cidade e proteger 
toda a população assuense.

“Eu me sinto muito triste quando 
chego em dia de missa de Irmã Lin-
dalva e tem pouca gente. É uma má-
goa não puder passar aquilo que tem 
dentro de mim, para as pessoas. Todo 
assuense deve ter orgulho de Lindal-
va, orar e agradecer sempre por ela 
ser daqui”, enfatizou. 

Dona Maria Lúcia da Fé deu luz a 
ilustre personagem religiosa de Assú 
no dia 20 de outubro de 1953. Pou-
ca gente deu notícia ou imaginaria 
quem se tornaria aquela menina que 
nasceu e se criou na comunidade ru-
ral Malhada de Baixo. Lindalva teve 
uma infância muito simples, sendo 
a sexta de uma família de 13 irmãos. 
Aos nove anos, ela se mudou para a 
zona urbana.

O dom para servir as pessoas foi 
visto ainda muito cedo. Aos 13 anos, 
Lindalva já cuidava de idosos, sem 
nenhum retorno fi nanceiro, acredi-
tando que a recompensa espiritual 
era bem melhor.

Aos 19 anos, se mudou para Natal, 
para ter oportunidade de emprego. 
Ela teve vários empregos, como ven-
dedora e frentista, mas nunca deixou 
de ser voluntária no cuidado dos ne-
cessitados. Depois de quase quinze 
anos fazendo diversas atividades 
profi ssionais na capital do estado, ela 
descobriu seu verdadeiro dom. Foi vi-
sitando favelas ao lado de freiras que 
Lindalva decidiu ser uma delas.

A sua mãe foi contrária à deci-
são dela entrar no convento, porque 
a fi lha iria ser levada para cidades 
mais longes, mas nada impediu que 
Lindalva seguisse a sua vocação e ela 
iniciou o projeto de vocação em 1986. 
Em 1991, Lindalva se tornou freira e 
tinha as opções de se transferir para 
Salvador e Argentina. Ela preferiu a 
capital baiana, por ser mais perto e 
possibilitar visitas a Assú.

Lindalva passou a ser uma das 
freiras que cuidava dos cerca de 40 
anciões que moravam no abrigo Dom 
Pedro II, em Salvador. Ela era sempre 
muito cordial e simpática com todos 
os idosos assistidos.

Um deles não era idoso. Augusto 

da Silva Peixoto só tinha 46 anos e foi 
aceito porque tinha a função de fa-
zer serviços de mão-de-obra pesada, 
como descarregar caminhões. Ele fi -
cou obcecado por Lindalva, que mos-
trava não ter qualquer interesse físico 
por homens, apenas Deus.

A obsessão se transformou em 
ameaças. Lindalva passou a ter medo 
e confessou o que se passava para ou-
tras freiras, que pediram para que ela 
se afastasse dele e até mesmo deixasse 
o abrigo. Ela não quis, acreditava que 
a missão dada por Deus não poderia 
ser interferida por ninguém na Terra. 

Disse que preferia ver o sangue 
derramado a ser afastada dali. Em 
uma manhã de Sexta-Feira Santa, ela 
foi morta por Augusto Peixoto, com 44 
facadas. O mártir aconteceu no dia 09 
de abril. A morte trágica foi notifi cada 
pelos jornais baianos, mas também foi 
o início da beatifi cação de Lindalva.

“Quando me perguntam se tenho 
raiva dele, eu digo que não. A dor da 
perda da minha fi lha foi muito grande, 
mas eu o entreguei nas mãos de Deus. 
Se o Senhor quis assim, quem sou eu 
para mudar?”, declarou a mãe de Lin-
dalva, ao contar também que viu uma 
reportagem da “Isto É” com Augusto, 
na semana da beatifi cação da santa, 
com o título “Eu matei a Santa”. Ele 
fi cou 12 anos preso pelo homicídio. Fé de Irmã Lindalva é tida como exemplo

Assassino contou detalhes do homicídio

Dona Zélia: devota de Irmã Lindalva

Morte de Irmã Lindalva chocou a população e foi manchete em grandes jornais

Todo assuense 
deve ter orgulho 
de Lindalva, orar e 
agradecer sempre por 
ela ser daqui.”
Pe. Francisco Belarmino
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Simplicidade de mãe para filha

Muita gente sente orgulho de ter 
convivido com Lindalva, ter conhe-
cido uma pessoa que foi reconheci-
da pela Igreja Católica ou mesmo 
ser conterrâneo da Beata. Mas não 
se compara a emoção de uma mãe 
religiosa ver a sua filha sendo consi-
derada, pela Igreja, como uma pes-
soa abençoada.

Dona Maria Lúcia da Fé é prova-
velmente caso único na história da 
Igreja em ter presenciado a beatifi-
cação de uma filha. Isso não muda a 
simplicidade da senhora, que se ver 
apenas como mais uma pessoa sim-
ples, característica que também é vista 
em sua filha Lindalva. Logo quando 
iniciou essa reportagem, a senho-
ra mostrou a simplicidade ao dizer: 
“Não tenho nada para falar em entre-
vista não, sou uma pessoa qualquer”.

No processo de beatificação, ela 
foi uma das 25 pessoas que respon-
deram ao questionário com cerca de 
100 perguntas e acredita que não teve 
muita influência. “Só respondi as coi-
sas que estou contando para vocês 
mesmo, não sabia nada demais para 
dizer”, afirmou, mesmo depois de 

relatar sobre a simplicidade de Lin-
dalva, que encanta facilmente pela 
sinceridade em que a senhora conta.

A mãe da Bem-Aventurada Lin-
dalva é uma pessoa muito discreta, 
daquelas que se esconde em algum 
cantinho nas missas para não ser re-
conhecida. Entretanto, em um mo-
mento, ela não se conteve: o dia da 
beatificação. No dia 02 de dezembro 
de 2007, 25 mil pessoas se reuniram 
no estádio Barradão, para assistir a 
celebração. Dona Maria Lúcia foi cha-
mada para o centro do estádio e ficou 
bastante emocionada, deixando cair 
lágrimas em seu rosto.

“Foi a única vez que chorei de-
pois da morte de Lindalva. Quan-
do eu vi aquele painel gigante com 
a foto de Lindalva chegando perto 
de mim, eu não aguentei e chorei de 
emoção”, contou.

Mesmo aos 91 anos, ela ainda 
acredita que vai estar viva para pre-
senciar a canonização de Irmã Lindal-
va. “Não esperava ver a beatificação, 
porque diziam que era um processo 
demorado, mas eu estava viva para 
ver e espero está aqui para ver a cano-

Por Lindalva, eu faço 
tudo, enfrento até 
esse medo de avião. 
Depois que o avião 
subir, eu só paro lá, 
para ver minha filha 
se tornar santa.”
Dona Maria Lúcia da Fé

nização, mesmo sabendo que é muito 
difícil”, apontou Dona Maria, dizen-
do que espera não ser no Vaticano, 
pois teria medo de enfrentar o avião 
por tantas horas até a Itália e chegou a 
dizer até mesmo que não iria, mas os 
familiares que presenciaram a entre-
vista disseram que Maria Lúcia vai ao 
evento independente aonde for. “É, 
vamos ver, mas eu vou. Por Lindalva, 
eu faço tudo, enfrento até esse medo 
de avião. Depois que o avião subir, eu 
só paro lá, para ver minha filha se tor-
nar santa”, disse a senhora, mostran-
do os sorrisos de uma vida simples, 
porém muito abençoada.
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ÉtiCa

Compromisso 
com a liberdade 

de expressão
A Rádio Princesa nasceu da 

união da iniciativa de um grupo de 
cidadãos assuenses e desde a sua 
infância, ela incorporou a missão de 
ser a voz, os olhos e os ouvidos do 
povo. Assim como o profeta João Ba-
tista, que pregava contra as injusti-
ças e foi perseguido por não atender 
aos caprichos do Império Romano, 
a emissora na sua trajetória também 
sofreu retaliação por não recuar na 
defesa do direito de bem informar a 
comunidade sem cerceamento da li-
berdade de expressão.

No Assú, terra quem tem o pro-
feta João Batista como padroeiro - os 
políticos de todos partidos e matizes 
sempre se queixaram da postura éti-
ca e profi ssional da Princesa do Vale, 
quando viram seus interesses políti-
cos e eleitoreiros contrariados, mas o 
legado da seriedade e da honestidade 
deixado por assuenses corajosos no 
ato de sua criação sob a batuta do Dr. 
Milton Marques e do Padre Francisco 
Canindé, não teve ontem e nem hoje 
o poder de torná-la um ‘curral eleito-
ral’ da classe política.

Em época de campanha eleitoral, 
a Princesa sempre é alvo de ataques 
da fúria política, perpetrado por puro 
desespero e leviandade dos que an-
tevem a derrota. O esforço movido 

pelo ódio de quem não respeita a 
liberdade de expressão, foi inútil. O 
povo nunca acreditou nas mentiras 
levianas ditas nas ruas e praças. Ela é 
a campeã de audiência e popularida-
de. A Princesa nunca castrou o direito 
de opinião dos seus acusadores.

Apesar de sofrer uma persegui-
ção agressiva e virulenta, a Princesa 
não se desviou do caminho ético da 
sua linha editorial e seguindo os en-
sinamentos de Jesus Cristo, não agiu 
com retaliação as acusações injustas 
e descabidas ditas pela avidez de 
quem quer chegar ao poder pisando 
e machucando inocentes na sua traje-
tória de loucura e insensatez. Os di-
famadores ainda hoje têm vez e voz, 
nunca foram censurados.

Com seu estilo sem espaço para 
a vingança, a Princesa conquistou a 
credibilidade e a confi ança do ouvin-
te do Assú e dos demais municípios 
do Vale. Essas conquistas são fruto 
de um trabalho apartidário. A Prin-
cesa não se acha a dona da verdade, 
por isso, todos têm vez e voz. Até 
quem a difama e calunia, tem respei-
tado o seu sagrado direito a liberda-
de de expressão. A emissora não age 
como juiz, deixa o julgamento para o 
povo e para a história.

Hoje, a maior responsabilidade 

social da emissora, é zelar por es-
sas duas qualidades conquistadas 
junto ao público: CREDIBILIDADE 
e CONFIANÇA.  As duas norteiam 
a atuação dos seus profi ssionais e 
da sua direção na divulgação do 
fato. Em sua missão de comunicar, 
formar, informar e entreter promo-
vendo a pessoa humana e a comu-
nidade, a Princesa promove também 
valores e colabora com a formação 
cultural e ética do povo.

Não sei como seria o Assú sem 
a Princesa, sem o comando do seu 
diretor Lucilio Filho que em perfei-
ta sintonia com os princípios éticos 
e morais segue a risca a orientação 
do superintendente da emissora, Dr 
Milton Marques de Medeiros. Meu 
caro leitor, pensar na Princesa sem 
essa dupla me dá arrepios. O Assú 
saberá o valor extraordinário 
dos dois cidadãos quan-
do eles forem substi-
tuídos. Não quero 
endeusá-los, mas 
é muito difícil nos 
tempos de hoje 
encontrar alguém 
semelhante na tare-

fa de gerenciar uma emissora com 
isenção e imparcialidade.

A Princesa é uma emissora co-
mercial, mas que cumpre seu papel 
social na comunidade como se fosse 
comunitária. Por preservar o interes-
se social vinculado à realidade local, 
a Princesa levou a comunidade a 
reconhecer a rádio como sendo sua, 
criando uma identidade. Ela repre-
senta uma conquista dos movimen-
tos populares em relação ao acesso 
aos meios de comunicação. Nela o 
cidadão e todos os segmentos sociais 
têm vez e voz.

Com seus 32 anos de existência, a 
Princesa sabe respeitar os valores éti-
cos e sociais da pessoa e da família e 
dar oportunidade à manifestação das 
diferentes opiniões sobre o mesmo 
assunto. Ela ganha força e identida-

de, quando é agredida injusta-
mente, porque não age de 

modo diferente e não re-
vida. A Princesa abre 
as portas dos seus 
estúdios e dos seus 
microfones, até para 
seus ofensores, sem 
ódio e sem rancor.

Com seu estilo de emissora co-
munitária, a Princesa divulga a in-
formação, a cultura, entretenimento 
e o lazer as pequenas comunidades. 
Ela é presença marcante no convívio 
social e nos eventos locais, notician-
do os acontecimentos comunitários e 
de utilidade pública. Estimula tudo 
aquilo que possa contribuir para o 
desenvolvimento da comunidade, 
sem discriminação de raça, religião, 
sexo, convicções político-partidárias 
e condições sociais.

A Princesa é uma parceira do 
povo. Ela busca constantemente a 
aproximação com o ouvinte, atra-
vés da cobertura de eventos sociais, 
esportivos e apoio à comunidade, 
demonstrando a participação no pro-
gresso do Assú e da região. A cons-
trução do estádio Edgarzão é o maior 
exemplo desse trabalho de apoio. Ela 
ajudou a mobilizar a comunidade a 
se unir em mutirão, uma tarefa quase 
impossível sem o apoio dela para a 
concretização dessa obra.

Valderi Tavares
Comentarista político e editor

do Blog do VT - www.blodovt.com

A Princesa é uma 
parceira do povo. Ela 
busca constantemente 
a aproximação com 
o ouvinte, através da 
cobertura de eventos 
sociais, esportivos e 
apoio à comunidade.”

dos dois cidadãos quan-
do eles forem substi-
tuídos. Não quero 
endeusá-los, mas 
é muito difícil nos 
tempos de hoje 
encontrar alguém 
semelhante na tare-

mente, porque não age de 
modo diferente e não re-

vida. A Princesa abre 
as portas dos seus 
estúdios e dos seus 
microfones, até para 
seus ofensores, sem 
ódio e sem rancor.

A Princesa sabe 
respeitar os 

valores éticos e 
sociais da pessoa 
e da família e dar 

oportunidade 
à manifestação 

das diferentes 
opiniões sobre o 
mesmo assunto
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artigo

Edgard Borges 
montenegro

Uma reserva 
moral do Assú:

um cidadão que 
nunca precisou 

jurar. Seu caráter 
sempre jurou

por ele

Edgard Borges Montenegro é, 
no sentido amplo da palavra, uma 
legenda viva... Um passageiro do 
tempo. Nasceu em Assú no dia 22 
de junho de 1920, sendo o 3º de uma 
prole de 10 filhos (03 morreram ainda 
crianças, inclusive a única mulher) do 
casal Manoel de Melo Montenegro e 
dona Cândida Borges Montenegro.

Matriculou-se no Colégio Nos-
sa Senhora das Vitórias no dia 04 
de janeiro de 1928 onde fez o curso 
primário, sendo da primeira turma 
masculina daquele estabelecimento 
de ensino do Assú. Depois frequen-
tou o Colégio Pedro II em Natal e, 
posteriormente, o Ginásio de Lavras 
- Instituto Gamon, em Minas Ge-
rais. Ingressou na Escola Superior de 
Agronomia de Lavras onde se desta-
cou como desportista. Fez parte da 
equipe de Basquetebol de 1940 e da 
primeira equipe de vôlei olímpica em 
1941 onde participou da Olimpíada 
Brasileira (1942 - Rio de Janeiro), re-
presentando o estado de Minas Ge-
rais. Edgard afirma que, nesta época, 
adquiriu muitos amigos dos diversos 
estados brasileiros.

Foi laureado com o diploma de 
Engenheiro Agrônomo no dia 08 de 

dezembro de 1945. Regressando a 
sua terra natal recebeu as bênçãos 
do matrimônio no dia 28 de maio de 
1946 com a Sra. Maria Montenegro de 
cujo matrimônio nasceram 06 filhos: 
Edgard Borges Montenegro Júnior, 
Edmar Macedo Montenegro, Paulo 
Roberto Macedo Montenegro, Rizza 
Maria Macedo Montenegro, Rejane 
Maria Montenegro Nunes Fernandes 
e Dália Maria Macedo Montenegro. 
Sua filha Rizza foi à primeira filha a 
lhe dar uma neta e uma bisneta.

Edgard Borges Montenegro in-
gressou na vida pública como o sex-
to Prefeito constitucional do Assú 
tendo administrado este município 
de 1948 a 1953.

Neste período a ‘Terra dos Verdes 
carnaubais’ foi contemplado com 
diversos benefícios públicos, entre 
estes: Construção da Ponte Felipe 
Guerra; primeiras pavimentações a 
paralelepípedo; construção da Pra-
ça do Rosário, início da construção 
do prédio da Prefeitura Municipal, 
instalação do primeiro serviço de 
alto falante da região “A Voz do Mu-
nicípio”, também pela primeira vez 
foi desobstruído o canal natural que 
abastece a Lagoa do Piató. Edgard 

esteve presente na viabilização da 
instalação do Instituto Padre Ibiapi-
na (1948), construção do Grupo Es-
colar Tenente Coronel José Correia 
(1949), início da construção da Es-
cola Normal (atual escola Estadual 
Juscelino Kubitschek), CIBRAZEM 
(atual Conab), edificação da Mater-
nidade Mário Pinott / Hospital da 
Fundação SESP (atual Centro Clíni-
co), além de ter viabilizado a vinda 
do primeiro conjunto habitacional 
da cidade - conhecido como “Ca-
sas Populares” - edificadas no atual 
bairro Dom Elizeu.

No limiar de sua vida pública Ed-
gar foi, além de Prefeito, Deputado 
Estadual eleito em memoráveis cam-
panhas políticas por 04 legislaturas: 
1954, 1958, 1962, 1966 a 1970.

Sucessivamente dispôs da amiza-
de, respeito, admiração e incontes-
tável adesão das grandes lideranças 
da região e do Estado. Representou 
o Assú e o Rio Grande do Norte em 
congressos, conferências e seminá-
rios por quase todo o Brasil sempre 
se destacando pela sua criatividade e 
entusiasmo como discursador.

Quem vinha de Natal com desti-
no a Assú, entrava na cidade pela es-

trada de piçarra que passava defron-
te a varanda alpendrada da suntuosa 
casa grande do Farol. Lá estava, qua-
se sempre, a figura impoluta do pro-
prietário e líder político Dr. Edgard 
Montenegro, sempre solícito aos ace-
nos e cumprimentos dos transeuntes. 
Hoje, a velha estrada só existe na me-
mória de poucos. Foi transformada 
numa avenida asfaltada com trajetó-
ria (por trás do casarão) bem próxima 
ao quintal da casa grande do farol.

Em sua trajetória política, doutor 
Edgard Montenegro esteve presen-
te em todos os momentos da ‘Terra 
da Poesia’ e região. Em seu acervo 
fotográfico (sob o poder da família) 
vemos: acompanhando obras da de-
sobstrução do canal do Piató; ajudan-
do os desabrigados das enchentes; 
presente nos atos religiosos ao lado 
de Frei Fernando e Frei Damião; na 
despedida da irmã Josefina e nas co-
memorações do cinquentenário do 
Colégio Nossa senhora das Vitórias; 
Nas feiras de animais; reuniões po-
líticas; comícios; inaugurações com 
personalidades da política potiguar 
como: Dinarte Mariz, Cortez Perei-
ra, José Agripino, Garibaldi Filho, 
Ronaldo Soares, José de Deus, entre 

outros; em reuniões com os sócios 
da Liga Operaria Assuense e da As-
sociação dos Funcionários e Servi-
dores da prefeitura do Assú; ao lado 
dos confrades sócios e funcionários 
da Rádio Princesa do Vale; em atos 
cívicos e culturais ladeado de perso-
nalidades da cultura potiguar; além 
de festas, jantares políticos, sendo 
padrinho em primeira comunhão, 
batizado (o casal ultrapassou 1000 
afilhados) e casamentos. Encontra-
mos fotos de Edgard cantando - ver-
dadeiro seresteiro -, e participando 
de memoráveis carnavais de rua e 
de clubes sempre acompanhado das 
filhas(os), esposa é de amigos.

Quando se reuniram 33 cidadãos 
para formação de um consórcio vi-
sando à instalação de uma rádio para 
difundir a comunicação na região, 
estava entre eles o sócio (fundador) 
Edgard Montenegro. O acordo foi 
firmado e a luta travada, culminando 
com a publicação do Decreto Presi-
dencial nº 81.990, de 18 de julho de 
1978, outorgando concessão para es-
tabelecer uma estação de radiodifu-
são sonora em onda média de âmbito 
regional, na cidade do Assú, a qual 
foi denominada de Rádio Princesa do 

Edgard Borges 
Montenegro 

ingressou na vida 
pública como o sexto 

Prefeito constitucional 
do Assú tendo 

administrado este 
município de
1948 a 1953.

Edgar Borges Montenegro recebe homenagem do deputado e neto George Soares
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Vale - entrando no ar, em caráter defi-
nitivo, no dia 16 de outubro de 1981.

No serviço público Edgard Mon-
tenegro esteve à frente das seguintes 
instituições: Comissão de Desenvol-
vimento do Vale do Assú - CODEVA; 
COFAN; Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas – DNOCS; 
Cooperativa Agropecuária do Vale 
do Assú Ltda – COAPERVAL; Fede-
ração da Agricultura do Rio Grande 
do Norte; Conselheiro Estadual do 
SEBRAE. A frente destes órgãos mui-
to pôde contribuir para o desenvolvi-
mento sócio econômico do Vale e do 
Rio Grande do Norte.

O estádio de futebol do Assú 
leva o seu nome. Foi construído gra-
ças ao seu espírito esportivo e co-
laborador. Num gesto de grandeza 
fez doação (em comum acordo com 
sua esposa Maria) do terreno onde 
se encontra edificado o Estádio Ed-
gard Borges Montenegro. Na sole-
nidade de inauguração desta praça 
esportiva (12/10/2011) adentrou no 
gramado empunhando a bandeira 
branca simbolizando a paz e a har-
monia entre os povos.

Homem cooperativista. De inegá-
vel postura de idoneidade, integri-
dade e respeito. Orador de primeira 

grandeza, sábio articulador... Cida-
dão de caráter ilibado.

Edgard Borges Montenegro en-
cerrou sua vida pública como vice-
-prefeito do município de Ipanguaçu, 
eleito por duas legislaturas seguidas 
tendo como companheiro de chapa o 
amigo José de Deus Barbosa Filho.

Doutor Edgard Montenegro - 
uma reserva moral do Assú. De 
experiência apurada... Sempre foi 
grande, porque se fez entender pelos 
pequenos, partilhando com o povo 
suas alegrias. Na sua vivacidade e vi-
gor de expressão costumava afirmar 
que: “Felizes os que sonham, ainda 
que não possam concretizar os vôos, 
porque o sonho de um só cidadão 
não passa de um mero sonho... Mas, 
quando o sonho é partilhado em so-
ciedade absolve o espírito cooperati-
vista e torna-se realizável”.

Assim é o ‘Comandante Edgard 
Montenegro’: calmo e firme em suas 
decisões. Um sonhador... Um cidadão 
que nunca precisou jurar. Seu caráter 
sempre jurou por ele.

Ivan Pinheiro Bezerra
Assuense, licenciado em História, espe-
cialista em História do Brasil República 

e Gestão Pública, escritor e contista.

Construção da Ponte Felipe Guerra

Edgard participando dos memoráveis 
carnavais de clubes, sempre acompanhado 

dos filhos, esposa e amigos.
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patrimôNio

Festa de 
são joão 
Batista 
do assú
Patrimônio 
cultural, imaterial 
e histórico do RN

Não só de aspectos físicos que 
se constitui a cultura de um povo. 
A Festa de São João Batista do Assú 
é um patrimônio cultural, imaterial 
e histórico pelo conjunto de bens de 
valor próprio, considerado de inte-
resse relevante para a permanência 
da identidade cultural dos assuenses 
e dos Potiguares. 

O São João do Assú é a nossa he-
rança do passado, com que vivemos 
hoje, e que passamos às gerações 
vindouras como forma de promover 
e proteger a memória e as manifes-
tações culturais dos nordestinos. Os 
festejos juninos do Assú remontam, 
ao longo de quase três séculos, suas 
tradições religiosas e folclóricas, 
transmitidas oral e gestualmente, re-
criados coletivamente e modificados 
ao longo do tempo. Essa proporção 
intangível do legado cultural dos fi-
éis de São João Batista, do Assú, se 
constitui como patrimônio cultural, 
imaterial e histórico do Estado.

São João Batista, foi quem ini-
ciou pregações antes do Messias Pro-
metido. Para preparar-lhe o caminho, 
o primo de Jesus (nascendo seis me-
ses antes), filho na velhice de Zacarias 
e Isabel, tornou-se profeta na Judéia, 
alimentando-se de gafanhotos e mel 
silvestres e vestindo-se de peles. Pre-
gava no deserto a eminente vinda do 
Messias e incitava o povo ao arrepen-
dimento dos erros e à conversão, que 
era iniciada por um ritual de mergu-
lho nas águas do rio Jordão, que ficou 
conhecido como batismo pelas águas.  
Foi com o batismo de João Batista, e 
com o reconhecimento deste de que 
Jesus era o Messias Prometido, que o 
nosso Mestre começou a sua vida pú-
blica de 03 anos até a sua crucificação.

No Brasil - Quando os portu-
gueses iniciaram o empreendimen-
to colonial no Brasil (a partir de 
1500) as festas de São João eram o 
centro das comemorações de junho. 
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afortunadas eram formados mutirões 
para debulhas de milho e feijão. Estes 
encontros eram uma espécie de “rá-
dio peão”, onde as novidades da pro-
víncia corriam boca-a-boca. Os mais 
velhos contavam estórias e trocavam 
experiências especialmente sobre o 
inverno do ano vindouro.

O tempo foi passando, o Arraial 
passou a dispor de um crescente 
desenvolvimento na agricultura, pe-
cuária, produção de sal e carne seca 
- fi gurando como o mais destacado 
centro do interior da Capitania do 
Rio Grande. Neste contexto, a povo-
ação de São João Batista da Ribeira 
do Assú, passou à categoria de Jul-
gado do Assú. 

No dia 15 de julho de 1760, sob 
a coordenação do Padre João Sarai-
va de Araújo, teve início à constru-
ção da Matriz de São João Batista 
obedecendo ao projeto em estilo ro-
mano, por dentro, e, por fora, bar-
roco. As primeiras pedras para 
edifi cação foram transportadas em 
carros de bois. Vários índios, trazidos
do Apodi trabalharam na edifi cação
da atual Matriz.

A Povoação de São João Batista da 
Ribeira do Assú recebeu da Beata Cla-
ra Soares de Macedo duas doações 
de terras do então Sítio Itu (onde 
hoje está edifi cada a cidade). A últi-
ma doação ocorreu no ano de 1776. 
Pela doadora foi dito que: “... em vir-
tude de um voto feito a São João Batista, 
entrego-lhe para sempre o restante de mi-
nha terra, demito-me de toda posse, jus, 
domínio e senhorio”.

No Assú os festejos juninos ocor-
rem no período de 14 a 24 de junho, 
transformando-se na festa mais im-
portante do ano. Cada noite do no-
venário é dedicada a uma classe so-
cial. Estas comemorações acabaram 
por atrair turistas dispostos a parti-
ciparem das pacatas, porém eferves-
centes festas.

O Assú é pioneiro no São João 
(Padroeiro). No mês de junho, há 
287 anos, os paroquianos de São 
João Batista participam de nove-
nas e outros atos religiosos e so-
ciais (cada época a seu modo e 
estilo). Por exemplo:

• As vésperas da iniciação do 
novenário (14/06) tem lugar à 
cerimônia de hasteamentos das 
bandeiras: com a esfi nge de São 
João Batista; do Assú; do Estado 
e do Brasil ao som do hino ofi cial 
do Padroeiro, geralmente, acom-
panhado pela banda de música;

• Fogueiras são acesas em frente 
às casas na véspera do dia do San-
to Padroeiro. Idêntico ato ocorre 
nas vésperas dos dias de Santo 
Antônio e São Pedro;

• Ao som do repique dos sinos da 
Matriz os balões juninos vão su-
bindo ao tempo em que são quei-
mados fogos de artifícios para 
ofertar ao Santo.  A população 
(especialmente os agricultores) 
acompanha a trajetória do bolão 
para, de conformidade com a sua 
direção, saber se o ano seguinte é 
bom de inverno; 

• O devoto de São João Batista 
participa da procissão de encer-
ramento da festa de diversas ma-
neiras: descalço, com enorme pe-
dra na cabeça, vestido com pele 
de carneiro, conduzindo quadros 
e imagens, entre outras expres-
sões individuais para pagamento 
de graças alcançadas ou agrade-
cer a boa colheita;

• Promover vaquejada para mos-
trar o gado gordo, bonito e pos-
sante. Esta prática hoje é muito 
explorada comercialmente. A 
vaquejada do Assú tinha a sua 
rainha que desfi lava na frente 

de uma cavalgada (da Matriz ao 
campo) para abertura do folgue-
do - apreciado e famoso no Nor-
deste brasileiro;

• Montar quadrilha matuta para 
comemoração de casamentos na 
roça e, nas últimas décadas, par-
ticipar de concursos;

• Promover o jogo de argolinha 
onde os cavalos e vaqueiros des-
fi lavam pelas ruas, adornados de 
fi tas, cada uma representando as 
argolas conquistadas com habi-
lidade e bravura. Este folguedo 
deixou de existir, em Assú, há 
poucas décadas;

• Pau de Sebo - atualmente esta 
brincadeira ocorre durante os 30 
dias do mês de junho. A cada dia 
é escolhida uma rua em bairro di-
ferente da cidade com transmis-
são ao vivo pela Rádio Princesa 
do Vale. A população acompanha 
vibrando, com fervor, a cada ten-
tativa de atingir o alto do pau e 
retirar a bandeirinha. O vencedor 
e/ou a equipe vencedora recebe, 
diariamente, prêmio em dinheiro;

• Outras manifestações: Bumba 
meu boi; pastoril; quadrilhas 
matutas; quadrilhas improvi-
sadas; quadrilhas estilizadas 
(mais recente); calungas (mamu-
lengos); gato no pote; corrida de 
jegue; corrida de carro de mão; 
jogo de futebol dos assumidos; 
pedalada, moto romaria, procis-
são motorizada; café e almoço de 
São João em praça pública onde 
são montadas barracas com co-
midas típicas; alvorada e retreta 
pela banda de música; passagens 
de ramalhetes; momento de refl e-
xão sobre o batismo nas águas do 
Rio Assú, entre outras manifesta-
ções religiosas e folclóricas.

pioneirismo

Alguns cronistas contam que os je-
suítas acendiam as fogueiras e to-
chas em junho, provocando grande 
atração sobre os indígenas. Pode-se 
observar, portanto, que ocorreu certa 
coincidência entre os propósitos cató-
licos de atrair os índios ao convívio 
missionário catequético e as práticas 
rituais indígenas, simbolizadas pelas 
fogueiras de São João.

No Assú - Quando Sebastião de 
Souza Jorge doou o terreno para 
serem construídas uma Igreja e a 
Casa Paroquial do então Arraial 

Nossa Senhora dos Prazeres (ano de 
1712) a comunidade se empolgou, 
construiu uma cruz (‘Cruzeiro’ ou 
‘Santa Cruz’) e a encravou no centro 
da área, para que ali fossem celebra-
dos os atos litúrgicos.

Com a chegada do Padre Mano-
el de Mesquita e Silva (1720/1728) 

para ser o vigário titular da 
povoação, os atos para 
implantação do hábito re-

ligioso ligado à religião 
Católica Apostólica 
Romana, que ocorriam 
ao ‘pé da santa cruz’ e 

sob as sombras de frondosas árvo-
res, sem frequência, passaram a fazer 
parte do dia-a-dia da população. 

No ano de 1726, numa ação comu-
nitária, foi construída (de madeira e 
barro) uma pequena ‘casa de oração’ 
defronte a ‘Santa Cruz’ - à época, já 
cognominada de ‘Cruzeiro’. Graças a 
esta ‘Casa de Oração’ foi criada a Fre-
guesia de São João Batista da Ribeira do 
Assú. O Precursor do Messias – São 
João Batista, foi, pela primeira vez 
no Brasil, escolhido ofi cialmente 
como Padroeiro de uma Freguesia, 
sendo a 2ª da então Capitania do Rio 
Grande e a 5ª do País.

A partir deste período a popula-
ção assuense passou a vivenciar os 
festejos alusivos ao seu Padroeiro no 
mês de junho. Após os atos religiosos 
os fi éis se reuniam no adro da ‘Casa de 
Oração’ para festejarem: Uma enorme 
fogueira era acesa e, ao redor dela, 
todos dançavam. Naquele momento 
assavam espigas de milhos, agrade-
cendo ao Padroeiro a boa colheita, 
enquanto as crianças tomavam os 
mais velhos como “padrinhos ou ma-
drinhas de fogueira”. Nas casas mais 

No dia 15 de julho 
de 1760, sob a 

coordenação do 
Padre João Saraiva 

de Araújo, teve início 
à construção da 

Matriz de São João 
Batista obedecendo 
ao projeto em estilo 
romano, por dentro, 
e, por fora, barroco.
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Nas últimas décadas a festa de 
São João em Assú tem se destacado 
pelo bom número de atrações musi-
cais reunindo conjuntos e cantores do 
mais alto nível na mídia nacional. 

Mesmo diante do grande número 
de visitantes os festejos alusivos ao 
padroeiro São João Batista não perde-
ram a sua essência quanto à religio-
sidade e a confraternização familiar 
dos assuenses e daqueles que, em al-
guma época, residiram na “Terra dos 
Poetas”. Neste período, os amantes 
do Assú se deslocam dos mais distan-
tes rincões do país para vivenciarem 
o período junino em sua terra natal. 

No decorrer destes quase trezen-
tos anos o povo assuense tem man-

tido esta tradição com muita reli-
giosidade, cultuando neste período 
a fé, devoção e a confraternização 
harmoniosa. 

Diante desta realidade, enaltecen-
do os festejos religiosos e profanos, a 
festa detém hoje o reconhecimento, 
através da Lei nº 9.723/2013 (uma 
propositura do Deputado Estadual 
George Soares), como: São João do 
Assú – Patrimônio Cultural, Ima-
terial e Histórico do Estado do Rio 
Grande do Norte.

Ivan Pinheiro Bezerra
Assuense, licenciado em História, espe-
cialista em História do Brasil República 

e Gestão Pública, escritor e contista.
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de atrações musicais reunindo conjuntos e 
cantores do mais alto nível na mídia nacional.
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idENtidadE

locutores da princesa 
falam assuense

Uma rádio do povo do Assú para 
o povo do Assú. É a assim que pode 
ser definida a Princesa do Vale. Em 
meio a mais de três décadas mostran-
do o povo assuense, sua fala típica e 
características particulares, a emisso-
ra pode afirmar que criou uma nova 
língua: o assuense.

Suavização de sotaque é uma ten-
dência em emissoras de rádio e tele-
visão do país. Isso é: tentar diminuir 
o sotaque local e se adaptar a padro-
nização nacional, imposta pelo eixo 
Rio-São Paulo. Na Princesa, é total-
mente diferente. A linguagem é típica 
do povo assuense, carregando um so-
taque local e até mesmo as gírias do 
dia-dia, que são comuns e entendidas 
por qualquer pessoa do Vale.

“Não contratamos locutores por 
falar semelhante ao pessoal do Su-
deste. Queremos pessoas que falem 
como os assuenses, pois somos uma 
rádio local, que falamos para o nosso 
povo, da forma mais objetiva, sim-
ples como nós somos”, declarou o 
diretor da Princesa do Vale, Lucílio 
Filho, afirmando que a própria popu-
lação tem resistência a uma lingua-
gem que fuja do padrão assuense. 
“Quando chega um locutor de fora, 
querendo falar muito bonito, nós re-
cebemos reclamações. Já ouve caso 
da população vir até a rádio, pedindo 
a saída de profissionais que não fala 
como os assuenses”, contou Lucílio.

O próprio início da Princesa mos-
tra que a rádio já foi planejada para 
ser de todas as pessoas do Vale. A 
rádio contou com 32 sócios em sua 

fundação e envolveu pessoas que 
representavam diversos setores da 
sociedade local. E cada sócio sempre 
teve voz e vez na rádio, participando 
das decisões e trazendo ideias, para 
alcançar o principal objetivo da emis-
sora: dar voz ao povo de Assú.

E isso foi concretizado no dia-dia. 
O povo de Assú sempre teve vez na 
rádio, seja com participações diretas, 
matérias ou demais formas de divul-
gação das ações sociais. Qualquer 
ação popular, por mais simples que 
seja, sempre tem vez na rádio.

Dessa forma, os locutores e de-
mais servidores da emissora são ape-
nas o elo entre a sociedade e a própria 
sociedade. “Somos a transmissão da 
voz do povo do Vale do Açú, para 
o próprio Vale. Não existe dono da 
verdade nos microfones da Princesa. 
Quem fala é o povo”, declarou o dire-
tor da Princesa, Lucílio Filho.

Se é o povo quem fala, é o povo 
quem determina. Por isso, durante 
esses 32 anos, o povo sempre teve 
voz nas decisões. O formato, segun-
do o próprio Lucílio Filho, não é de-
finitivo, mas sim moldado pelo povo 
assuense, para o povo assuense.

“A Princesa não tem um formato 
definido. Colocamos o que o povo 
quer ouvir. É o povo quem manda. 
Por isso, as mudanças na grade de 
programação são feitas a partir do que 
escutamos do desejo das pessoas. Va-
mos se formatando ao longo do tem-
po, da forma que o assuense quer e o 
povo responde nos dando a audiência 
recorde”, comentou Lucílio Filho.

Na  AM 1480, o 
radialista tem 

que falar como o 
povo de Assú

Já ouve caso da 
população vir até a 

rádio, pedindo a saída 
de profissionais que 
não fala assuense.”

Lucílio Filho, diretor da Princesa

Público moldou a evolução da Princesa




