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Marcelo participa de solenidade hoje em São Paulo do Potengi 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, participa hoje da entrega 

de certificados dos cursos da Carreta-Escola de Moda e Beleza do Senac, em São 

Paulo do Potengi. Iniciativa da Federação, em parceria com o Sindicato do Comércio 

Varejista local, a unidade móvel permaneceu no município  entre os meses de 

setembro de 2013 e fevereiro de 2014. 

 

Nesse período, 150 potengienses foram beneficiados com as atividades. Entre elas, 

cursos de Cabelereiro Assistente, Manicure e Pedicure, Depilador, Design de 

Sobrancelhas, Unhas Decoradas, Biossegurança para profissionais dos segmentos de 

Beleza e Auto Maquiagem. Todos inteiramente gratuitos, incluindo o material 

didático necessário ao desenvolvimento das atividades. 

Na ocasião, Marcelo e o presidente do Sindivarejo de São Paulo do Potengi, Antônio 

Francisco de Oliveira, farão o lançamento do Programa Senac de Gratuidade, na 

cidade. Serão oferecidas capacitações na área de gastronomia, que acontecerão nas 

dependências do Sesc Ler. Inicialmente, haverá 48 vagas distribuídas em três turmas 

para o curso de Auxiliar de Cozinha. 
 
 Classificação: Positiva 
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Fecomércio RN lança cursos na área de gastronomia 

 Marcelo Queiroz encerra atividades da carreta-escola de Moda e Beleza do Senac, 
em São Paulo do Potengi 

Nesta quinta-feira, 6.02, o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 
Fernandes de Queiroz, participará da entrega de certificados dos cursos da Carreta-

Escola de Moda e Beleza do Senac, em São Paulo do Potengi. Iniciativa do 
SistemaFecomércio RN, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista local, a 
unidade móvel permaneceu na cidade entre os meses de setembro de 2013 e 
fevereiro de 2014, no Sesc Ler da cidade. 

  

Nesse período, 150 potengienses foram beneficiados com as atividades da carreta-
escola. Foram oferecidos os cursos de Cabelereiro Assistente, Manicure e Pedicure, 
Depilador, Design de Sobrancelhas, Unhas Decoradas, Biossegurança para 
profissionais dos segmentos de Beleza e Auto Maquiagem. Todos inteiramente 
gratuitos, incluindo o material didático necessário ao desenvolvimento das 
atividades. 

  

Na ocasião, Marcelo Queiroz e o presidente do Sindivarejo de São Paulo do Potengi, 
Antônio Francisco  de Oliveira, farão o lançamento das atividades do Programa 
Senac de Gratuidade, na cidade. Serão oferecidos cursos  na área de gastronomia 
que acontecerão nas dependências do Sesc Ler.  Inicialmente,  serão três turmas 
para o curso de Auxiliar de Cozinha, totalizando 48 vagas. 

  

Autor: | Fonte: Assessoria de Comunicação -Presidência do Sistema Fecomércio RN 

 Classificação: Positiva 
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.: NOTAS & COMENTÁRIOS  

 
Sesc oferece 231 vagas em cursos gratuitos Estão abertas as inscrições para os 
cursos gratuitos de março oferecidos pelo Programa de Comprometimento e 
Gratuidade (PCG). A iniciativa, uma realização do Sistema Fecomércio RN, por meio 
do Sesc, disponibilizará 231 vagas para as cidades de Natal, Mossoró, Caicó, Nova 
Cruz e São Paulo do Potengi. As inscrições podem ser feitas de 03 a 14/02 no local 
onde acontecerão as aulas. O edital com informações detalhadas está disponível no 
site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br.  
Classificação: Positiva 
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Prefeitura de Timbaúba dos Batistas realizara cursos PRONATEC   - 
 
 
A Prefeitura de Timbaúba dos Batistas através da Secretaria de Assistência Social, 
anuncia a realização de 04 cursos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (PRONATEC), que serão realizado no primeiro semestre. 
 
Os Cursos ofertarão 85 vagas as famílias usuárias da Assistência Social especialmente 
as Programa Bolsa Família, que tem prioridade na inscrição. Caso não haja número 
de inscrição suficiente pelas famílias do Bolsa Família, poderão fazer os cursos 
aquelas famílias inscritas no Cadastro único para Programas Sociais através do 
NIS.  Os cursos serão ofertados através do SENAC, na sede do município, e são os 
seguintes: Cuidador de Idoso, recepcionista, administrativo e depilador. 
 
 
Classificação: Positiva 
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7  fevereiro  2014   - 
 
A Prefeitura de Timbaúba dos Batistas através da Secretaria de Assistência Social, 
anuncia a realização de 04 cursos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (PRONATEC), que serão realizado no primeiro semestre. 
 
Os Cursos ofertarão 85 vagas as famílias usuárias da Assistência Social especialmente 
as Programa Bolsa Família, que tem prioridade na inscrição. Caso não haja número 
de inscrição suficiente pelas famílias do Bolsa Família, poderão fazer os cursos 
aquelas famílias inscritas no Cadastro único para Programas Sociais através do 
NIS.  Os cursos serão ofertados através do SENAC, na sede do município, e são os 
seguintes: Cuidador de Idoso, recepcionista, administrativo e depilador. 

 
Deputado Federal Felipe Maia (DEM/RN) 
 
Pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), em 2013, 
mostra que 63,8% das rodovias brasileiras apresentam alguma deficiência no 
pavimento, na sinalização ou na geometria da via. Situação que o deputado federal 
Felipe Maia (DEM) viu in loco no mês de janeiro, segundo relatou o parlamentar. De 
acordo com o potiguar, os brasileiros que arriscaram viajar de carro nessas férias 
encontraram estradas ruins e perigosas. “Diante do que vi na BR-040 questiono onde 
estão sendo aplicados os recursos que são pagos em impostos? Pois tenho a certeza 
que não estão sendo investidos na infraestrutura viária do país”, apontou. 
 
Segundo o deputado, a BR-040 melhora no trecho concedido à iniciativa privada, 



 

que vai de Juiz de Fora (MG) a Petrópolis (RJ). Entretanto, em um espaço de cerca de 
100 quilômetros, os viajantes pagam quase R$ 27 em três pedágios. “Reforço a 
minha cobrança pelo bom uso do dinheiro público. O país precisa de investimento 
urgente. A população precisa ter retorno dos impostos que paga. Afinal, o 
contribuinte paga caro e não vê melhoria na sua qualidade de vida”, disse. 
 
O parlamentar lembrou que o governo federal arrecadou, em 2013, mais de R$ 1 
trilhão em impostos e contribuições. No entanto, prioriza gastos supérfluos em 
detrimento da saúde e educação do país. “Não precisamos de 39 ministérios ou 
gastos astronômicos com cartões corporativos. O Brasil precisa de governantes que 
pensem o futuro, não apenas governem com ações paliativas de curto prazo. E nada 
melhor do que se investir em crescimento, investir em educação”, destacou Felipe 
Maia. 
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Secretaria de Assistência Social de Jucurutu anuncia abertura de vagas para novos 
cursos  
 
 
 
A Secretaria Municipal de Assistência Social de Jucurutu fechou uma parceria 
Governo Federal, por meio dos ministérios da Educação, do trabalho e emprego, 
visando a realização de novos cursos através do programa SENAC gratuidade. 
 
O PSG visa oferecer ações educacionais com custo zero à população Jucurutuense de 
baixa renda e para participar da seleção dos novos cursos é preciso seguir alguns 
critérios; 

  
 
A seleção dos candidatos obedecerá a ordem de inscrição dentro do numero 
previsto de vagas para cada turma (serão classificados os candidatos que se 
inscreveram primeiro). 
 
O candidato deve possuir renda familiar per capita de ate dois salários mínimos 
federais. Ser egresso da educação básica, trabalhadores empregados ou 
desempregados. Preencher ficha de inscrição no ato de cadastramento com 
informações que serão de total responsabilidade do candidato e que deverão ser 
comprovadas no ato da matricula. Apresentar obrigatoriamente a anexar junto á 
ficha de inscrição: Copias de RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de 
Escolaridade. 
 
A Secretaria de Assistência Social de Jucurutu estará ofertando neste primeiro 
momento cursos de Operador de Computador, Operador de Caixa e Almoxarife, 
Excel Avançado. 
 
Os candidatos que se encaixarem nos critérios acima devem fazer suas inscrições na 
Casa da Família, a partir das 08:00hrs, da manhã, nos dias 06 e 07 de Fevereiro do 
corrente ano. 
 
Com informações da Assessoria de Comunicação da PMJ – Prefeitura Municipal de 



 

Jucurutu/RN. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Jucurutu/RN: Secretaria de Assistência Social de Jucurutu anuncia abertura de 
vagas para novos cursos 
 
 

 
Secretaria de Assistência Social de Jucurutu anuncia abertura de vagas para novos 
cursos 
 
A Secretaria Municipal de Assistência Social de Jucurutu fechou uma parceria 
Governo Federal, por meio dos ministérios da Educação, do trabalho e emprego, 
visando a realização de novos cursos através do programa SENAC gratuidade. 
 
O PSG visa oferecer ações educacionais com custo zero à população Jucurutuense de 
baixa renda e para participar da seleção dos novos cursos é preciso seguir alguns 
critérios; 
 
A seleção dos candidatos obedecerá a ordem de inscrição dentro do numero 
previsto de vagas para cada turma (serão classificados os candidatos que se 
inscreveram primeiro). 
 
O candidato deve possuir renda familiar per capita de ate dois salários mínimos 
federais. Ser egresso da educação básica, trabalhadores empregados ou 
desempregados. Preencher ficha de inscrição no ato de cadastramento com 
informações que serão de total responsabilidade do candidato e que deverão ser 
comprovadas no ato da matricula. Apresentar obrigatoriamente a anexar junto á 
ficha de inscrição: Copias de RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de 
Escolaridade.  
 
A Secretaria de Assistência Social de Jucurutu estará ofertando neste primeiro 
momento cursos de Operador de Computador, Operador de Caixa e Almoxarife, 
Excel Avançado.  



 

 
Os candidatos que se encaixarem nos critérios acima devem fazer suas inscrições na 
Casa da Família, a partir das 08:00hrs, da manhã, nos dias 06 e 07 de Fevereiro do 
corrente ano. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Canindé Soares fará exposição de fotos no 5º Fórum de Turismo do RN  
  
 
 Serão apresentadas 30 fotos de Natal e do Rio Grande do Norte, que mostram 
porque os destinos potiguares são tão procurados por turistas do mundo todo 
 
O fotógrafo Canindé Soares fará uma exposição com seus melhores trabalhos no 5º 
Fórum de Turismo do RN, nos próximos dias 19 e 20 de fevereiro, no Centro de 
Convenções. Serão apresentadas 30 fotos de Natal e do Rio Grande do Norte, que 
mostram porque os destinos potiguares são tão procurados por turistas do mundo 
todo. 
 
Na ocasião, ele estará também vendendo seus livros. A 2ª edição da obra 
&quot;Natal por Canindé Soares&quot; teve uma venda antecipada de mais de dois 
mil livros antes do lançamento. Com 104 páginas e 86 fotografias, o livro conta com 
textos de escritores importantes do RN como Diógenes da Cunha Lima, Vicente 
Serejo, Luís da Câmara Cascudo, Pedrinho Mendes, Cassiano Arruda Câmara, Manoel 
Onofre Júnior, Anna Maria Cascudo Barreto, Flávio Rezende e Elias Medeiros. 
 
Promovido pela Argus Eventos, sob a coordenação do economista Gustavo Porpino e 
do jornalista Antonio Roberto Rocha, o 5º Fórum de Turismo conta com o apoio da 
Prefeitura de Natal, Senac-RN, Sebrae-RN, Banco do Nordeste, Natal Convention 
&amp; Visitors Bureau, ABIH-RN, Coohotur, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares 
e Similares, Praia Shopping e Tam. 
 
  
 
Fonte: Assessoria de Comunicação 
 
 
Classificação: Positiva 
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5º Fórum de Turismo do RN - Blog do Heitor Gregório 
 
O fotógrafo Canindé Soares fará uma exposição com seus melhores trabalhos no 5º 
Fórum de Turismo do RN, nos próximos dias 19 e 20 de fevereiro, no Centro de 
Convenções. Serão apresentadas 30 fotos de Natal e do Rio Grande do Norte, que 
mostram porque os destinos potiguares são tão procurados por turistas do mundo 
todo. 
 
Na ocasião, ele estará também vendendo seus livros. A 2ª edição da obra “Natal por 
Canindé Soares” teve uma venda antecipada de mais de dois mil livros antes do 
lançamento. Com 104 páginas e 86 fotografias, o livro conta com textos de escritores 
importantes do RN como Diógenes da Cunha Lima, Vicente Serejo, Luís da Câmara 
Cascudo, Pedrinho Mendes, Cassiano Arruda Câmara, Manoel Onofre Júnior, Anna 
Maria Cascudo Barreto, Flávio Rezende e Elias Medeiros. 
 
Promovido pela Argus Eventos, sob a coordenação do economista Gustavo Porpino e 
do jornalista Antonio Roberto Rocha, o 5º Fórum de Turismo conta com o apoio da 
Prefeitura de Natal, Senac-RN, Sebrae-RN, Banco do Nordeste, Natal Convention 
&amp; Visitors Bureau, ABIH-RN, Coohotur, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares 
e Similares, Praia Shopping e Tam. 
 
Entre em contato! heitor.gregorio@hotmail.com 
 
 
Classificação: Positiva 
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Garibaldi: “Não sinto desconforto de apoiar a chapa Fernando e Wilma” 

Ministro da Previdência afirma que a chapa majoritária poderá mesmo ser feita entre PMDB 

e PSB 
Alex Viana Repórter de Política 

 O ministro da Previdência, Garibaldi Filho (PMDB), confirmou a possibilidade de o ex-
senador Fernando Bezerra (PMDB) disputar o cargo de governador do Estado nas 
eleições deste ano. Em entrevista ao “Jornal das Seis”, o ministro defendeu o nome do 
empresário como “o nome mais preparado” para enfrentar as dificuldades do estado 
na atualidade. O fato de Garibaldi ter votado tanto contra Wilma de Faria (PSB) quanto 
contra Fernando Bezerra, em eleições recentes, não embaraça o ministro. O senhor 
não se sente desconfortável de apoiar uma chapa como essa? Como é que o senhor 
vai chegar para o eleitor? “Não, eu não me sinto desconfortável, não. Primeiro, 
porque não apoiei nenhuma chapa. A chapa ainda está em formação”, afirmou. 
Confira a entrevista. 

Ministro 
Garibaldi Filho foi entrevistado pelos jornalistas Marcos Aurélio de Sá, 
Tulio Lemos e Enio Sinedino, na rádio 96 FM. Foto: Cedida 
Jornal de Hoje – Que o senhor pensa do quadro político, com o PMDB querendo 
lançar uma chapa tão ampla com todos esses partidos políticos? 
Garibaldi Filho – Olhe, eu diria a você, é estranho que se possa questionar o fato de 
querer se construir uma aliança mais ampla possível. Porque ninguém ganha eleição 
sozinho, o partido não pode ter pretensão de ganhar uma eleição só com os seus 

http://d25vw65106l1re.cloudfront.net/media/rthtwhwhukjuk.jpg
http://d25vw65106l1re.cloudfront.net/media/rthtwhwhukjuk.jpg


 

quadros partidários. Tirando uma chapa chamada puro sangue, não há isso. O que é 
que se todos pudessem estariam fazendo, ou todos podem fazer, eu diria melhor, não 
vou aqui inviabilizar a possibilidade de ninguém, de nenhum partido, de querer fazer o 
que o PMDB está fazendo. Eu apenas defendo agora aqui e defenderei em qualquer 
outra oportunidade a legitimidade de se fazer isso. Porque o que eu acho estranho é o 
questionamento da legitimidade disso. 

JH – Mas não está se questionando a legitimidade, está se questionando a 
quantidade de partidos, ou pelo menos os representantes desses partidos. O senhor 
foi às ruas pedir votos para a governadora para tirar Wilma do governo, o PSB do 
governo. Aí Wilma está nesse grupo que é para resgatar o Estado. Zé Agripino, que é 
o DEM, mesmo partido de Rosalba, também está nesse grupo. Como é que esse 
povo vai resgatar um estado que eles mesmos conseguiram deixar desse jeito? 
GF – Olhe, primeiro, a gente tem que pensar o seguinte: nós estamos a essa altura, e 
ele (Fernando Bezerra) deu essa entrevista que eu estou aqui com uma inveja danada 
(risos – por causa do tamanho do espaço), nós estamos convidando, sondando, 
querendo que o ex-senador Fernando Bezerra seja o candidato do PMDB. Nós 
achamos que ele é o melhor nome, o nome mais preparado, justamente para 
enfrentar isso que você disse… Porque, num regime presidencialista como o nosso, 
quem vai enfrentar… Se fosse o parlamentarismo, eu até diria, como você está 
falando, quem vai governar é o partido. Não, o regime presidencialista, eu não estou 
defendendo o regime presidencialista, eu estou factualmente chegando à conclusão 
de que sua premissa, você desculpe, discutir com você, vou terminar apanhando na 
sua coluna um bocado de tempo. 

JH – Mas o senhor tem direito ao contraditório 
GF – Mas a premissa sua ela precisa receber um reparo. Quem vai governar um estado 
num regime presidencialista, esse é o grande – vou levar a questão para o plano 
nacional – o grande questionamento que se faz na aliança PT/PMDB, é que o PT, nós 
temos 39 ministério, e o PT tem seguramente dois terços, porque há isso. Então, eu 
quero reconhecer a boa intenção de querer que os partidos todos, eles… 

JH – Quando o senhor fala que FB é o candidato do PMDB, que ele é melhor… 
GF – Não, de acordo com o que ele diz aqui no jornal. Ele diz que está pensando ainda. 

JH – Mas disse também que não tem estatura para concorrer contra Wilma, se ela 
não aceitar ser candidata ao Senado, e disse que o PMDB deu esse tempo para 
Wilma pensar, decidir. Se até meados de março ela decidir, forma uma chapa com o 
PMDB e ele aceitar ser o candidato a governador com ela de Senado, se ela não 
decidir, aí o senhor renuncia ao Ministério da Previdência para ser candidato contra 
ela. E aí? 
GF – Não, isso aí. Eu não li a entrevista toda, não. Mas ele não tem procuração minha 
para decidir isso não. 



 

JH – Disse inclusive que o candidato deveria ser Henrique, que está no melhor 
momento… 
GF – Acho que muita gente do PMDB pensa como ele. Aqui não vamos pensar que é 
só Fernando Bezerra que pensa assim. Ele pensa uma coisa que muita gente do PMDB 
pensa. Agora, é preciso que vocês chamem Henrique aqui e perguntem a ele. 

JH – Na parte que cabe o senhor, nessa situação, o senhor descarta uma candidatura 
a governador, se Wilma for candidata ou não, em qualquer situação, o senhor 
descarta ser candidato? 
GF – Eu não penso em ser candidato. E não vamos também avançar. Não podemos 
queimar etapas. Eu reconheço que os jornalistas, e eu já tentei ser jornalista, terminei 
jornalista amador, querem, de qualquer maneira, queimar etapas no processo, e é 
bíblico, o que se diz é que tudo tem seu tempo. 

JH – O senhor sente algum tipo de rejeição ao nome de Fernando Bezerra nas bases? 
GF – O que sinto, e até ele reconhece, é que nós temos que constatar que Fernando 
Bezerra está ausente da política do RN desde 2006. E ele realmente recolheu-se 
mesmo à atividade empresarial. Então, há uma geração nova, emergindo, que não 
conhece Fernando Bezerra bem. Mas há outra que pode dar um depoimento a 
respeito do que ele fez como senador simplesmente, mas também como líder do 
governo de Lula no Senado, como ministro da Integração Nacional. E também 
poderíamos dizer há quem diga que a Confederação Nacional da Indústria vale por um 
ministério. Como presidente da CNI. 

JH – E como ministro ele deixou uma marca muito forte em relação aos prefeitos do 
RN. Mas FB já foi candidato a governador e o senhor votou contra ele. Wilma foi 
candidata ao Senado, disputou com o senhor agora em 2010, o senhor votou contra 
ela. O senhor não se sente desconfortável de apoiar uma chapa como essa? Como é 
que o senhor vai chegar para o eleitor? 
GF – Não, eu não me sinto desconfortável, não. Primeiro, porque não apoiei nenhuma 
chapa. A chapa ainda está em formação. Se essa chapa vier a ser consolidada, é uma 
chapa escolhida não apenas por um partido, mas por uma coligação. E eu estarei ali 
ajudando os nomes que forem escolhidos. Eu levo uma vantagem e, acredito eu, na 
política do RN acabou. Não tenho ressentimento, mágoas. A política já foi muito mais 
radical, um poço de mágoas. Eu não tenho… Eu apenas vou, sobretudo, me dedicar a 
pregar isso que estou dizendo aqui, se ele aceitar: que o nome de Fernando Bezerra 
está à altura desse desafio que o estado precisa enfrentar. 

JH – O senhor se arrepende de ter votado em Rosalba? 
GF – Não, não me arrependo, não. Porque quando eu votei em Rosalba, eu não tinha 
uma bola de cristal para saber o que iria acontecer. Quando eu vi que o partido não 
poderia continuar a apoiá-la, eu insisti no sentido de que o partido não poderia lhe dar 
aquele apoio. 



 

JH – Qual seria a chapa dos sonhos para o governo e o Senado? 
GF – Com toda sinceridade, acho que o melhor quadro hoje para exercer o governo do 
Estado, ninguém vai nomeá-lo, ninguém pense que vai ser fácil, vai haver uma 
campanha, a campanha não vai ser fácil, é Fernando Bezerra. 

JH – Qual a causa do RN passar por tantas dificuldades, o estado está quebrado, 
segurança pública desmantelada, saúde sem funcionar, estado atrasando salário. 
Quem é culpado por isso? 
GF – Acho que se nós formos procurar culpados, nós vamos realmente perder muito 
tempo. 

JH – Mas não é importante descobrir os culpados? 
GF – Olhe, se você quiser colocar alguém sub judice, você recorre ao MP, e não 
recorre a mim. 

JH – A ex-governadora Wilma disse que nas conversas com o PMDB, o senhor e 
Henrique não falaram no nome de FB para o governo. Falaram ou não? 
GF – Olhe, em todas as conversas, não apenas com ela, com o PT, com os partidos que 
foram mais ouvidos por Henrique, é verdade, mas nas conversas que participei, 
inclusive com o PSB, de Wilma de Faria, o nome de Fernando Bezerra foi sempre 
colocado como um nome que nós estamos lutando para que ele possa ser o candidato 
do partido, levando o nome dele a essa coligação a ser formada. 

JH – Nas conversas que o PMDB tem com Agripino, o que ele diz em relação ao DEM, 
que fica com o PMDB? 
GF – Ele diz que o partido não é Agripino, é a bancada de deputados na Assembleia e 
na Câmara dos Deputados, um conjunto de lideranças e de forças. Como é partido 
aqui, ele vai ouvi-los e acredita que não será fácil a situação da governadora, da 
maneira como as coisas estão acontecendo no RN. 

JH – Ele acha que Rosalba é inviável eleitoralmente? 
GF – Se caminhar assim, ele está preocupado… É a tal história, do mesmo jeito que 
mandou me convidar, convide Zé Agripino para ele falar. 

JH – Há alguma possibilidade de mudança do PMDB nessa questão da candidatura, 
por exemplo, Henrique ou Walter Alves? 
GF – Se FB chegasse a não aceitar o convite, que a comissão executiva já nos autorizou 
a convidá-lo, mas isso vai ter uma reunião de diretório, e própria convenção que ainda 
vai demorar, se isso chegar a um ponto culminante que não venha a trazer o nome de 
FB como candidato, nós vamos ter que examinar outra solução. Nós temos é que ter 
presente que há uma expectativa muito grande no estado com relação ao PMDB 
estadual e com relação ao plano nacional com relação ao PMDB nacional de que o 
candidato que nós tenhamos aqui no RN seja o candidato do PMDB. 



 

JH – Falando no plano nacional, não acha que fica complicado para o PMDB explicar 
que vai excluir o PT da aliança para colocar alguém do PSB, que tem uma 
candidatura a presidente da República adversária? 
GF – Se isso acontecer terá que ser explicado. Como em outros estados, essa 
ortodoxia, se isso prevalecer, que se venha a quebrar isso, em outros estados pode 
acontecer, porque essa verticalização é difícil de acontecer hoje. 

JH – Em sua opinião, aqui no Estado, a coligação que está se formando, a entrada 
desse grupo do PT, é inviável? 
GF – Eu acho que o PT está acompanhando a situação. Já hoje no JH, há uma matéria 
dizendo que o PT estaria hoje mais inclinado a compor com o PSD. 

JH – O projeto do PT é Fátima para o Senado e a chapa exclui esse projeto. 
GF – Eu acho que Fátima tem todas as razões de estar querendo fazer prevalecer a 
candidatura dela. Ela tem inclusive nas pesquisas, pesquisas essas que no RN elas não 
estão acontecendo, a última foi em dezembro. Queria dizer que Fátima Bezerra é uma 
candidata que realmente que o PMDB poderia e pode apoiar ainda. 

JH – E Wilma? 
GF – Nós estamos ainda num processo de discussão. 

JH – Vocês já convidaram oficialmente Wilma para ser candidata? 
GF – Oficialmente, não. Até porque ela não nos deu essa prerrogativa de convidá-la. 
Na conversa dela ela diz que vai ouvir o partido, que ainda tem essa chance de ser 
candidata ao governo, então ninguém vai atropelar o processo. 

JH – Mas, a preferência do PMDB é Wilma para o Senado? 
GF – O próprio Fernando Bezerra colocou isso muito claramente. Mas FB hoje ele 
coloca que a chapa ideal para ele seria a chapa com a ex-governadora Wilma de Faria. 
Então, nós temos que procurar facilitar os caminhos de FB já que nós queremos a 
candidatura dele. E isso chega a essa afirmação dele. 

JH – Que Henrique diz sobre candidatura ao governo? 
GF – Diz que nesse momento não se cogita de candidatura dele. Acho uma afronta ao 
nome de FB, dizer que é faz de conta, laranja. 

JH – Fracassando essa tentativa de uma aliança tão ampla, Waltinho estaria aberto a 
ser candidato numa chapa de Robinson? 
GF – Não aceita outra coisa no momento a não ser deputado estadual. 

JH – O quadro está muito confuso? 



 

GF – Eu admito que o quadro está nebuloso, porque n o é fácil esse processo de 
consolidação da candidatura de FB, quando ele próprio ainda não se dispõe a 
conquistar os apoios. Aí fica difícil, mas ele tem discurso, eu continuo insistindo nisso. 
Ele tem discurso, tem uma história, o RN está passando por um momento difícil. 

JH – Notei o senhor meio abatido, o senhor visitou o hospital, esteve com sua mãe, 
como ela está? 
GF – Você está me achando abatido? Não é por conta de mamãe, não, porque ela está 
melhorando, graças a Deus. Você pode está me achando abatido é porque todas as 
vezes que eu venho dar uma entrevista como essa eu venho nesse estado de espírito 
(risos). Depois eu até melhoro, agora mesmo eu estou melhor, porque está 
terminando. 
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 Prefeito pede R$ 75 milhões para terminar drenagem 

Com a primeira etapa das obras de drenagem das águas pluviais no entorno do 
estádio Arena das Dunas e de sete bairros de Natal executada em 70%, a prefeitura 
já estuda a abertura de uma frente de trabalho para a segunda etapa das obras, que 
contempla a interligação das adutoras das lagoas do Jacaré e do Preá, em Nova 
Descoberta, ao túnel de 4.500 metros que está sendo construído a partir do Centro 
Administrativo de Lagoa Nova. 
Magnus 
Nascimento

Túnel está sendo construído a partir do Centro Administrativo e tem 4.500 metros 
de extensão 
 
A segunda etapa das obras de drenagem das águas de chuvas está orçado em R$ 75 
milhões, dinheiro que o  prefeito Carlos Eduardo Alves (PDT) já começou a negociar a 
sua liberação no Ministério das Cidades na viagem que fez no meio da semana a 
Brasília, onde contou com o apoio deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB). 
 
Já o secretário municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, engenheiro civil Tomaz 
Pereira de Araújo Neto, explicou a licitação para a construção da segunda etapa das 
obras de drenagem, a qual também vai acabar com as inundações da rua Presidente 
José Gonçalves, em Lagoa Seca, foi incluída na concorrência pública vencida pela 



 

Construtora Queiroz Galvão S/A para a construção da primeira etapa, que terá um 
custo global de R$ 188.713.373,48 e tem prazo de conclusão em maio deste ano, 
antes da Copa do Mundo de Futebol. 
 
“A licitação foi realizada há mais de ano, ainda na gestão anterior, e vai ser preciso 
um reajustamento de preço, como prevê a lei”, explicou Tomaz Neto, que admite a 
possibilidade de se fazer outra licitação, porque a prefeitura não tem, no momento, 
cerca de R$ 7 ou 8 milhões de recursos próprios para fazer frente ao reajustamento 
do contrato. 
 
A primeira etapa prevê a construção do túnel de 2,20 metros a 3,0 metros de 
diâmetro que está sendo construído a 33 metros de profundidade, e de uma lagoa 
de amortização e filtração das águas pluviais no Km6, de onde serão escoadas para o 
rio Potengi. Tomaz Neto informou que ao fim da primeira etapa das obras, o canal 
de drenagem vai escoar as águas de duas lagoas existentes no Centro 
Administrativo, uma situada atrás da Governadoria e a outra no entorno do Arena 
das Dunas - “que tiveram sua capacidade de armazenamento ampliada em quatro 
vezes” - além da lagoa do conjunto São Conrado, na rua interventor Mário Câmara e 
outras duas da Cidade da Esperança. 
 
“As águas pluviais serão drenadas por gravidade, acabando com o sistema de 
bombeamento por sucção que hoje leva as águas das lagoas do Centro 
Administrativo através de galerias pluviais que passam pela rua Antonio Basílio, rio 
das Quintas e vai cair no rio Potengi”, esclarece o titular da Semopi. 
 
Tomaz Neto informou, ainda, que os serviços do túnel de drenagem estão 
enfrentando um problema, porque quatro postos de visita ao  longo da avenida 
Jerônimo Câmara “estão apresentando fuga de material sedimentar junto com 
água”.  
 
Segundo ele, isso está causando um vácuo no subsolo, questão que está sendo 
estudadas por consultores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da 
própria Semopi e outro  contratado pela construtora, a fim de apresentar uma 
solução para o problema.  
 
O túnel sai do entorno do Arena das Dunas e segue adiante passando pela avenida 
Jerônimo Câmara até chegar na avenida Interventor Mário Câmara - onde haverá 
uma bifurcação - com um braço saindo para a Lagoa de São Conrado e outro para as 
lagoas da Cidade da Esperança. O percurso prossegue na avenida Jerônimo Câmara e 
vai até a Rua dos Caicós, pegando a Rua Miguel Castro a esquerda em direção ao Rio 
Potengi. 
 
Quando ao trajeto das adutoras das Lagoas de Nova Descoberta, o sistema sai pela 
rua Amintas Barros, dobra na rua São José até chegar a um ponto de visita na 



 

avenida Interventor Mário Câmara (antiga 6). A meta é eliminar as enchentes dos 
bairros de Lagoa Nova, Nova Descoberta, Dix-Sept Rosado, Candelária, Bom Pastor, 
Cidade da Esperança e Nazaré. A obra prevê o fim de alagamentos em 23 pontos 
críticos. 
 
 


