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Fecomércio reúne empresários e membros da FIFA sobre comércio ao redor da 
Arena – 

 
Na próxima quarta-feira, 19, diretores e executivos da Fifa estarão em Natal para 
debater com empresários, imprensa, agências de propaganda e população, alguns 
dos principais pontos ligados ao funcionamento do comércio e às aplicações de 
marcas na chamada “Área de Restrição Fifa” em dias de jogo do Mundial de Futebol, 
que acontece a partir de 12 de junho no Brasil. 
 
Os detalhes deste encontro foram discutidos em uma reunião realizada na quarta-
feira, na sede da Fecomércio, da qual participaram o presidente Marcelo Queiroz; o 
vice-presidente da CDL Natal, Augusto Vaz; o secretário de Serviços Urbanos de 
Natal, Raniere Barbosa; o secretário-adjunto de Comunicação da Prefeitura, Marcos 
Alexandre e o corpo técnico da Fecomércio. 
 
Ficou decidido que o encontro do dia 19 será realizado no auditório da CDL Natal, a 
partir das 9h e que, além dos pontos ligados à aplicação de marcas no raio de 1km 
em torno da Arena das Dunas (Área de Restrição Fifa), os empresários também 
pretendem colocar em pauta a questão dos feriados nos dias de jogos aqui em Natal 
e de jogos do Brasil. 
 
“Hoje existe uma certa dúvida, já que um Decreto da Prefeitura, publicado em 
janeiro, determina as datas de jogos aqui em Natal e de jogos da Seleção Brasileira 
como sendo pontos facultativos, o que abriria a possibilidade de que o comércio 
funcionasse em um horário alternativo, por exemplo, até duas horas antes das 
partidas. Acontece que a Lei Geral da Fifa tem uma visão diferente e, ao que parece, 
determina feriado completo nestes dias. Queremos aproveitar a vinda destes 
representantes para discutir também este ponto, que é de fundamental importância 
para o comércio”, afirmou o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de 
Queiroz. 



 

 
funcionamento do comércio e às aplicações de marcas na chamada “Área de 
Restrição Fifa” (Foto:Wellington Rocha) 
Além deste assunto, os representantes da entidade máxima do futebol vão mostrar 
vídeos e apresentações detalhando o que pode e o que não pode ser feito nesta área 
de restrição nos dias de jogos aqui em Natal. A ideia é, muito mais do que evitar 
choques com os patrocinadores oficiais do torneio, prevenir problemas judiciais e 
até policiais. “Temos notícias de casos em que a Polícia Federal foi acionada para 
retirar propagandas irregulares, dentro desta área de restrição, durante a Copa das 
Confederações. O que queremos é evitar isto aqui em Natal”, resumiu o secretário 
Raniere Barbosa. 
 
Os convites para o evento do próximo dia 19 serão enviados pela Prefeitura e pela 
Fecomércio e CDL, que ficaram que convocar os empresários para o encontro. 
 
“A participação do empresariado, não apenas daqueles cujos negócios estão ali no 
entorno da Arena, mas de toda a Natal, é fundamental. Tenho certeza de que haverá 
muitas dúvidas a serem esclarecidas”, finaliza Queiroz. 
 
 Atualizado em 13 de março às 10:03 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO:  PORTAL NO AR          DATA: 14.03.14              
Procon Natal promove seminário para orientar empresários sobre direitos dos 
consumidores - Portal No Ar 

 
 
Dando prosseguimento à programação voltada para o Dia do Consumidor, 
comemorado em 15 de março, o Procon Natal promove nesta quarta (13), às 18h30, 
na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Natal), o seminário de Capacitação e 
Orientação nas Relações de Consumo. O evento tem como público alvo os 
associados da CDL, Fecomércio, associações de lojistas dos principais shoppings da 
cidade e pequenos empresários. 
 
O diretor geral do Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon 
Natal), Kleber Fernandes, falará sobre as competências do órgão e as principais 
demandas enfrentadas pelo Procon. Haverá também uma palestra do presidente da 
Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RN), 
Marcelo Torres, que discorrerá sobre o direito do consumidor em juízo. 
 
Kleber Fernandes explicou que o órgão deve também cumprir o papel de orientação 
e esclarecimento dos empresários. “O Procon não pode e não deve ser apenas um 
órgão punitivo. Nosso papel deve ir mais além. Muitas empresas cometem infrações 
por desconhecer a legislação, e o Procon tem que orientar e capacitar os 
empresários, mantendo acima de tudo uma relação de parceria institucional”, 
ressaltou. 
 
Representantes do comércio e lojistas participam de seminário (Foto: Alberto 
Leandro) 



 

O seminário de Capacitação e Orientação nas Relações de Consumo já está na sua 
segunda edição. A primeira foi realizada no ano de 2013. O evento é aberto para 
gerentes, vendedores e proprietários das empresas da capital. 
 
Desde o início da semana, o Procon Natal vem realizando ações de fiscalização em 
estabelecimentos comerciais de vários segmentos. A intenção é atuar de forma mais 
ostensiva a fim de garantir o fiel cumprimento à legislação de proteção e defesa do 
consumidor. As ações têm surtido efeito. O órgão já autuou o supermercado Extra e 
o Sam’s Club, por descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. 
 
Na última segunda-feira (10), os fiscais do Procon Natal constataram irregularidades 
no Sam’s Club, como a não afixação de preço nos produtos, divergência de valores 
constantes nas gôndolas e no caixa e ainda alimentos impróprios para o consumo. 
 
Além disso, foi constatada falta de precificação dos produtos (conforme Decreto 
Federal 5903/06), descumprimento da oferta regido pelo Artigo 35 do Código de 
Defesa do Consumidor, afora produtos descongelados (polpas de frutas) e com 
validade expirada. Ao ser certificado, o estabelecimento foi obrigado a retirar vários 
produtos que deveriam estar refrigerados a uma temperatura de 12 graus negativos 
e que estavam a 7 graus positivos. 
 
Na terça-feira, o Supermercado Extra foi autuado pela equipe do Procon por 
apresentar diferença de preços para o mesmo item, falta de embaladores e 
comercializar produtos com descontos para os clientes que possuem o cartão do 
extra.  
Para Kleber Fernandes, as ações são necessárias, vez que o Código de Defesa do 
Consumidor já existe há quase 24 anos e a classe empresarial deve estar adequada 
ao mesmo. 
 
 Atualizado em 13 de março às 09:36 
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Dando prosseguimento à programação voltada para o Dia do Consumidor, 
comemorado em 15 de março, o Procon Natal promoverá hoje (13), às 18h30, na 
sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Natal), o seminário de Capacitação e 
Orientação nas Relações de Consumo. O evento tem como público alvo os 
associados da CDL, Fecomércio, associações de lojistas dos principais shoppings da 
cidade e pequenos empresários. 
 
O diretor geral do Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon 
Natal), Kleber Fernandes, falará sobre as competências do órgão e as principais 
demandas enfrentadas pelo Procon. Haverá também uma palestra do presidente da 
Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RN), 
Marcelo Torres, que discorrerá sobre o direito do consumidor em juízo. 
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Secretaria de Turismo de Natal promove reunião na Fecomercio para analisar 
projeto da Marina da Via Costeira - Blogs e Colunas - Nominuto.com 
 
Depois de encontros com a superintendência estadual do BNB e a New Co 
Marine, o secretário de Turismo de 
Natal, Fernando Bezerril promoveu uma nova reunião realizada na Fecomercio para 
analisar o projeto o projeto para construção de uma Marina 
sustentável para Natal, obedecendo as regras exigidas pelos órgãos ambientais 
na Via Costeira – a chamada marina de mar aberto. A reunião foi solicitada pelo 
secretário Fernando Bezerril e outros encontros deverão ser agendados. “Nosso 
interesse é lutar para que a Marina da Via Costeira seja construída, obedecendo 
às exigências das leis ambientais e que traga uma nova opção de desenvolvimento 
turístico para Natal”. Participaram representantes da Semurb (Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo),  Amanáutica, Fecomercio, New Co 
Marine e da Procuradoria 
Geral do Estado (PGE-RN) 
 
 A representante do grupo francês New Co Marine que tem sede em Antibes, sul da 
França, advogada Caroline Martins, explicou que a decisão da escolha por Natal, 
ocorreu pelas condições que a cidade oferece que favorece à obra. Pela quantidade 
e qualidade de hotéis existentes na capital que atenderiam às expectativas da 
clientela além do clima e condições naturais. O grupo acredita que a Marina trará 
ainda, um desenvolvimento sustentável da economia, pois haverá o 
desenvolvimento do setor turístico e náutico, além do social/coletivo coma 
formação de jovens em cursos profissionalizantes com apoio da Fecomercio, UFRN e 
outras instituições de 
ensino superior. 
 
  Foram discutidos os aspectos ambientais que necessitam de um estudo minucioso e 
será realizado de acordo com as regras de meio ambiente vigente no País. A Marina 
teria capacidade para 450 embarcações de 8 a 15 metros e geraria, no mínimo, 500 
empregos diretos. A New Co Marine já iniciou contatos e intercâmbio a 
Fecomercio que administra o Hotel Barreira Roxa, Senac, Senai e UFRN para 
colocar em prática o polo de formação profissionalizante e os diretores e 
dirigentes dessas instituições se mostraram abertos e interessados nessa 
parceria de trabalho. 
 
 A promotora da Procuradoria Geral do Estado e coordenadora da Câmara Técnica 
de Meio Ambiente e Sustentabilidade (CTMAS/PGE/RN), Marjorie Madruga também 
participou da reunião e  ressaltou a importância do estudo ambiental do projeto, 
pois este é fundamental para sua elaboração. 
 
  Presentes ainda na reunião o arquiteto Eudes 



 

Galvão Montenegro (SEMURB); Caroline Martins (New Co Marine); Marcelo 
Zsigmond 
(Amanáutica); Bernardo Gambôa (Amanáutica) e Marcus Guedes (Fecomércio). 
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Diretoria da CNC mostra preocupação com rumos da economia brasileira 

Na reunião, foram citados números como o nível de endividamento do país, que já 

beira os 60% do PIB, e a carga tributária acima dos 38%, como pontos de extrema 

preocupação 

O tom da reunião desta quinta-feira, 13 de março, da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), foi de preocupação. Instada pelo presidente da entidade, Antonio 
Oliveira Santos, toda a diretoria registrou em ata uma profunda preocupação com o 
quadro econômico, fiscal, tributário e burocrático do país, sobretudo acerda dos 
seus reflexos na economia brasileira. 
 
De forma geral, a diretoria mostrou preocupação com questões como o baixo 
crescimento do PIB, o déficit fiscal, o aumento da dívida pública, a estagnação 
industrial, a deficiência na estrutura de transportes e a burocracia excessiva no país 
em diversas áreas. 
 
“Todos estes são pontos que concorrem para frear o crescimento do país e manter 
nossa economia em um ritmo preocupantemente lento. O nosso setor de comércio, 
serviços e turismo tem sido uma ilha de crescimento, mas, mesmo assim, temos 
visto o vigor deste incremento minar. No âmbito nacional, saímos de patamares de 
aumentos de vendas acima dos dois dígitos para crescer 8% no ano passado e 
projetar alta de 5% este ano. O quadro é preocupante sim, e muito. Por isso toda a 
diretoria da CNC fez questão de registrar este pensamento. Basta olhar os 
indicadores. Temos níveis absurdos de carga tributária, uma burocracia brutal e 
relações trabalhistas extremamente herméticas. Nossos níveis de educação precisam 
melhorar, muito. Os governos, de uma maneira geral, precisam ser mais eficientes e 
cumpridores de suas obrigações constitucionais. O quadro geral é preocupante”, 
afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
Na reunião, foram citados números como o nível de endividamento do país, que já 
beira os 60% do PIB, e a carga tributária acima dos 38%, como pontos de extrema 
preocupação. Mas, entre os muitos números apresentados na reunião, que ratificam 
a necessidade de mudanças urgentes no Brasil, um deles chama especial atenção. De 
acordo com um estudo da ONU, divulgado na reunião da CNC, as empresas gastam, 
em média, 2,6 mil horas por ano apenas para atender questões de ordem 
burocrática. É o maior tempo gasto com este assunto no mundo. Para se ter uma 
ideia, a média mundial é de 176 horas anuais. 
 
“Além de concordar com todos estes números, eu fiz questão de apresentar na 
reunião os meus parabéns a um estudo feito pela Fecomércio SP, que mostra que os 



 

juros pagos pelos financiamentos, de uma maneira geral, no Brasil, consomem mais 
de 50 dias da renda das famílias. São juros insanos que refletem a política econômica 
nacional e que retiram recursos dos consumidores e elevam fortemente os riscos de 
inadimplência. É mais um ponto de preocupação nossa”, finaliza Marcelo Queiroz. 
Fonte: Fecomércio RN 
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ECONOMIA: "CNC mostra preocupação devido à carga tributária alta, burocracia 
excessiva e contas públicas desequilibradas" 

 
O tom da reunião desta quinta-feira, 13 de março, da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), foi de preocupação. Instada pelo presidente da entidade, Antonio 
Oliveira Santos, toda a diretoria registrou em ata uma profunda preocupação com o 
quadro econômico, fiscal, tributário e burocrático do país, sobretudo acerca dos seus 
reflexos na economia brasileira. 
 
De forma geral, a diretoria mostrou preocupação com questões como o baixo 
crescimento do PIB, o déficit fiscal, o aumento da dívida pública, a estagnação 
industrial, a deficiência na estrutura de transportes e a burocracia excessiva no país 
em diversas áreas. 
 
“Todos estes são pontos que concorrem para frear o crescimento do país e manter 
nossa economia em um ritmo preocupantemente lento. O nosso setor de comércio, 
serviços e turismo tem sido uma ilha de crescimento, mas, mesmo assim, temos 
visto o vigor deste incremento minar. No âmbito nacional, saímos de patamares de 
aumentos de vendas acima dos dois dígitos para crescer 8% no ano passado e 
projetar alta de 5% este ano. O quadro é preocupante sim, e muito. Por isso toda a 
diretoria da CNC fez questão de registrar este pensamento. Basta olhar os 
indicadores. Temos níveis absurdos de carga tributária, uma burocracia brutal e 
relações trabalhistas extremamente herméticas. Nossos níveis de educação precisam 
melhorar, muito. Os governos, de uma maneira geral, precisam ser mais eficientes e 
cumpridores de suas obrigações constitucionais. O quadro geral é preocupante”, 
afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
Na reunião, foram citados números como o nível de endividamento do país, que já 
beira os 60% do PIB, e a carga tributária acima dos 38%, como pontos de extrema 
preocupação.  Mas, entre os muitos números apresentados na reunião, que 

http://ivanildodopt.blogspot.com.br/2014/03/economia-cnc-mostra-preocupacao-devido.html
http://ivanildodopt.blogspot.com.br/2014/03/economia-cnc-mostra-preocupacao-devido.html
http://www.jeansouza.com.br/fotoNoticias/Sem%20t%C3%ADtulojjj(4).png


 

ratificam a necessidade de mudanças urgentes no Brasil, um deles chama especial 
atenção. De acordo com um estudo da ONU, divulgado na reunião da CNC, as 
empresas gastam, em média, 2,6 mil horas por ano apenas para atender questões de 
ordem burocrática. É o maior tempo gasto com este assunto no mundo. Para se ter 
uma ideia, a média mundial é de 176 horas anuais. 
 
“Além de concordar com todos estes números, eu fiz questão de apresentar na 
reunião os meus parabéns a um estudo feito pela Fecomércio SP, que mostra que os 
juros pagos pelos financiamentos, de uma maneira geral, no Brasil, consomem mais 
de 50 dias da renda das famílias. São juros insanos que refletem a política econômica 
nacional e que retiram recursos dos consumidores e elevam fortemente os riscos de 
inadimplência. É mais um ponto de preocupação nossa”, finaliza Marcelo Queiroz. 
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CNC mostra preocupação devido à carga tributária alta, burocracia excessiva e 
contas públicas desequilibradas 

 
 
O tom da reunião desta quinta-feira, 13 de março, da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), foi de preocupação. Instada pelo presidente da entidade, Antonio 
Oliveira Santos, toda a diretoria registrou em ata uma profunda preocupação com o 
quadro econômico, fiscal, tributário e burocrático do país, sobretudo acerda dos 
seus reflexos na economia brasileira. 
 
De forma geral, a diretoria mostrou preocupação com questões como o baixo 
crescimento do PIB, o déficit fiscal, o aumento da dívida pública, a estagnação 
industrial, a deficiência na estrutura de transportes e a burocracia excessiva no país 
em diversas áreas. 
 
“Todos estes são pontos que concorrem para frear o crescimento do país e manter 
nossa economia em um ritmo preocupantemente lento. O nosso setor de comércio, 
serviços e turismo tem sido uma ilha de crescimento, mas, mesmo assim, temos 
visto o vigor deste incremento minar. No âmbito nacional, saímos de patamares de 
aumentos de vendas acima dos dois dígitos para crescer 8% no ano passado e 

https://jeansouza.com.br/noticia&in=8846
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projetar alta de 5% este ano. O quadro é preocupante sim, e muito. Por isso toda a 
diretoria da CNC fez questão de registrar este pensamento. Basta olhar os 
indicadores. Temos níveis absurdos de carga tributária, uma burocracia brutal e 
relações trabalhistas extremamente herméticas. Nossos níveis de educação precisam 
melhorar, muito. Os governos, de uma maneira geral, precisam ser mais eficientes e 
cumpridores de suas obrigações constitucionais. O quadro geral é preocupante”, 
afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
Na reunião, foram citados números como o nível de endividamento do país, que já 
beira os 60% do PIB, e a carga tributária acima dos 38%, como pontos de extrema 
preocupação.  Mas, entre os muitos números apresentados na reunião, que 
ratificam a necessidade de mudanças urgentes no Brasil, um deles chama especial 
atenção. De acordo com um estudo da ONU, divulgado na reunião da CNC, as 
empresas gastam, em média, 2,6 mil horas por ano apenas para atender questões de 
ordem burocrática. É o maior tempo gasto com este assunto no mundo. Para se ter 
uma ideia, a média mundial é de 176 horas anuais. 
 
“Além de concordar com todos estes números, eu fiz questão de apresentar na 
reunião os meus parabéns a um estudo feito pela Fecomércio SP, que mostra que os 
juros pagos pelos financiamentos, de uma maneira geral, no Brasil, consomem mais 
de 50 dias da renda das famílias. São juros insanos que refletem a política econômica 
nacional e que retiram recursos dos consumidores e elevam fortemente os riscos de 
inadimplência. É mais um ponto de preocupação nossa”, finaliza Marcelo Queiroz. 
Postado por: Jean Souza 
         Classificação: Positiva 
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Tribuna de Notícias: Sesc RN abre inscrições para 5ª Corrida do Comerciário 

 
Os comerciários potiguares associados Sesc RN largarão em vantagem na 5ª Corrida 
do Comerciário. Pelo menos nas inscrições. De 13 a 30/03, a tradicional corrida 
receberá inscrições, por meio do site www.sescrn.com.br, exclusivamente de 
comerciários e de crianças que participarão da corrida recreativa. De 31/03 a 14/04, 
a comunidade em geral poderá se inscrever. A corrida acontece dia 01/05 – 
integrando as comemorações ao Dia do Trabalhador –, às 16h, de forma inédita na 
Zona Norte de Natal. 
 
A 5ª Corrida do Comerciário, promovida pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do 
Sesc, integra a campanha Move Brasil, uma iniciativa do Sesc nacional que pretende 
erradicar o sedentarismo e oferecer qualidade de vida a partir do esporte. Este ano, 
a corrida disponibiliza 1.500 vagas, destinadas a homens e mulheres (incluindo 
portadores de necessidades especiais) a partir dos 18 anos de idade, além de 200 
reservadas à categoria Infantil (de 07 a 13 anos de idade). 
 
As inscrições para comerciários e crianças são gratuitas, sendo pedidos somente 2 kg 
e 1 kg de alimento não perecíveis respectivamente, que irão para o programa Mesa 
Brasil Sesc. Aos inscritos na categoria Comunidade, será cobrada uma taxa de R$ 25, 
além dos 2 kg de alimentos. 
 
Os primeiros lugares nas categorias Adulto ganham kits esportivos, bicicletas e 
diárias nas hospedagens Sesc RN. Os percursos variam entre 50 e 80 metros (corrida 
infantil recreativa), 5 km e 10 km. A entrega dos kits acontece dias 28 e 29/04, no 
Sesc Centro. Comerciários devem levar, além dos 2 kg de alimentos, a carteirinha do 
Sesc dentro da validade. 
 
Serviço 



 

 
O quê? Inscrições abertas para 5ª Corrida do ComerciárioQuando?13 a 30/03: 
exclusivas para comerciários e crianças (corrida infantil recreativa)31/03 a 14/04: 
comerciários, crianças e comunidade em geralQuanto?Comerciários: 2 kg de 
alimentos não perecíveis (exceto sal)Crianças:  1kg de alimento não perecível (exceto 
sal)Comunidade: R$ 25 + 2 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal)Como se 
inscrever? No site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br 
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Move Brasil 

 
Evento esportivo acontece anualmente em Natal 
 
O Sesc RN informa que estão abertas as inscrições para a 5ª Corrida do 
Comerciário.  Até o próximo dia 30, poderão se inscrever no www.sescrn.com.br 
comerciários e crianças. De 31 de março até 14 de abril, a comunidade em geral 
poderá preencher o cadastro. O evento acontecerá no dia 1° de maio – integrando 
as comemorações ao Dia do Trabalhador –, às 16h, na Zona Norte de Natal. A 
iniciativa, promovida pelo Sistema Fecomércio RN, através do Sesc, integra a 
campanha Move Brasil, que pretende erradicar o sedentarismo e oferecer qualidade 
de vida a partir do esporte. 
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13 de março de 2014  
 Sesc RN oferece 165 vagas em cursos gratuitos de abril  
 Inscrições para cursos do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) 
podem ser feitas até sexta-feira (14)  
 
 As inscrições para os cursos gratuitos de abril do Programa de Comprometimento e 
Gratuidade (PCG) já estão abertas. Até sexta-feira (14/03), os interessados podem se 
candidatar às 165 vagas em cursos oferecidos pelo Sistema Fecomércio RN, por meio 
do Sesc, nas cidades de Natal, Mossoró, Caicó e Nova Cruz. O edital com todas as 
informações está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
 No mês de abril, os alunos aprenderão, nos cursos do PCG, habilidades nas áreas de 
culinária e de trabalhos manuais, com destaque para a decoração de roupas com 
temas de Páscoa, já de olho na festividade. São oportunidades de comerciários, seus 
dependentes e da população em geral gerarem rendas extras a partir do que foi 
absorvido em sala de aula. 
 
 Sobre as inscrições 
 
 Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 17 a 21/03 
e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os 
aprovados é divulgada no site do Sesc RN dia 25/03,e as aulas têm início a partir do 
dia 01/04. 
 
 Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja 
renda familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se 
inscrever nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os seguintes 
documentos originais (com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, 
comprovante de residência e de escolaridade, e ainda, caso necessário, documento 
que comprove deficiência física ou mental. Também deverá ser entregue a 
autodeclaração de renda familiar e o questionário socioeconômico. Caso o 
interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá estar acompanhado do 
responsável. 
 
 Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas áreas de valorização social, 
aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo cursos preparatórios para o 
ENEM) 
 
   
 
 Serviço: 
 



 

 O quê? Inscrições abertas para cursos gratuitos de abril do PCG Quando? Até sexta-
feira (14/03), das 8h às 17h Onde?  
 Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta)  
 Sesc Nova Cruz (Rua Severino Nunes, nº. 55, Frei Damião)  
 Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem, Caicó)  
 Sesc Mossoró ( Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia INSCRIÇÕES GRATUITAS 
 Mais: www.sescrn.com.br 
 
Autor: | Fonte: Assessoria de Comunicação 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO:  GAZETA DO OESTE        DATA: 13.03.14   EDITORIA: CIDADES 
 
 
 
Por Redação em 13/03/2014 às 20:33  
 
As inscrições para os cursos gratuitos de abril do Programa de Comprometimento e 
Gratuidade (PCG) já estão abertas. Até amanhã, 14, os interessados podem se 
candidatar as 165 vagas em cursos oferecidos pelo Sistema Fecomércio RN, por meio 
do Sesc, nas cidades de Natal, Mossoró, Caicó e Nova Cruz. O edital com todas as 
informações está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
No mês de abril, os alunos aprenderão, nos cursos do PCG, habilidades nas áreas de 
culinária e de trabalhos manuais, com destaque para a decoração de roupas com 
temas de Páscoa, já de olho na festividade. São oportunidades de comerciários, seus 
dependentes e da população em geral gerarem rendas extras a partir do que foi 
absorvido em sala de aula. 
 
SOBRE AS INSCRIÇÕES 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 17 a 21 
deste mês e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A 
lista com os aprovados é divulgada no site do Sesc RN no próximo dia 25, e as aulas 
terão início a partir do di 1º de abril. 
 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os seguintes documentos 
originais (com cópias): RG ou Certidão de Nascimento, CPF, comprovante de 
residência e de escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove 
deficiência física ou mental. Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda 
familiar e o questionário socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja 
menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável. 
 
Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas áreas de valorização social, 
aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo cursos preparatórios para o 
Enem). 
 
  
 
Serviço 
 
Inscrições abertas para cursos gratuitos de abril do PCG 
 



 

  
 
Data: Até sexta-feira (14/03), das 8h às 17h 
 
LOCAIS 
 
Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta) 
 
Sesc Nova Cruz (Rua Severino Nunes, nº. 55, 
 
Frei Damião) 
 
Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem, Caicó) 
 
Sesc Mossoró (Rua Dr. João Marcelino, S/N, 
 
Nova Betânia) 
 
  
 
INSCRIÇÕES GRATUITAS  
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO:  PORTAL NO AR/BLOG FATOR RRH           DATA: 14.03.14     
 
Abertas as inscrições para a Corrida do Comerciário | Fator RRH 
 
Os comerciários potiguares associados Sesc RN largarão em vantagem na 5ª Corrida 
do Comerciário. 
 
Pelo menos nas inscrições. 
 
Desde ontem e até o dia 30/03, a tradicional corrida receberá inscrições, por meio 
do site www.sescrn.com.br, exclusivamente de comerciários e de crianças que 
participarão da corrida recreativa. De 31/03 a 14/04, a comunidade em geral poderá 
se inscrever. 
 
A corrida acontece dia 01/05 – integrando as comemorações ao Dia do Trabalhador 
–, às 16h, de forma inédita na Zona Norte de Natal. 
 
A 5ª Corrida do Comerciário, promovida pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do 
Sesc, integra a campanha Move Brasil, uma iniciativa do Sesc nacional que pretende 
erradicar o sedentarismo e oferecer qualidade de vida a partir do esporte. 
 
Este ano, a corrida disponibiliza 1.500 vagas, destinadas a homens e mulheres 
(incluindo portadores de necessidades especiais) a partir dos 18 anos de idade, além 
de 200 reservadas à categoria Infantil (de 07 a 13 anos de idade). 
 
As inscrições para comerciários e crianças são gratuitas, sendo pedidos somente 2 kg 
e 1 kg de alimento não perecíveis respectivamente, que irão para o programa Mesa 
Brasil Sesc. Aos inscritos na categoria Comunidade, será cobrada uma taxa de R$ 25, 
além dos 2 kg de alimentos. 
 
Os primeiros lugares nas categorias Adulto ganham kits esportivos, bicicletas e 
diárias nas hospedagens Sesc RN. Os percursos variam entre 50 e 80 metros (corrida 
infantil recreativa), 5 km e 10 km. A entrega dos kits acontece dias 28 e 29/04, no 
Sesc Centro. Comerciários devem levar, além dos 2 kg de alimentos, a carteirinha do 
Sesc dentro da validade. 
 
Fonte: Assessoria 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO:  O MOSSOROENSE           DATA: 14.03.14    EDITORIA: REGIONAL 
 
Sesc abre inscrições para a Corrida do Comerciário que será realizada em Natal 
 
 Detalhes 

  
 Publicado em 14 de Março de 2014  
  
 : por Redação  
 
Comerciários devem apresentar carteira do Sesc para efetivar inscrição Os 
comerciários potiguares associados ao Sesc/RN largarão em vantagem na 5ª Corrida 
do Comerciário. Pelo menos nas inscrições. De 13/3 a 30/3, a tradicional corrida 
receberá inscrições, por meio do site www.sescrn.com.br, exclusivamente de 
comerciários e de crianças que participarão da corrida recreativa. De 31/3 a 14/4, a 
comunidade em geral poderá se inscrever. A corrida acontecerá no dia 1º/5 - 
integrando as comemorações ao Dia do Trabalhador -, às 16h, de forma inédita na 
Zona Norte de Natal. A 5ª Corrida do Comerciário, promovida pelo Sistema 
Fecomércio/RN, por meio do Sesc, integra a campanha Move Brasil, uma iniciativa 
do Sesc nacional que pretende erradicar o sedentarismo e oferecer qualidade de 
vida a partir do esporte. Este ano, a corrida disponibiliza 1.500 vagas, destinadas a 
homens e mulheres (incluindo portadores de necessidades especiais) a partir dos 18 
anos de idade, além de 200 reservadas à categoria Infantil (de 7 a 13 anos de idade). 
As inscrições para comerciários e crianças são gratuitas, sendo pedidos somente 2kg 
e 1kg de alimentos não-perecíveis, respectivamente, que irão para o programa Mesa 
Brasil Sesc. Aos inscritos na categoria Comunidade, será cobrada uma taxa de R$ 25, 
além dos 2kg de alimento. Os primeiros lugares nas categorias Adulto ganham kits 
esportivos, bicicletas e diárias nas hospedagens Sesc/RN. Os percursos variam entre 



 

50 e 80 metros (corrida infantil recreativa), 5km e 10km. A entrega dos kits 
acontecerá nos dias 28 e 29/4, no Sesc Centro. Comerciários devem levar, além dos 
2kg de alimento, a carteirinha do Sesc dentro da validade. 
 
Para comentar diretamente no site do jornal é preciso estar Registrado. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO:  BLOG SUÉSBTER NERI          DATA: 14.03.14   
Sesc RN abre inscrições para 5ª Corrida do Comerciário   - 
 
Os comerciários potiguares associados Sesc RN largarão em vantagem na 5ª Corrida 
do Comerciário. Pelo menos nas inscrições. De 13 a 30/03, a tradicional corrida 
receberá inscrições, por meio do site www.sescrn.com.br, exclusivamente de 
comerciários e de crianças que participarão da corrida recreativa. De 31/03 a 14/04, 
a comunidade em geral poderá se inscrever. A corrida acontece dia 01/05 – 
integrando as comemorações ao Dia do Trabalhador –, às 16h, de forma inédita na 
Zona Norte de Natal. 
 
A 5ª Corrida do Comerciário, promovida pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do 
Sesc, integra a campanha Move Brasil, uma iniciativa do Sesc nacional que pretende 
erradicar o sedentarismo e oferecer qualidade de vida a partir do esporte. Este ano, 
a corrida disponibiliza 1.500 vagas, destinadas a homens e mulheres (incluindo 
portadores de necessidades especiais) a partir dos 18 anos de idade, além de 200 
reservadas à categoria Infantil (de 07 a 13 anos de idade). 
 
As inscrições para comerciários e crianças são gratuitas, sendo pedidos somente 2 kg 
e 1 kg de alimento não perecíveis respectivamente, que irão para o programa Mesa 
Brasil Sesc. Aos inscritos na categoria Comunidade, será cobrada uma taxa de R$ 25, 
além dos 2 kg de alimentos. 
 
Os primeiros lugares nas categorias Adulto ganham kits esportivos, bicicletas e 
diárias nas hospedagens Sesc RN. Os percursos variam entre 50 e 80 metros (corrida 
infantil recreativa), 5 km e 10 km. A entrega dos kits acontece dias 28 e 29/04, no 
Sesc Centro. Comerciários devem levar, além dos 2 kg de alimentos, a carteirinha do 
Sesc dentro da validade. 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO:  BLOG CANINDÉ SOARES          DATA: 14.03.14   
13 de março de 2014 
Sesc RN abre inscrições para 5ª Corrida do Comerciário 
De 13 a 30/03, inscrições serão exclusivas para comerciários e, após a data, 
abertas à  comunidade. Corrida acontecerá na Zona Norte  

Os comerciários potiguares associados Sesc RN largarão em vantagem na 5ª 
Corrida do Comerciário. Pelo menos nas inscrições. De 13 a 30/03, a tradicional 
corrida receberá inscrições, por meio do sitewww.sescrn.com.br, exclusivamente 
de comerciários e de crianças que participarão da corrida recreativa. De 31/03 a 
14/04, a comunidade em geral poderá se inscrever. A corrida acontece dia 01/05 
– integrando as comemorações ao Dia do Trabalhador –, às 16h, de forma 
inédita na Zona Norte de Natal. 
A 5ª Corrida do Comerciário, promovida pelo Sistema Fecomércio RN, por meio 
do Sesc, integra a campanha Move Brasil, uma iniciativa do Sesc nacional que 
pretende erradicar o sedentarismo e oferecer qualidade de vida a partir do 
esporte. Este ano, a corrida disponibiliza 1.500 vagas, destinadas a homens e 
mulheres (incluindo portadores de necessidades especiais) a partir dos 18 anos 
de idade, além de 200 reservadas à categoria Infantil (de 07 a 13 anos de idade). 

As inscrições para comerciários e crianças são gratuitas, sendo pedidos somente 
2 kg e 1 kg de alimento não perecíveis respectivamente, que irão para o 
programa Mesa Brasil Sesc. Aos inscritos na categoria Comunidade, será cobrada 
uma taxa de R$ 25, além dos 2 kg de alimentos. 

Os primeiros lugares nas categorias Adulto ganham kits esportivos, bicicletas e 
diárias nas hospedagens Sesc RN. Os percursos variam entre 50 e 80 metros 
(corrida infantil recreativa), 5 km e 10 km. A entrega dos kits acontece dias 28 e 
29/04, no Sesc Centro. Comerciários devem levar, além dos 2 kg de alimentos, a 
carteirinha do Sesc dentro da validade. 

 

 

  

Serviço 

O quê? Inscrições abertas para 5ª Corrida do Comerciário 
Quando? 
13 a 30/03: exclusivas para comerciários e crianças (corrida infantil recreativa)  

http://canindesoares.com/sesc-rn-abre-inscricoes-para-5a-corrida-do-comerciario
http://www.sescrn.com.br/


 

31/03 a 14/04: comerciários, crianças e comunidade em geral 
Quanto? 
Comerciários: 2 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal)  
Crianças:  1kg de alimento não perecível (exceto sal) 
Comunidade: R$ 25 + 2 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal)  
Como se inscrever? No site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br 

 Classificação: Positiva 

http://www.sescrn.com.br/


 

VEÍCULO:  PORTAL NO MINUTO.COM          DATA: 14.03.14  

 
Senac abre 463 vagas para programa de gratuidade  
 
 
O Programa Senac de Gratuidade (PSG) abre vagas gratuitas para a população de 
baixa renda em cursos de Formação Inicial e Nível Técnico. Estão sendo oferecidas 
463 bolsas  de estudos para cursos nos municípios de Natal, Mossoró, Parnamirim, 
Macaíba, Caicó e Assú. Entre as opções, há capacitações nas áreas de comércio, 
turismo, meio ambiente, informática, gestão e negócios e imagem pessoal.  
 
Os interessados devem se inscrever exclusivamente por meio site 
www.rn.senac.br/psg, até o dia 19 de março.  
 
A seleção dos candidatos ocorre de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do Senac. Obrigatoriamente, os interessados devem possuir renda familiar 
mensal per capita de até dois salários mínimos federais e atender aos requisitos 
exigidos pelo curso escolhido, que variam de acordo com a modalidade escolhida. 
 
Até dezembro, o Sistema Fecomércio RN ofertará 10.098 bolsas de estudos integrais 
no Rio Grande do Norte, contribuindo com a democratização do acesso ao ensino 
profissionalizante no estado. 
 
Os cursos disponíveis são: Agente de Viagem, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de 
Recursos Humanos, Camareira em Meios de Hospedagem, Cuidador de Idoso, 
Gestão de Compras e Estoques, Habilitação Técnica de Nível Médio em Meio 
Ambiente, Informações Turísticas, Manicure e Pedicure, Maquiador, Montador e 
Reparador de Computador, Operador de Computador, Organizador de Eventos, 
Qualidade em Serviços Turísticos, Qualificação Profissional Técnica em Guia de 
Turismo Regional, Recepcionista de Eventos, Recepcionista em Serviços de Saúde, 
Técnicas de Serviços para Bartender, Técnicas para Camareira de Motel, Vendedor e 
Web Designer. 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO: SITE DO JORNAL DE FATO.COM         DATA: 13.03.14 
 
Falhas na fiscalização de construções provocam alagamentos em Mossoró - 
 

 
Clippada em: 13/03/2014 
 
Marcos Garcia 
 
 Secretário aponta que estão sendo realizadas obras de drenagem 
 
 Carlos Guerra Júnior/Da Redação 
 
As chuvas chegaram e, com elas, surgem também os alagamentos em diversos 
pontos de Mossoró. Com isso, ficam em evidência falhas na mobilidade urbana da 
cidade. O secretário de desenvolvimento urbano do município, Galttieri Tavares, 
aponta que várias construções irregulares na cidade causam os alagamentos. 
 
 “São muitos prédios construídos diferentes do que foi projetado. Daí, faz com que a 
cidade fique bastante irregular e quando as chuvas chegam ficam em evidência isso”, 
declarou o secretário. 
 
 Galttieri, no entanto, não esconde a culpa da Prefeitura de Mossoró nesse processo. 
Segundo ele, a equipe municipal de fiscalização é bastante reduzida, o que dificulta 
combater a realização dessas construções irregulares. 
 
 “O trabalho de fiscalização deve ser feito antes da obra ser realizada, notificando e 
impedindo que essas obras sejam feitas. Reconhecemos que é muito difícil de ser 
feito esse trabalho, já que deveríamos ter 15 fiscais e hoje só contamos com quatro”, 
reconheceu Galttieri. 
 
 Drenagem 
 
 O secretário afirma que vem sendo feitas diversas obras de drenagem, como forma 
de combater os alagamentos na cidade. Ele apontou que os trabalhos vem sendo 



 

feitos em caráter de urgência e destacou a área próxima ao Senac como uma das 
prioridades. 
 
 “O problema é que a drenagem passa por um terreno particular, o que dificulta o 
conserto por parte da Prefeitura. Mas é uma prioridade”, comentou. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: POLÍTICA PAUFERRENSE          DATA: 13.03.14  
- A Notícia Passada a Limpo! Por Clodoeudes Fernandes: Prefeitura de Pau dos 
Ferros realiza diversos cursos de capacitação profissional. 
 

 
 
Clippada em: 13/03/2014 
 
Através da Secretaria de Desenvolvimento Social, diversas pessoas já foram 
capacitadas e muitas delas já estão atuando no mercado, tendo, desta forma, a 
oportunidade de melhorar a sua qualidade de vida, através do seu trabalho. 
 
Segundo a Secretária de Desenvolvimento Social, Glenira Holanda, o último curso 
ofertado, o de cabeleireiro, reuniu uma turma de vinte alunos e foi voltado para os 
moradores do Manoel Deodato e acontece através da unidade do Centro de 
Referência de Assistência Social - CRAS. 



 

 
“Esta capacitação acontece através do Programa Nacional de Promoção do Acesso 
ao Mundo do Trabalho, onde a prefeitura é responsável pela mobilização, 
encaminhamento e acompanhamento dos usuários. Além do Manoel Deodato, já 
estamos organizando outros cursos direcionados para outros bairros da 
cidade&quot;, destacou a Secretária. 
 
Glenira ainda enfatizou todo o apoio que vem sendo dado pelo Prefeito de Pau dos 
Ferros, Fabrício Torquato, quando se trata de capacitação e aperfeiçoamento da 
mão de obra. 
 
&quot;Fabrício identifica nestes cursos, a oportunidade de abrir as portas do 
mercado de trabalho para nossos jovens. É necessário, segundo ele, investir nessa 
área, democratizando o acesso e aumentando o número de vagas&quot;, comentou 
a Secretária. 
 
A Secretária finalizou afirmando que, ainda no mês de Abril, diversos cursos serão 
ofertados, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Pau dos Ferros e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC. &quot;Em breve, vamos ter a 
oportunidade de divulgar maiores detalhes sobre estas capacitações&quot;, 
finalizou. 
 



 

Da assessoria de comunicação 
 
 
Classificação: Positiva 
 
VEÍCULO:  POTIGUAR NOTÍCIAS           DATA: 13.03.14  
Potiguar Notícias  - Notícias 
 
13 de março de 2014  
 Jaime Calado: &quot;2014 será um ano de concretização de sonhos&quot;  
 Prefeito de São Gonçalo do Amarante fala sobre vertentes que movem sua gestão 
no minicípio  
 
 Médico e prefeito de São Gonçalo do Amarante em seu 2º mandato, Jaime Calado 
Pereira dos Santos, esteve no Alpendre do PN, onde  conversou com os jornalistas 
José Pinto Junior e Géssica Ribeiro. Confira: 
 
 O ano de 2013 foi positivo para o município de São Gonçalo do Amarante?  
 Sem dúvidas. Foi o primeiro ano do nosso segundo mandato e um ano de muito 
trabalho. A  Câmara  Municipal apresentou e aprovou muitos projetos, que 
resultaram em  grandes avanços e conquistas importantes  para o município e para a 
população, que com certeza será a maior beneficiada a curto e longo prazos. 
 
E para 2014, quais as expectativas?  
 Posso dizer que será um ano de concretização de sonhos. São Gonçalo hoje se torna 
uma potência no Rio Grande do Norte, principalmente com a construção do 
Aeroporto Internacional, que começa a operar em abril. Este será um dos maiores 
aeroporto-cidades da América Latina, que comportará em seu perímetro, serviços de 
todos os segmentos existentes em uma verdadeira cidade. É um investimento 
grandioso, e vai interferir diretamente, provocando grandes mudanças na economia, 
não só do município, mas de todo o Rio Grande do Norte. 
 
 Já são visíveis as mudanças devido a chegada do Aeroporto. Como está a 
participação do Governo do Estado?  
 A construção do aeroporto vem atraindo investidores dos mais diversos ramos. A 
especulação imobiliária aumenta significativamente e de forma crescente, com 
inúmeras construções de apartamentos e casas, e venda de terrenos. O setor 
hoteleiro também já está dando sinais de crescimento, e em breve teremos hotéis 
de grande e pequeno porte no entorno do aeroporto, o que é extremamente 
necessário.  A Prefeitura está cumprindo tudo que lhe cabe para viabilizar todas as 
mudanças necessárias para funcionamento do aeroporto. Mas uma questão que 
preocupa a muitos é a mobilidade urbana e o acesso ao local. Como eu disse, o 
aeroporto é um grande marco não só para São Gonçalo, como também para o 
Estado, e essa questão da mobilidade, no que cabe ao Governo do Estado, deve ser 



 

uma prioridade. Mas não há com o que  se preocupar, as obras estão em 
andamento, e acredito que não haverá transtornos para os usuários. Já existem 
muitos investimentos e muito mais estão por vir. 
 
  Novos investimentos exigem uma mão de obra maior e mais qualificada. Quais os 
projetos da Prefeitura para possibilitar que a população local se beneficie com as 
novas oportunidades?  
 A população de São Gonçalo está com uma grande expectativa para as 
oportunidades de emprego que já começaram a surgir com a  chegada do aeroporto, 
e a Prefeitura está trabalhando em prol disso. Estamos oferecendo diversos cursos, 
como por exemplo, idiomas para os taxistas que aturarão no aeroporto. Também 
oferecemos o cursos de Agente de Aeroporto, Limpeza de Aeronaves e outras áreas 
específicas para quem pretende trabalhar ali. Temos ótimas parcerias com o IFRN, o 
Senac , o Sesc, enfim, acreditamos no potencial da população, que esperava por uma 
chance como essa. 
 
 Este será um ano atípico, pois teremos a Copa do Mundo e as Eleições. Como a 
Prefeitura está se organizando para que os projetos não sejam prejudicados?  
 Mesmo sendo um ano com dois grandes eventos, temos um cronograma muito 
organizado, de modo que nem mesmo as votações sejam atrasadas na Câmara. 
Nossos projetos e obras não devem ser paralisados, para que a população não se 
prejudique. 
 
 Neste ano, o Sr. já entregou incentivos para a Cultura. Trata-se de um 
reconhecimento dessa área e dos artistas locais.  
 Com certeza. São Gonçalo do Amarante é um município que tem uma história muito 
forte, e sua cultura deve ser preservada. Por isso valorizamos e incentivamos essas 
atividades, dando o devido reconhecimento àqueles que se esforçam para fazer 
acontecer, para não deixar a cultura, a religião e a história do nosso povo serem 
esquecidas. 
 
 A segurança é um problema geral em todo o Brasil, e os números da violência vem 
aumentando no RN. Segurança é algo a ser priorizado pela Prefeitura?  
 A segurança é algo preocupante, e tem que ser uma prioridade máxima. Você não 
consegue trabalhar nem viver com qualidade sem segurança. Temos visto na mídia 
crimes absurdos, e tentamos combater. Segurança é uma questão de política pública 
que deve ser constantemente trabalhada, e reconheço que o apoio da mídia nesse 
aspecto é fundamental para qualquer política pública.  A violência é uma questão 
social, que envolve diversos fatores, inclusive o caráter da pessoa que a pratica. Por 
isso, mais do que a segurança, educação é algo a ser priorizado. 
 
 Então o Sr. acredita que resolver os problemas na Educação resultará em melhorias 
em todas as demais áreas da sociedade ?  
 Sabemos que a educação é que faz a diferença na vida das pessoas. Defendemos 



 

que a Educação deve ser de qualidade, e não de quantidade - como já atingimos. 
Deve se basear em valores, pois a maior crise da sociedade, no mundo inteiro, é a 
falta do respeito.E isso é um perigo para a democracia.  
 A  educação não deve só ensinar, mas também priorizar os valores. Também deve 
ser profissionalizante, pois o filho do pobre não pode terminar o segundo grau sem 
uma profissão. Isso é uma covardia. O ensino público  tem que se redesenhado pois 
esse não está apresentando resultado.   A escola pública  hoje paga melhor aos 
professores do que as particulares, mas a metodologia é ultrapassada. É preciso 
rediscutir. Precisamos parar de tratar como ensino e tratar como educação. Tipo, 
incluindo a questão dos valores, a preparação do aluno para a vida.  O Ensino Médio 
está de baixíssima qualidade. Ninguém  tem o direito de tirar o futuro dessas 
gerações . Eu por exemplo devo tudo que sou e tenho a educação, que naquele 
tempo era de qualidade. Pública, mas de qualidade. Educação é e será sempre uma 
prioridade.   
 
 Qual o seu olhar sobre a eleição deste ano, até hoje sem definição de cenários?  
 Quem responde pelo PR aqui é o presidente João Maia, mas o que eu posso dizer é 
que o partido defende que dentro da nossa aliança a implantação de projetos 
eficientes para questão da violência, saúde, educação  cidadã e profissionalizante,  e 
políticas de desenvolimento. O RN precisa ter proposta concretas. Defendemos a 
tese de que toda classe política deve pensar na próxima eleição, mas também 
próxima geração. Há problemas  de 100 anos que não foram enfretados e temos que 
resolver.  Os homens públicos são servidores públicos, que tem que procurar fazer o 
melhor para a população e não para si próprios.  
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