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VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE/ E-TURISMO     DATA: 15.03.14 
 

Reunião analisa aspectos ambientais da construção de marina de mar 
aberto, na Via Costeira «  e-Turismo 
 

 Mais uma reunião rumo à 
tão-sonhada primeira marina de Natal 
 
Reunião analisa aspectos ambientais da construção de marina de mar 
aberto, na Via Costeira  
 
O secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Natal, 
Fernando Bezerril, reuniu-se ontem (13) na sede da Fecomércio-RN com 
representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb), Amanáutica, New Co Marine e Procuradoria Geral do Estado 
(PGE-RN), além da própria Fecomércio-RN, para analisar o projeto de 
uma marina sustentável na Via Costeira. É a chamada “marina de mar 
aberto”.  
 
A representante do grupo francês New Co Marine, que tem sede em 
Antibes, sul da França, Caroline Martins, explicou que a escolha por 
Natal ocorreu pelas condições que a cidade oferece, que favorecem a 
obra. A quantidade e a qualidade dos hotéis existentes na capital, 
segundo ela, também atenderiam às expectativas da clientela da marina.  
 
Na reunião foram discutidos os aspectos ambientais, que necessitam de 
estudo minucioso. O projeto da marina prevê espaço para 450 
embarcações de 8 a 15 metros. Geraria, segundo o estudo inicial, cerca 



 

de 500 empregos diretos. A New Co Marine quer estabelecer um 
convênio de cooperação técnica com a UFRN e a Fecomércio-RN, cujo 
Senac administra o Hotel Barreira Roxa, em área próxima à possível 
futura marina.  
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio 
site. 
 
 
Classificação: Positiva



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 16.03.14             EDITORIA: 
LIEGE BARBALHO 
 

 Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM     DATA: 15.03.14 
Fecomércio reinaugura edifício-sede na próxima semana - Notícias - 
Economia - Nominuto.com 
 
Após mais de um ano de obras, o edifício-sede da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado do Rio Grande do Norte 
- onde também funcionam as presidências dos Conselhos Regionais do 
Sesc e do Senac no estado - será reinaugurado no próximo dia 21 de 
março, depois de passar por uma ampla reforma, modernização e ser 
reequipado.  
 
A reinauguração contará com uma palestra do economista Carlos 
Thadeu de Freitas, chefe do Departamento Econômico da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), seguida de um 
happy hour em um dos novos espaços do prédio, localizado em sua 
cobertura. A data também vai marcar o lançamento da programação em 
comemoração pelos 65 anos de fundação da Fecomércio, que será 
desenvolvida ao longo de todo este ano. 
 
 &quot;A reforma foi feita para adequar o prédio às regras de 
acessibilidade, mas também para garantir maior conforto e 
funcionalidade, beneficiando os colaboradores da casa e os nossos 
clientes e parceiros, como os presidentes dos 14 sindicatos filiados à 
entidade, ou mesmo as pessoas, físicas e jurídicas, que nos procuram 
diariamente para usufruir de nossos serviços, como a certificação digital, 
por exemplo&quot;, explica o presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
A sede da Fecomércio ganhou uma nova sala de reuniões, no primeiro 
andar e teve seu auditório (com capacidade para até 100 pessoas), 
localizado no térreo, totalmente reformulado. Além disso, foi criado um 
espaço para eventos na cobertura. Houve ainda uma redistribuição das 
salas e todos os espaços físicos ganharam nova ambientação e 
mobiliário moderno, totalmente adequado às normas de ergonomia. O 
prédio ganhou ainda uma nova rampa de acesso e um elevador para o 
uso de portadores de pessoas com deficiência física e/ou mobilidade 
reduzida, bem como teve seus banheiros inteiramente adaptados para 
estes usuários. 



 

 
&quot;Este é um prédio antigo, construído nos anos 80. Muita coisa 
precisava ser modernizada e adequada à realidade atual. Este foi um dos 
motivos de optarmos pela reforma ampla&quot;, diz Marcelo Queiroz. 
 
A solenidade que irá marcar a reinauguração será realizada a partir das 
18h e contará com uma palestra do economista Carlos Thadeu de 
Freitas, chefe do Departamento Econômico da CNC, que irá falar sobre 
&quot;Perspectivas da economia para 2014, no Brasil e no RN&quot;. 
Logo em seguida será feito o descerramento da placa inaugural do 
prédio, a apresentação da programação das comemorações em 
homenagem aos 65 anos da entidade, e servido um coquetel. 
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Fecomércio reinaugura edifício-sede e lança programação em 
homenagem aos seus 65 anos 
 
Após mais de um ano de obras, o edifício-sede da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado do Rio Grande do Norte 
– onde também funcionam as presidências dos Conselhos Regionais do 
Sesc e do Senac no estado -, será reinaugurado no próximo dia 21 de 
março, depois de passar por uma ampla reforma, modernização e ser 
totalmente reequipado. A reinauguração contará com uma palestra do 
economista Carlos Thadeu de Freitas, chefe do Departamento 
Econômico da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), seguida de um happy hour em um dos novos espaços do 
prédio, localizado em sua cobertura. A data também vai marcar o 
lançamento da programação em comemoração pelos 65 anos de 
fundação da Fecomércio, que será desenvolvida ao longo de todo este 

ano.  
 
“A reforma foi feita para adequar o prédio às regras de acessibilidade, 
mas também para garantir maior conforto e funcionalidade, 
beneficiando os colaboradores da casa e os nossos clientes e parceiros, 
como os presidentes dos 14 sindicatos filiados à entidade, ou mesmo as 
pessoas, físicas e jurídicas, que nos procuram diariamente para usufruir 
de nossos serviços, como a certificação digital, por exemplo”, explica o 
presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
A sede da Fecomércio ganhou uma nova sala de reuniões, no primeiro 
andar e teve seu auditório (com capacidade para até 100 pessoas), 



 

localizado no térreo, totalmente reformulado. Além disso, foi criado um 
espaço para eventos na cobertura. Houve ainda uma redistribuição das 
salas e todos os espaços físicos ganharam nova ambientação e 
mobiliário moderno, totalmente adequado às normas de ergonomia. O 
prédio ganhou ainda uma nova rampa de acesso e um elevador para o 
uso de portadores de pessoas com deficiência física e/ou mobilidade 
reduzida, bem como teve seus banheiros inteiramente adaptados para 
estes usuários.  
“Este é um prédio antigo, construído nos anos 80. Muita coisa precisava 
ser modernizada e adequada à realidade atual. Este foi um dos motivos 
de optarmos pela reforma ampla”, diz Marcelo Queiroz. 
 
A solenidade que irá marcar a reinauguração será realizada a partir das 
18 horas e contará com uma palestra do economista Carlos Thadeu de 
Freitas, chefe do Departamento Econômico da CNC, que irá falar sobre 
“Perspectivas da economia para 2014, no Brasil e no RN”. Logo em 
seguida será feito o descerramento da placa inaugural do prédio, a 
apresentação da programação das comemorações em homenagem aos 
65 anos da entidade, e servido um coquetel. 
 
Estão sendo aguardadas as presenças da governadora do Estado, 
Rosalba Ciarlini; do prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves; do 
presidente do TJ RN, Aderson Silvino; do presidente da Assembleia 
Legislativa do estado; Ricardo Motta e do presidente da Câmara 
Municipal de Natal, Albert Dickson; além de outras autoridades como 
deputados estaduais e federais, senadores e o ministro da Previdência, 
Garibaldi Alves Filho. Toda a diretoria e os membros dos conselhos 
regionais de Sesc e Senac e do Conselho de Representantes da 
Fecomércio também devem prestigiar o evento. 
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Tribuna de Notícias: Após ampla reforma, Fecomércio reinaugura 
edifício-sede, e lança programação em homenagem aos seus 65 anos 

 
 
Após mais de um ano de obras, o edifício-sede da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado do Rio Grande do Norte 
- onde também funcionam as presidências dos Conselhos Regionais do 
Sesc e do Senac no estado -, será reinaugurado no próximo dia 21 de 
março, depois de passar por uma ampla reforma, modernização e ser 
totalmente reequipado. A reinauguração contará com uma palestra do 
economista Carlos Thadeu de Freitas, chefe do Departamento 
Econômico da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), seguida de um happy hour em um dos novos espaços do 
prédio, localizado em sua cobertura. A data também vai marcar o 
lançamento da programação em comemoração pelos 65 anos de 
fundação da Fecomércio, que será desenvolvida ao longo de todo este 
ano. 
 
 &quot;A reforma foi feita para adequar o prédio às regras de 
acessibilidade, mas também para garantir maior conforto e 
funcionalidade, beneficiando os colaboradores da casa e os nossos 
clientes e parceiros, como os presidentes dos 14 sindicatos filiados à 
entidade, ou mesmo as pessoas, físicas e jurídicas, que nos procuram 
diariamente para usufruir de nossos serviços, como a certificação digital, 
por exemplo&quot;, explica o presidente do Sistema Fecomércio RN, 



 

Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
A sede da Fecomércio ganhou uma nova sala de reuniões, no primeiro 
andar e teve seu auditório (com capacidade para até 100 pessoas), 
localizado no térreo, totalmente reformulado. Além disso, foi criado um 
espaço para eventos na cobertura. Houve ainda uma redistribuição das 
salas e todos os espaços físicos ganharam nova ambientação e 
mobiliário moderno, totalmente adequado às normas de ergonomia. O 
prédio ganhou ainda uma nova rampa de acesso e um elevador para o 
uso de portadores de pessoas com deficiência física e/ou mobilidade 
reduzida, bem como teve seus banheiros inteiramente adaptados para 
estes usuários. 
 
&quot;Este é um prédio antigo, construído nos anos 80. Muita coisa 
precisava ser modernizada e adequada à realidade atual. Este foi um dos 
motivos de optarmos pela reforma ampla&quot;, diz Marcelo Queiroz. 
 
A solenidade que irá marcar a reinauguração será realizada a partir das 
18h e contará com uma palestra do economista Carlos Thadeu de 
Freitas, chefe do Departamento Econômico da CNC, que irá falar sobre 
&quot;Perspectivas da economia para 2014, no Brasil e no RN&quot;. 
Logo em seguida será feito o descerramento da placa inaugural do 
prédio, a apresentação da programação das comemorações em 
homenagem aos 65 anos da entidade, e servido um coquetel. 
 
Estão sendo aguardadas as presenças da governadora do estado, 
Rosalba Ciarline; do prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves; do 
presidente do TJ RN, Aderson Silvino; do presidente da Assembleia 
Legislativa do estado; Ricardo Motta e do presidente da Câmara 
Municipal de Natal, Albert Dickson; além de outras autoridades como 
deputados estaduais e federais, senadores e o ministro da Previdência, 
Garibaldi Alves Filho. Toda a diretoria e os membros dos conselhos 
regionais de Sesc e Senac e do Conselho de Representantes da 
Fecomércio também devem prestigiar o evento. 
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VEÍCULO: JORNAL DE HOJE            DATA: 14.03.14             EDITORIA: 
MARCOS AURÉLIO DE SÁ 
 
Comércio alarmado com imposto alto e desequilíbrio nas contas 
públicas do país 
- O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
RN, Marcelo Queiroz, voltou ontem de Brasília (onde participou de 
debates na sede da Confederação Nacional do Comércio sobre a situação 
da economia brasileira neste começo de 2014) altamente preocupado e 
com receio de que estejamos ingressando num período de estagnação. 

- Segundo ele, esse foi o tom da reunião conduzida pelo presidente da 
CNC, empresário Antonio Oliveira Santos, o qual pediu o registro em ata 
de “uma profunda preocupação com o quadro econômico, fiscal, 
tributário e burocrático do país”, por conta do baixo crescimento do PIB, 
do déficit na balança comercial, do aumento da dívida pública, da 
estagnação no setor industrial e das deficiências na estrutura de 
transportes. 

- Na opinião de Marcelo Queiroz, “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 somente 8 por 
cento no ano passado e projetar alta de apenas 5 por cento para este 
ano”. 
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 VEÍCULO: BLOG DO CARLOS COSTA            DATA: 17.03.14              
 
GEIZA GONÇALVES FESTEJA NATALÍCIO AO LADO DA FAMÍLIA E 
AMIGOS 
 

A comerciante e empresária Geiza Gonçalves, ao lado do esposo Alberto 
Carlos, receberam amigos e familiares para festejar o seu aniversário. 
 
O evento aconteceu na última 
sexta feira, 14, a noite, no espaço de lazer da residência da família. 



 

 
Com muita música, participação 
de Emerson Macêdo, Kleber do Violão e Daniel Monteiro, muito 
churrasco, um bom 
jantar e boa recepção, Geiza comemorou mais um natalício. 



 

 
O presidente da Fecomércio, Marcelo 
Queiroz, prestigiou a noite, ao lado da esposa. 
 
Quem também prestigiou o 
evento foi o vereador Cloves Tibúrcio. 
 
Papo bom e descontraído, a 
noite foi longa, onde todos confraternizaram junto com Geiza. 
 
O blog deseja a ela muitos 
anos de vida e saúde! 
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FESTEJOS ALUSIVOS AO PADROEIRO CATÓLICO DE ANGICOS 
CONTINUAM 
 

 
 
Clippada em: 17/03/2014 
 
FESTEJOS ALUSIVOS AO PADROEIRO CATÓLICO DE ANGICOS 
CONTINUAM 
 
Até agora, já aconteceu vários shows, 
passando pelo cantor Antônio Azevedo, o grupo católico de louvor da 
Paróquia, e 
outros. 
 
Tudo culmina  na festa da véspera, onde a cantora Khristral 
será a maior atração da dos festejos sociais, e vai se apresentar no palco 
central, num patrocínio exclusivo da Fecomércio/RN. 
 
O sistema Fecomércio/SESC/Senac, através 
do presidente Marcelo Queiroz, patrocinou toda a estrutura da festa, 
viabilizando todo o aparato de som, palco e luz. 
 
O padre Severino Neto, vem 



 

viabilizando tudo com muita dificuldade, pois a prefeitura de Angicos 
não deu o 
apoio financeiro esperado ao evento, o que dificultou muito a 
contratação de outros 
artistas de peso para os festejos. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Liege Barbalho » Cursos gratuitos 
 

 
 
 
Professores também ensinarão arte dos ovos de Páscoa 
 
As inscrições para as turmas de abril do Programa de Comprometimento 
e Gratuidade foram prorrogadas até o dia 21 de março. O programa do 
Sistema Fecomércio, realizado através do Sesc, oferece em abril, 165 
vagas em cursos nas áreas de culinária e de trabalhos manuais para os 
municípios de Natal, Mossoró, Caicó e Nova Cruz. O edital com todas as 
informações está disponível no www.sescrn.com.br. 
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Sesc prorroga inscrições para novas turmas de cursos gratuitos |  

 
Posted on 16. Mar, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
As inscrições para as turmas de abril do Programa de Comprometimento 
e Gratuidade (PCG) foram prorrogadas até o dia 21 de março. O 
programa do Sistema Fecomércio, realizado através do Sesc, oferece em 
abril, 165 vagas em cursos nas áreas de culinária e de trabalhos manuais. 
As vagas estão disponíveis para Natal, Mossoró, Caicó e Nova Cruz. Os 
interessados podem se candidatar às vagas nas unidades 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. 
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VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ     DATA: 15.03.14 
Prorrogadas inscrições dos cursos gratuitos do Sesc «  Blog do Seridó 
 
As inscrições para as turmas de abril do Programa de Comprometimento 
e Gratuidade (PCG) foram prorrogadas até o dia 21 de março. O 
programa do Sistema Fecomércio, realizado através do Sesc, oferece em 
abril, 165 vagas em cursos nas áreas de culinária e de trabalhos manuais. 
As vagas estão disponíveis para Natal, Mossoró, Caicó e Nova Cruz. O 
edital com todas as informações está disponível no site do Sesc RN, o 
www.sescrn.com.br. 
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Tribuna de Notícias: Sesc RN prorroga inscrições dos cursos gratuitos 
para abril 

 
 
As inscrições para as turmas de abril do Programa de Comprometimento 
e Gratuidade (PCG) foram prorrogadas até o dia 21 de março.  
 
O programa do Sistema Fecomércio, realizado através do Sesc, oferece 
em abril, 165 vagas em cursos nas áreas de culinária e de trabalhos 
manuais. As vagas estão disponíveis para Natal, Mossoró, Caicó e Nova 
Cruz. 
 
A lista com os aprovados será divulgada no dia 25/03, no site do Sesc 
RN, e as aulas iniciam a partir do dia 01/04. O edital com todas as 
informações está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
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NOTÍCIAS DE INTERESSE: 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 16.03.14             EDITORIA: 
POLÍTICA 

Prioridade do DEM é a eleição proporcional 

 
O Democratas no Rio Grande do Norte caminha para uma aliança com o 
PMDB, PR e PROS. A sinalização é do presidente estadual do partido, o 
senador José Agripino Maia. Ele confirmou que a prioridade do partido é 
a eleição proporcional e destacou que a definição é nacional. Sobre o 
pleito local, o senador disse que os deputados estaduais (José Adécio, 
Getúlio Rego e Leonardo Nogueira) e federal (Felipe Maia) já expuseram 
o desejo de compor proporcional com alguns partidos que integrem o 
palanque do PMDB. Sobre a reeleição da governadora Rosalba, José 
Agripino é cauteloso, diz que o rumo do partido será tomado pela 
Executiva estadual, mas reconheceu que, em caso de lançar uma chapa 
majoritária, o DEM não tem aliados para compor o palanque. “Não vejo 
parceiros de expressão em vista para eleição majoritária”, destacou. 
Enaltecendo os aliados do PMDB, José Agripino considerou legítima a 
candidatura própria dos peemedebistas ao Governo e destacou: “O 
nome tem que ser Garibaldi (Garibaldi Filho) ou Henrique (Henrique 
Eduardo Alves)”.  
Magnus 
nascimento



 

Senador José Agripino afirma que, para concorrer à reeleição, a 
governadora Rosalba Ciarlini teria que convencer a executiva estadual 
 
Embora evite críticas ao governo Rosalba, o líder do DEM lembra que 
havia tudo para acertos, mas admite que a chefe do Executivo cometeu 
equívocos, um deles foi perder o apoio do PR e do PMDB. “O que está 
faltando ela (Rosalba Ciarlini)? É difícil encontrar (um motivo) porque, 
para mim ,Rosalba tinha tudo para ser uma grande governadora, porque 
ela foi uma grande prefeita, uma senadora que se destacou, ganhou 
eleição no primeiro turno, tinha suportes muito bons. Mas, infelizmente, 
falhou”, comentou. Nesta entrevista, o senador fala sobre o projeto 
nacional do DEM, destaca que a definição sobre o rumo no Rio Grande 
do Norte será da executiva nacional e ressaltou que a eleição 
proporcional é a prioridade do partido.  
 
A aliança com o PSDB nacional está consolidada?  
O deputado Ronaldo Caiado, que é uma das melhores expressões do 
nosso partido, manifestou desde 2013 o desejo ou colocou o nome dele 
para sondagem do partido como pré-candidato à presidência. Ele 
próprio teve oportunidade de conversar com os colegas deputados e de 



 

sentir a receptividade e perspectiva de viabilização do objetivo de 
candidatura presidencial. E ele percebeu que a candidatura prejudicava 
as alianças, porque imobilizava para as alianças possíveis nos Estados, 
que viabilizarão a eleição de 35 a 40 deputados federais e até seis ou 
oito senadores. Os mais simpáticos a candidatura de Ronaldo Caiado, na 
última reunião do partido, já afirmaram que ele (Ronaldo Caiado) pré-
anunciava que seria candidato ao Senado pelo Estado de Goiás. Com o 
partido não tendo candidatura a presidente, o que se vislumbra é a 
aliança para o plano nacional.  
 
O Democratas se encaminha para o palanque de Aécio Neves?  
Encaminha-se, sim, mas não está definido. Até porque eu coloquei como 
pré-condição para formação de aliança (com o PSDB) que vai dar o nosso 
tempo de rádio e televisão (para o PSDB) as alianças convenientes ao 
partido (DEM) nos Estados. Há uma série de demandas que estão em 
curso e, nesse momento, sinalizam sim para uma eleição com o PSDB, 
mas essas conversas 
têm que ser concluídas para quea eleição se pragmatize. 
 
Ou seja, a definição do Democratas nacional é priorizar a proporcional 
para reerguer o partido?  
Isso. Assim como esse fato acontece no plano nacional, ele remete ao 
plano estadual. São os mesmos modelos.  
 
Nessa reunião, na qual foi definida a prioridade para 
eleiçãoproporcional, algum outro potiguar do DEM, além do senhor, 
participou? Eu e o ex-deputado Carlos Augusto Rosado, que é o 
presidente do diretório municipal do partido em Mossoró.  
 
A prioridade do Democratas para proporcional colide com o projeto de 
reeleição da governadora Rosalba Ciarlini, que vem sendo já sinalizado 
por ela?  
Não sei se colide ou não colide. Até porque nas conversas que eu tinha 
com Rosalba há algum tempo atrás, ela me dizia que postularia a 
candidatura à reeleição se estivesse em condições reais de disputar. Não 
sou candidato a nada nessa eleição, mas tenho a responsabilidade de 
presidir o partido nacionalmente e estadualmente. E preciso da eleição 
dos nossos deputados. Tenho que pensar também neles. Então tenho a 



 

obrigação de entregar a decisão sobre candidatura própria ou aliança 
aos que são candidatos. Quem é candidato? José Adécio, Getúlio Rego, 
Leonardo Nogueira são candidatos à reeleição, Felipe Maia é candidato a 
reeleição. Se Rosalba quiser ser candidata coloque a postulação dela e a 
gente vai avaliar, consultando o partido, os prefeitos, os vice-prefeitos, 
as lideranças do partido sobre a conveniência, no diretório estadual, da 
candidatura ao Governo, que teria as mesmas conseqüências. Quem 
seriam os aliados? Qual seria aliança na proporcional para viabilizar a 
reeleição dos deputados federais e estaduais? Temos uma defecção, o 
deputado Betinho Rosado nos deixou. Temos só um deputado federal e 
precisamos manter nossa estrutura e crescer. Temos candidatos novos a 
deputado estadual com expressão eleitoral e temos a obrigação de 
oferecer condições de aliança, de soma de voto por coligação, que 
viabilize a eleição. Isso eles (os deputados) têm direito de opinar. Isso vai 
ocorrer na hora própria em uma reunião no diretório estadual, que vai 
definir. Se houver a pretensão de candidatura a reeleição (de Rosalba 
Ciarlini) o partido vai se reunir e pelo seu diretório estadual vai definir 
qual a melhor conveniência para o crescimento ou preservação do 
partido no Rio Grande do Norte, como no plano nacional. 
 
Quem define o rumo do DEM é o diretório estadual? É uma espécie de 
prévia?  
Não é prévia. O diretório estadual, se aparecerem teses de candidatura 
própria ao Governo ou alianças com outras candidaturas, o diretório 
estadual decidirá, assim como a executiva nacional vai decidir sobre qual 
a tese prevalente. Entendendo que, em qualquer circunstância, você 
tem uma última instância que é a convenção estadual ou nacional.  
 
Quem decidirá o destino do DEM no Estado será a Executiva estadual? 
Ela é que tem esse poder?  
Claro que tem. A executiva estadual tem poderes, só não tem poderes 
mais do que a convenção. Mas a executiva estadual tem poderes para 
deliberar, é ela quem fala pelo partido. A executiva traduz a expressão 
do partido.  
 
Mas, ainda assim, poderá ir para a convenção duas teses a serem 
definidas? Nada impede. A executiva estadual sinaliza a vontade do 
partido. Se a executiva definir uma coisa que conflite com o interesse de 



 

alguns, a democracia reserva a instância da convenção. 
 
O senhor disse que em uma das últimas conversas que teve com a 
governadora, ela afirmou que seria candidata se “estivesse condição 
de reeleição”. Na sua visão, Rosalba está em condição de reeleição?  
É muito difícil dizer isso. Não tenho, feita pelo partido, nenhuma 
pesquisa de opinião. Agora o grande instrumento de avaliação, de 
possibilidade, é pesquisa de opinião feita um pouquinho mais para 
frente e avaliar se a governadora estaria em condição de pleitear ou 
não. Pelos dados que foram exibidos por pesquisas divulgadas há pouco 
de tempo, a condição dela não é confortável. 
 
O senhor tem conversado com a governadora ou com o ex-deputado 
Carlos Augusto?  
Não tenho. 
 
Faz quanto tempo que o senhor não conversa com eles?  
Nada impede que conversemos a qualquer hora, mas não tem havido 
oportunidade de conversarmos. 
 
Há, de fato, um distanciamento do senhor da governadora e do ex-
deputado Carlos Augusto Rosado?  
Desde o começo do governo me coloquei o tempo todo à disposição dos 
interesses do Estado do Rio Grande do Norte através da interpretação 
da governadora e me mantenho nessa mesma disposição. Sempre que 
ela precisa de mim, sabe que encontra um guardião dos interesses do 
Estado. É só ser procurado. 
 
 
O senhor concorda que a governadora tem sinalizado para um projeto 
de reeleição pela agenda que adota e pelo discurso? 
Não sei, uns me dizem que sim  outros que não. Prefiro dizer que não 
sei. E se houver essa pretensão ela será remetida à executiva estadual. O 
papel que me cabe como dirigente estadual do partido é fazer a 
avaliação por aqueles que falam pelo partido e que têm interesse, os 
três deputados estaduais, o deputado federal haverão de colocar sua 
argumentação e tentar convencer em um rumo e outro. 
Democraticamente, quem vai decidir não é o presidente do partido. A 



 

lógica, o bom senso é quem conduz e remete a definições. Não sei o que 
pensarão os três deputados estaduais e um federal se uma candidatura 
ao governo engessaria de tal forma as alianças partidárias que poderia 
até inviabilizar suas próprias reeleições. Esse é um assunto que se for 
provocado pela tese da governadora de candidatura à reeleição será 
colocada para deliberação da executiva estadual. 
 
O senhor tem conversado com o PMDB, com o PR. Essas conversas 
remetem à aliança do Democratas com esses dois partidos? Quem 
levou, quem trabalhou, quem se esforçou para levar o apoio de 
pessoas que não votaram em Rosalba, mas apoiaram o seu 
governo? Fui eu, com João Maia, com Henrique (Eduardo Alves). Tenho 
uma proximidade com eles de muito tempo. Tenho uma relação muito 
positiva e muito robusta com o PMDB de Garibaldi Filho e Henrique, 
com o PR de João Maia, com o PSDB de Rogério Marinho e Aécio Neves, 
com o PROS de Ricardo Motta. Tenho uma relação com essas forças 
todas e tenho estado dentro das conversas desse grupo.  
 
Falando em hipótese, o Democratas, partindo para candidatura 
majoritária com Rosalba Ciarlini, quais seriam os prováveis partidos 
aliados? 
Infelizmente, não vejo. Não vejo parceiros de expressão para eleição 
majoritária.  
 
A governadora Rosalba, sua aliada, vem enfrentando dificuldades na 
administração. Em que ou onde ela está errando? 
Eu preferia olhar outro lado, qual o papel dela? Vejo nela uma mulher 
esforçadíssima, dedicada, trabalhadora, incansável, mas ela tem 
cometido equívocos. A perda do apoio do PR, do PMDB, por mais 
recomendação foi uma coisa negativa para o governo dela. O que está 
faltando a ela? É difícil entender porque, para mim, Rosalba tinha tudo 
para ser uma grande governadora. Ela foi uma grande prefeita, uma 
senadora que se destacou, ganhou eleição no primeiro turno, tinha 
suportes muito bons. Mas, infelizmente, falhou. Não sei, exatamente, a 
que atribuir. Agora sei sim que a aposta que fizemos no nome dela era 
respaldada no caminho só de sucessos. Infelizmente, não tenho um 
raciocínio pronto para justificar porque a governadora não vai bem 
como eu gostaria que ela estivesse indo bem. 



 

 
O senhor já foi aliado e oposição à vice-prefeita Wima de Faria. Haveria 
hoje reaproximação com a vice-prefeita? 
Não tenho conversado com Wilma. Cumprimento quando me encontro 
com ela em evento. 
 
Mas o PMDB conversa e negocia com ela uma aliança. O Democratas, 
em caso de aliança com o PMDB, apoiaria Wilma de Faria para o 
Senado? 
Vejo com naturalidade.  
 
O DEM poderia apoiá-la para o Senado? 
Na hora em que a tese da aliança for colocada para avaliação dos que 
vão decidir, claro que vai ser colocada a hipótese de candidatura 
própria, se for colocada, e aliança com A, B e C. A decisão não será de 
José Agripino, mas dos protagonistas que são do partido e se 
submeterão a voto agora em 2014. 
 
De todos os partidos que o senhor tem conversado, o único que já 
definiu candidatura própria é o PMDB. Como o senhor avalia essa 
pretensão? Quem seria o potencial nome do PMDB? 
Essa definição cabe ao PMDB, não cabe a mim dizer que o candidato 
ideal é A, B ou C. O PMDB aspirar a candidatura própria ao Governo é 
legítima porque o partido cresceu bastante no Estado. O PMDB, pelas 
funções que ocupa — Garibaldi ministro e Henrique presidente da 
Câmara — conseguiu fazer um bocado por aquilo que é interesse do 
Estado. Isso fortaleceu Garibaldi e Henrique e ao partido PMDB. Em 
função disso, dessa conjugação de fatores, o PMDB tem legitimidade 
para pleitear candidatura própria. 
 
E quem seria o candidato? 
Tem que sair da dupla Garibaldi ou Henrique.  
 
E o ex-senador Fernando Bezerra? 
É um nome bom, mas entre ser um nome bom e ter condição de ganhar 
a eleição tem uma distância. O candidato tem que ter elementos 
políticos e eleitorais importantes. Tenho com ele (Fernando Bezerra) 
relação confortável. Se ele for o candidato terá que mostrar condição 



 

política, que é o mais fácil, e condição eleitoral, que é mais complicada, 
para ganhar a eleição. O PMDB não vai entrar na disputa sem avaliar 
muito bem as chances de vitória. 
 
O deputado Henrique Eduardo Alves é o nome? 
O deputado Henrique tem o direito de pensar em ser candidato a 
governador, por toda sua história, pelo espírito público que tem 
demonstrado com as causas do Estado. Ele tem o direito de pensar 
nisso. 
 
Algum desgaste pela reportagem veiculada no jornal O Estado de São 
Paulo, que mostrou gastos do senhor, de R$ 50 mil, no plano de saúde 
do Senado para um tratamento dentário? 
Nenhum. Até porque o que houve foi o uso de um direito. Eu tenho uma 
cota anual para tratamento médico ou dentário. Não houve reparação 
estética. O que houve foi reparação estrutural. Eu tive um problema 
sério de recomposição de toda base dentária que foi ao longo de quase 
dois anos refeita. Todo trabalho que foi feito foi para recuperação de um 
trabalho mal feito que não foi feito por dentista do Estado. Quando fiz 
com dentista do Estado foi tudo muito bem feito, mas quando eu fiz em 
Brasília foi mal feito e me levou anos depois a ter que recompor. Usei o 
que o Senado dá direito, desde que tenha problema de ordem médica.  
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Em artigo, empresário questiona viabilidade da Arena das Dunas 

O economista e empresário Werner Jost, que colabora mensalmente com O 
Jornal de Hoje escrevendo artigos sobre a economia norte-rio-grandense, 
publicou, na edição impressa desta quinta-feira, um texto avaliando os 
critérios e a viabilidade da engenharia financeira que possibilitou a construção 
da Arena das Dunas. Confira, na integra, o novo artigo do jornal. 
  

Estádio no RN sediará jogos da 
Copa do Mundo. Foto:Divulgação 
O economista e empresário Werner Jost, que colabora mensalmente com 
O Jornal de Hoje escrevendo artigos sobre a economia norte-rio-
grandense, publicou, na edição impressa desta quinta-feira, um texto 
avaliando os critérios e a viabilidade da engenharia financeira que 
possibilitou a construção da Arena das Dunas. Confira, na integra, o novo 
artigo do jornal. 
  

Ainda bem que somos ricos! (*) 
Sete anos atrás, o Brasil foi escolhido pela FIFA para ser o país sede da 
Copa do Mundo em 2014. A notícia provocou uma onda de entusiasmo 
por todo o território nacional. Fantasias e projeções extrapolaram-se ao 
ponto do país estar convicto de que daria um salto de desenvolvimento 
até a chegada do evento. Todos os Estados se esforçaram para se 
candidatar a uma vaga, sediar jogos e atrair a atenção mundial para si. E 



 

assim foi feito no Rio Grande do Norte. Governos e grande parte da 
opinião pública se manifestaram com objetivo de construir um novo 
estádio para cumprir exigências da FIFA em torno da candidatura de Natal 
como cidade-sede. 

Numa velocidade surpreendente para uma administração pública, foi 
feito o projeto arquitetônico do novo estádio e publicado o edital de 
licitação. O antigo e saudoso estádio Machadão foi ao chão. E ficou a 
dúvida se o lugar escolhido para o “novo” seria o mais indicado para o 
futuro desenvolvimento da cidade, estando num ponto crítico do fluxo de 
trânsito de Natal. Mas isso não importava tanto. O estádio ficou pronto 
no prazo previsto. E temos que admitir: Impressiona pela beleza dos seus 
contornos e, sem dúvida, se tornará um marco arquitetônico da nossa 
cidade. O grande questionamento a ser feito é: Um estádio de 47.000 
lugares, nos padrões internacionais da FIFA, terá utilidade no futuro, 
comparado com o custo de construção de R$ 400 milhões? 

Observando a situação precária dos nossos hospitais, escolas e delegacias, 
me parece um enorme luxo investir um valor tão elevado com o objetivo 
de sediar quatro jogos da Copa do Mundo. Passada a euforia do evento, a 
sociedade vai ter que refletir sobre o sentido econômico de ter 
participado como cidade sede. E mais ainda que as prometidas melhorias 
da “mobilidade” transformaram-se, no momento das construções em 
andamento, num efeito de “imobilidade”, atrapalhando o trânsito já 
complicado. Obras que dificilmente vão ficar prontas até o evento. 

A maior dúvida do projeto do novo estádio é a maneira como foi 
estruturado financeiramente o empreendimento. Quem acha que 400 
milhões é muito dinheiro se surpreenderá ao saber que os valores que o 
Estado vai desembolsar ultrapassarão em muito o valor inicial. A forma 
escolhida para financiar o Arena das Dunas foi através de uma PPP, uma 
Parceria Público-Privada. Normalmente, o setor público autoriza a 
concessão de exploração de um serviço que é público para uma empresa 
privada. A empresa vencedora paga uma “entrada” ao governo, 
compromete-se em investir e tenta recuperar o investimento através da 
exploração econômica dos serviços ao longo dos anos da concessão. 
Assim foram privatizados os principais aeroportos. As concessionárias 
pagaram bilhões de reais de “luva” ao governo federal, estão investindo 



 

outros bilhões na melhoria da infraestrutura e vão recuperar o 
investimento pela cobrança dos serviços. Em princípio, o governo 
estadual seguiu o mesmo caminho: A construtora OAS ganhou o direito 
de explorar o estádio durante 17 anos e comprometeu-se em financiar a 
construção, orçada em R$ 400 milhões. 

A partir daí começam a surgir novas dúvidas. Pela lógica do negócio, a 
construtora vencedora deveria assumir o financiamento da obra. No caso 
do Arena das Dunas isso não aconteceu. Ela se comprometeu com R$ 100 
milhões de aporte (que deve ser parcialmente o lucro da própria 
construção) e recebeu R$ 300 milhões do BNDES. Quem garante o 
empréstimo ao BNDES é o Estado do Rio Grande do Norte oferecendo em 
garantias terrenos como o do Parque Aristófanes Fernandes, em 
Parnamirim, e a sede da Academia de Polícia, em Natal. Adicionalmente, 
o governo estadual criou um fundo garantidor para assegurar os 
pagamentos do empréstimo do BNDES, depositando 70 milhões de reais. 
Se o governo garantiu a operação junto ao BNDES, que representa 75 % 
do custo da construção do estádio, porque não assumiu a 
responsabilidade do empréstimo, pagando em suaves prestações e juros 
subsidiados diretamente ao banco? A lógica seria ter tomado a operação 
diretamente e pago à construtora os 100 milhões investidos. Não 
aconteceu assim. Do jeito como ficou o contrato, o governo estadual e, 
indiretamente, a população do Rio Grande do Norte, pagarão, ao longo 
dos 17 anos, aproximadamente R$ 1 bilhão 288 milhões, o equivalente a 
mais de três vezes o custo para construir a Arena das Dunas. 

Nos primeiros 11 anos de exploração do Arena das Dunas, o Governo do 
RN pagará à construtora OAS quase a totalidade do contrato: R$ 1 bilhão 
188 milhões de reais. O primeiro ano prevê pagamentos de R$ 108 
milhões, o que já cobriria o investimento próprio da OAS. Nos outros 16 
anos, seriam pagos mais R$ 1 bilhão 180 para quitar indiretamente o 
empréstimo do BNDES, cujas garantias foram asseguradas pelo próprio 
poder executivo estadual. Das duas alternativas uma: Ou o Governo do 
RN paga tanto a mais porque o tal direito de exploração do uso do estádio 
em realidade seria um tremendo prejuízo uma vez que não daria para 
manter o estádio sem receita adequada (neste caso, nunca deveria sido 
construído); ou, se o direito de exploração pelo menos empata com os 
custos de manutenção, teríamos na nossa frente um gasto público sem 



 

nenhuma lógica financeira e altamente prejudicial para o Estado. Então só 
nos resta um consolo: Ainda bem que somos ricos! 

  

* Werner Jost é economista, suíço naturalizado brasileiro, sócio fundador 
da Camanor, empresário com atuação nos segmentos de aquicultura, 
energia, educação e construção 
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Uruguai e Itália entram em campo na Arena das Dunas. Mais de 40 mil 
lugares ocupados. Para  muitos consumidores, será hora de torcer e 
mostrar isso nas redes sociais, em foto e vídeo. Para viabilizar a 
demanda por internet móvel e garantir o funcionamento desse serviço 
durante a Copa do Mundo, desde julho de 2013 as operadoras de 
telecomunicações começaram a oferecer no Rio Grande do Norte a 
tecnologia 4G. A promessa com o serviço é mais velocidade na internet. 
Mais de 15,2 mil potiguares já são usuários, um número 505% maior que 
o registrado quando o serviço foi lançado. Em meio a esse batalhão, 
porém, há quem reclame e considere pequena a diferença do 4G para 
seu antecessor, o 3G. Órgãos de defesa do consumidor também estão 
de olho no serviço. 
 
Para ter acesso à quarta geração de internet e telefonia móvel, é preciso 
comprar aparelhos compatíveis com a nova tecnologia e um chip 
específico. No Rio Grande do Norte, Claro, Oi, TIM e Vivo oferecem o 
serviço. 
 
Apesar da Claro ter sido a operadora estreante no mercado potiguar, é a 
TIM que tem maior participação no mercado 4G do estado. Dados da 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) mostram que até 
janeiro – número mais recente disponível – a TIM possuía 7.233 clientes, 
o que representa 47,56% dos usuários do serviço no RN. Em seguida 
vem a Oi, com 3.190 usuários (20,97%); Claro, com 2.964 (19,49%); e 
Vivo, com 1.820 (11,96%). 
 
Quem já utiliza o serviço em Natal, não vê diferença expressiva entre a 
velocidade do 3G e do 4G. Exemplo disso é o radialista Bernardo Luiz, de 
28 anos. Usuário há três meses da nova tecnologia, ele acaba usando o 
4G apenas quando a rede 3G está muito lenta. “Não senti muita 
diferença”, avalia. Outro porém, diz ele, é o consumo de bateria do 



 

smartphone, que é muito maior. 
 
O consumo excessivo da carga do aparelho também é um problema na 
visão do radialista Diego Ciríaco, de 27 anos, que usa o serviço há cerca 
de três meses. “É um gasto de 30% a mais de bateria”, explica. Quanto à 
velocidade, ele concorda que não há vantagem tão grande. “Você sente 
uma diferença, mas não é algo que seja gritante”, analisa. Quanto ao 
sinal, ambos não veem maiores problemas.  
 
Operadoras 
Desde a última quarta-feira (12), além de fornecer o serviço em Natal, a 
Claro passou a oferecer os serviços 4G também em Parnamirim. De 
acordo com o diretor regional da Claro Nordeste, André Peixoto, em 
Natal, a Claro já cobre 90% da cidade, enquanto que em Parnamirim, a 
operadora já atingiu 80%. A previsão para a capital potiguar é chegar a 
100% com o 4G entre abril e maio. “Estamos visando atender essa 
demanda de Copa do Mundo com uma boa cobertura. No começo, 
pegava melhor apenas em Ponta Negra, agora já estamos na orla, nos 
centros comerciais, como o Midway e Natal Shopping, no Centro, no 
Alecrim. Tivemos uma boa evoluída”, explica Peixoto.  
 
O diretor regional diz que a prioridade da Claro tem sido a transmissão 
de dados, já que a demanda por internet tem sido cada vez maior. “A 
gente vê hoje que as pessoas estão muito conectadas, ligadas nas redes 
sociais, via whatsapp. Queremos dar ao cliente a melhor experiência de 
dados e voz também, mas principalmente de dados”, diz. 
 
A TIM, que lançou o 4G em novembro de 2013, no RN, afirma que os 
equipamentos já  permitem o atendimento a 50% da população da 
capital. “Até maio esse percentual deve subir para 80% do perímetro 
urbano”, declarou, em nota. A Oi não informou o tamanho de sua 
cobertura, mas garante que “está cumprindo os compromissos 
assumidos com a Anatel relativos aos prazos de instalação da tecnologia 
4G no Brasil”. A Vivo declarou que, desde novembro, leva a tecnologia 
4G para 27 bairros de Natal, incluindo a região da Arena das Dunas. 
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O tomador de serviços deve garantir os direitos trabalhistas” 

Publicação: 16 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Ao longo dos últimos anos, as relações de trabalho no Brasil e no mundo 
têm passado por mudanças significativas e, com elas, surgiram novas 
modalidades de contrato de trabalho e até o conceito de 
empregabilidade é outro. 
divulgação/trt/rn

O desembargador Carlos Newton Pinto explica a chamada 
Responsabilidade Subsidiária, que existe quando há terceirização de 
serviços 
 
A adaptação da legislação para regular essas novas relações entre 
patrões e empregados tem sido acompanhadas pelos especialistas do 
Direito do Trabalho com atenção.   
 
Um dos fenômenos mais relevantes surgido nesse novo contexto é a 



 

terceirização de serviços, que chega trazendo consigo questões novas, 
como a responsabilidade subsidiária e os riscos naturais para quem dela 
se utiliza. 
 
O desembargador federal do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 
Região (TRT-RN) e professor universitário Carlos Newton Pinto é um dos 
estudiosos desse tema. 
 
 Na próxima quinta-feira (20), ele abre a programação do projeto CLT 70 
X 70 deste ano discutindo a “Responsabilidade Subsidiária: Os riscos e as 
responsabilidades desse tipo de contratação”. 
 
Durante o encontro, Carlos Newton responderá as perguntas do público 
interessado em saber mais sobre os cuidados necessários para a correta 
contratação de prestadores de serviços. 
 
O projeto CLT 70 X 70 é uma iniciativa do TRT e reúne especialistas, 
estudantes, advogados, sindicalistas e interessados, no auditório da 
Livraria Saraiva do Midway Mall, para debater temas relacionados à 
Consolidação das Leis do Trabalho. 
As palestras são abertas ao público e não há necessidade de fazer 
inscrição prévia. No entanto, os interessados devem chegar cedo, pois o 
espaço tem vagas limitadas. Mais informações estão disponíveis por 
telefone:  4006-3280/4006-3286. 
 
A terceirização das relações de trabalho está presente em muitos 
países do mundo e, no Brasil, não é diferente. Tanto empresas privadas 
quanto públicas utilizam-se bastante da terceirização de serviços. Um 
dos fatores decorrentes da terceirização é a Responsabilidade 
Subsidiária. O que vem a ser exatamente Responsabilidade 
Subsidiária? 
A Responsabilidade Subsidiária é a responsabilização da empresa 
tomadora de serviço, quando a empresa prestadora de serviço não 
cumpre com suas obrigações, principalmente no âmbito trabalhista. Um 
contrato de prestação de serviço, na verdade não é um contrato de 
trabalho efetuado por uma empresa. Assim, a prestação de serviço é 
feita pelos empregados contratados da prestadora. Se, eventualmente, 
no exercício do contrato de trabalho do empregado com a prestadora de 



 

serviço, esse serviço não for adequadamente prestado, evidentemente 
que a tomadora pode se insurgir contra isso. O que se põe como 
responsabilidade subsidiária, entretanto, é que, deixando a prestadora 
de serviço de efetuar o pagamento dos direitos trabalhistas aos seus 
empregados, quem assume a responsabilidade é a tomadora dos 
serviços. A responsabilização subsidiária tem o objetivo de garantir 
títulos, direitos, vantagens trabalhistas que não foram pagos pela 
empresa pagadora direta, de maneira que a tomadora do serviço não 
deixe o trabalhador sem algum direito. 
  
Além da Responsabilidade Subsidiária existe, também, a 
Responsabilidade Solidária. Qual a diferença entre as duas? 
É simples. Na responsabilidade solidária, as duas empresas são 
pagadoras imediatas. Elas dividem ao meio o pagamento da obrigação. 
Uma não sucede a outra. Elas dividem a conta, enquanto que na 
responsabilidade subsidiária, o empregador paga a conta. Se ele não 
puder, subsidiariamente a outra parte assume. 
  
Existe diferença na Responsabilidade Subsidiária entre o setor público 
e privado? 
Sem dúvida existe. No setor público as conseqüências são danosas ao 
patrimônio público. No setor privado, nem tanto, porque o dano limita-
se ao patrimônio privado. O problema com o setor público é maior 
porque se cria um déficit, ou como se diz na gíria, “um rombo” maior 
para o setor público, uma despesa maior, por algo que na verdade não é 
do setor público. A causa não foi do setor público que deixou de pagar. 
  
É o caso de empresas que prestam serviço quando o órgão público 
promove uma licitação para renovar aquele contrato, outra empresa 
que presta o mesmo serviço cobra menos e vence... 
Só que o ente público ainda tem um contrato para cumprir com a atual 
empresa. O que se faz? O ente público continua fazendo o aporte 
financeiro para essa empresa, só que ela já sabe que não vai ter seu 
contrato de prestação de serviço renovado e, por isso, deixa de pagar as 
suas obrigações com seus funcionários. No caso, o ente público está 
cumprindo rigorosamente com suas obrigações, inclusive fiscalizando 
esse contrato, mas a empresa deixa de pagar, por exemplo, os salários 
de seus funcionários. Aí passa a existir um “rombo”, um déficit e, 



 

teoricamente, seria uma despesa criada com um ente público, por um 
ato ilícito trabalhista cometido por parte de um empresário desleal. Essa 
situação gera para a empresa pública uma situação terrível, que é um 
passivo trabalhista desnecessário. 
  
Nesses casos, o ente público também se obriga a pagar os encargos 
previdenciários? 
O Artigo 173 da Constituição Federal, no seu parágrafo primeiro, inciso 
segundo, diz que o ente público se sujeitará ao regime jurídico das 
empresas privadas, inclusive quanto a direito e obrigações civis, 
comerciais, trabalhistas e tributárias. E a contribuição previdenciária é 
uma espécie de tributo e que se insere nessa situação. 
   
Existem dois projetos de lei sobre terceirização tramitando atualmente 
no Congresso Nacional e o ponto central é a Responsabilidade 
Subsidiária... 
A proposta do deputado Sandro Mabel, que se converteu no PL Nº 
4.330/204 é uma proposta curiosa. Ele propõe, na verdade, a inclusão da 
atividade fim como elemento de terceirização ou como possibilidade de 
terceirização. E o que é isso aí? Por que eu falo de atividade fim, de 
atividade meio e de atividade inerente? Por que existem essas 
atividades? Na verdade, a responsabilização subsidiária existe quando 
nós temos uma empresa prestadora de serviço que vai prestar serviço a 
um tomador, que o próprio tomador poderia estar fazendo, seja ele 
público ou privado. Como ele não realiza, ele pede que um prestador de 
serviço organize a prestação daquele serviço para que realize o serviço 
para ele, como se fosse ele a fazer, mas evidente que é outra empresa 
quem faz o serviço. Nesse caso, tem se entendido que, normalmente, a 
atividade fim é a atividade do empreendimento econômico do ente 
público ou privado, mas em que ele está atuando no sentido de manter 
o essencial do seu empreendimento.  Na prática, se eu sou um dono de 
lanchonete, o meu empreendimento econômico tem a ver com a venda 
de sanduíches e com a obtenção dos pães para fazer esse sanduíche, 
mas a padaria não é minha. Eu contrato uma prestação de serviço que 
forneça o pão com a qualidade que eu preciso para a minha lanchonete. 
Nesse sentido, a padaria é terceirizada. A padaria é uma atividade fim? 
Não!... A atividade fim é a minha elaboração e venda do sanduíche. Mas 
qual é a atividade da padaria? É uma atividade inerente. Não é uma 



 

atividade meio. A atividade meio seria a de alguém que limpa a 
lanchonete, por exemplo. 
  
Tomando esse exemplo da lanchonete, o que seria uma atividade 
inerente? 
A padaria é uma atividade inerente por que eu preciso do pão para fazer 
o sanduíche, mas ela não é a atividade fim. Eu não vou produzir pão, 
pois a minha finalidade é, repito, fazer e vender o sanduíche. A atividade 
fim é uma coisa, e eu não posso terceirizar a atividade fim. Se eu 
terceirizar a atividade fim, eu deixo de ter o sentido de empreendimento 
econômico, deixa de ter sentido o contrato de trabalho. Quem é meu 
empregado agora? Eu não sei mais nem quem é meu empregado. Eu 
não teria mais uma empresa em lugar nenhum porque o 
estabelecimento que eu tenho é terceirizado, o empregado não é meu. 
Onde está minha empresa, numa pasta? Isso não existe. E a falcatrua? E 
a possibilidade de se criar empresas falsas? 
  
O senhor acredita que esse projeto de lei do deputado Sandro Mabel 
tem condições de ser aprovado no Congresso? 
Se não houver uma investida da Justiça do Trabalho, do Ministério 
Público do Trabalho, dos sindicatos e da sociedade, eu acho que tem. Eu 
sei da intenção do deputado Sandro Mabel, que é muito justa e correta 
no sentido de tentar ampliar a possibilidade de emprego do trabalhador, 
mas o que nós vamos ver com essa situação em relação à atividade fim é 
um problema maior, é mais desemprego. 
  
Isso mudaria também a relação de trabalho no país? 
Mudaria completamente. Nós deixaríamos de ter contrato de emprego 
como sendo a regra. A regra não seria mais o emprego. A regra seria a 
prestação de serviço. Eu entendo como sendo um retrocesso, 
principalmente do ponto de vista de política institucional para o Direito 
do Trabalho, para a Justiça do Trabalho e para o trabalhador brasileiro. 
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RN: insegurança até nos dados 
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Repórteres 
 
A primeira vez foi no Santarém, zona norte de Natal. Dois rapazes, em 
uma bicicleta, levaram o celular dela e de outras duas amigas. Na 
segunda, virou refém no ônibus: um rapaz encostou a arma na cabeça 
dela, e ameaçou atirar caso os passageiros não entregassem os 
pertences. Na terceira, outro rapaz de bicicleta a abordou a luz do dia, 
também no Santarém. Levou a bolsa, com todos os documentos e 
R$300. Na quarta e na quinta vez – um arrastão no coletivo e uma 
abordagem de moto – não levaram nada de valor. Na última vez, em 
dezembro de 2013, o assaltante não se contentou em roubar R$100. 
Gabriely Morais, técnica em radiologia, ganhou um tapa na cara. A 
razão? Não estava com o celular. 
Junior 
Santos



 

Números de crimes e vítimas da violência só crescem no RN: 
homicídios mais que dobraram em 10 anos; já a quantidade de 
inquéritos que investigam essas mortes não representa nem 20% dos 
casos 
 
Gabriely é só mais um número. Em 2013, foram registrados 2.789 
assaltos a transeuntes na capital potiguar. Outros 203 assaltos foram 
registrados nos ônibus da cidade. Mas os furtos são só apenas a ponta 
do iceberg que simboliza a criminalidade no Rio Grande do Norte. O 
índice de mortes por arma de fogo, por exemplo, cresceu em 110% 
entre 2000 e 2010, segundo o estudo Mapa da Violência, divulgado no 
ano passado. Em 2013, foram registrados 1653 homicídios no estado – 
434 casos a mais do que em 2012. Neste ano, já foram registradas 330 
mortes, somente até a última quinta-feira, de acordo dados do Conselho 
Estadual de Direitos Humanos e Itep/RN.  
 
Mesmo com os altos índices, a taxa de resolutividade desses crimes é 
menor a cada esfera do poder público pelo qual perpassam – desde o 
início das investigações pela Polícia Civil até o julgamento do culpado 
pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Dos homicídios 



 

registrados em 2013, 299 inquéritos foram gerados e somente 4% 
solucionados. A causa apontada por todas as instituições criminais do 
estado são praticamente as mesmas: falta estrutura de trabalho, faltam 
recursos humanos. O resultado é a impunidade, que retroalimenta o 
mundo do crime. Para se ter uma ideia, a taxa de presos que retornam  a 
praticar delitos é de 80%. A TRIBUNA DO NORTE fez um levantamento 
do caminho que um homicídio faz no sistema criminal até ser julgado. A 
burocracia que emperra o andamento dos inquéritos – e, por 
conseguinte, a punição do culpado –, está presente em todas as esferas. 
Acompanhe. 
 
Entidades se mobilizam 
Cada órgão oficial procurado pela reportagem afirmou que existem 
medidas sendo tomadas para reestruturar o sistema de Segurança do 
Estado. De acordo com a Polícia Civil, já existe um processo em 
andamento para a compra de 400 pistolas e coletes a prova de balas, 
que deve sair até o final do mês. Quanto à reposição do efetivo, porém, 
a Degepol aguarda uma definição do Governo do Estado. Com a 
convocação, seria possível criar a Divisão de Homicídios – uma aposta da 
instituição para dar maior resolutividade aos casos de homicídios, mas 
que ainda não saiu do papel. O projeto faz parte do Programa Brasil 
Mais Seguro prazo para junho deste ano. A Divisão contaria com 80 
policiais.  
 
Segundo a Secretaria do Estado de Justiça e Cidadania (Sejuc), estão 
sendo construídos sete novos centros de detenção como uma medida 
resolutiva para a carência de vagas no cárcere potiguar. Com todas as 
obras serão criadas 1.700 novas vagas para o regime fechado e 300 para 
o regime semiaberto.De acordo com o secretário estadual de justiça, 
Júlio César de Queiroz, também foram adotadas medidas para 
reintegração social do preso a partir de programas de capacitação e do 
estímulo para que os apenados possam trabalhar dentro dos presídios.  
 
Já o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do RN trabalham com a 
meta Enasp (Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública), 
definida pelo Conselho Nacional de Justiça em 2010, para liquidar todos 
os inquéritos de homicídios que aguardam resolução. Na última sexta-
feira (14), o MPRN lançou projeto para combater as subnotificações de 



 

homicídio no estado. “Vamos tentar, nos primeiros seis meses, traçar 
um relatório da situação que encontramos de inquéritos em aberto e o 
que podemos fazer. O prazo da meta Enasp ainda é prorrogável”, 
apontou o promotor Edevaldo Barbosa.  
 
O TJRN inicia amanhã a Semana Nacional do Júri, que dá início ao 
cronograma de execução de processos por todos os tribunais do país. 
Durante esta semana, 17 juízes vão ser responsáveis por julgar 49 dos 
cerca de 720 processos de homicídios que estão parados. A previsão é 
que os demais processos sejam julgados até outubro deste ano – o 
cronograma prevê julgamentos mensais nas diversas comarcas do 
estado. “Não dá para dizer que vamos cumprir tudo, até porque as 
dificuldades para encontrar e transferir réus se mantém. Mas estamos 
fazendo um esforço para cumprir a meta”, finalizou o juiz auxiliar da 
Presidência do TJRN, Fábio Filgueira.  

Violência sem controle 

Publicação: 16 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
 
A prevenção 
As polícias Militar e Civil, responsáveis pela identificação e investigação 
do crime, respectivamente, enfrentam a mesma deficiência: o baixo 
efetivo nas ruas. Do efetivo de 9.683 PM’s que existem hoje na 
corporação, 15% está cedido a outros órgãos, dos quais cerca de 800 
estão distribuídos na Região Metropolitana de Natal. A PM é a primeira 
a chegar ao local do homicídio, e fica responsável por entregar o caso 
para a Civil, que investigará o delito. Esta sofre com um déficit ainda 
maior no número de policiais: de acordo com a Delegacia Geral, a polícia 
atua com apenas 28% do efetivo necessário para cobrir todo o estado, 
demanda estimada em cinco mil policiais. Dos 1.500  escrivães, agentes 
e delegados, 1.390 estão efetivamente nas ruas. Na prática, este efetivo 
está ainda mais defasado: há delegacias, como a regional de Macau, que 
atende a 15 municípios, que só conta com dois policiais. Também faltam 
400 coletes e 400 pistolas – a maioria dos policiais ainda utiliza 
revólveres, arma considerada  ultrapassada.  
 
Personagem:  
Interditada desde o dia 24 de fevereiro deste ano, a 13ª DP de Natal, na 



 

Redinha, ainda realiza investigações. Os nove policiais batem o ponto na 
delegacia todos os dias, mesmo com o auto de interdição emitido pela 
Defesa Civil. O prédio apresenta piso esburacado, partes do teto estão 
caindo e a madeira da cobertura do anexo está carcomida por 
cupins.   Enquanto aguardam ordens da Degepol, os policiais apenas 
fazem a notificação dos homicídios que acontecem todos os dias. “Até 
pensamos em sair, mas temos medo. Nem todo mundo tem revólver, e 
só temos dois coletes vencidos. Como eu vou enfrentar um bandido que 
tem arma muito maior e melhor que a minha?”, desabafa o agente 
policial Ailton Barbosa. Dos 24 inquéritos instaurados na delegacia ano 
passado, apenas dois foram solucionados. 
 
A investigação 
A maior parte dos homicídios que acontecem em Natal sequer chegam a 
ser investigados. De acordo com o CEDH-RN, dos 1.653 homicídios 
ocorridos em 2013, apenas 299 viraram inquérito.  A instituição 
reconhece que o índice de solução de inquéritos não chega a 20%. No 
ano passado, apenas 74 dos 299 inquéritos instaurados foram 
elucidados. A deficiência das investigações começa na base: a análise 
pericial. Para se ter uma ideia, existem 3.983 laudos periciais, (datados 
de 2000 a 2010), que ainda estão pendentes no Itep-RN.  Para completar 
o quadro, nem todos os inquéritos que são instaurados são denunciados 
pelo MP. De acordo com o MP, dos 1.672 inquéritos instaurados desde 
2005, 900 ainda estão em aberto. A maior parte deles  (726)  retornaram 
à Polícia Civil para que fossem feitas novas diligências. Outros 414 foram 
arquivados por causa da fragilidade do conteúdo do inquérito.  
 
Personagem:  
A subnotificação dos homicídios que acontecem no RN fica ainda mais 
clara quando se compara o levantamento da Comissão de Direitos 
Humanos com os dados do Itep. De acordo com a CEDH, 330 pessoas já 
foram assassinadas em 2014. Para o Itep, esse número cai para metade: 
258 corpos foram etiquetados pelo instituto.  
 
“A polícia não investiga crime de bandido”, sentencia o corretor de 
imóveis Carlos Alberto Araújo. Ele tem experiência para comprovar. O 
enteado do corretor, Felipe, 24 anos, foi assassinado próximo à sua casa, 
na zona Norte. O jovem rapaz era viciado em drogas e roubava para 



 

alimentar a dependência. Depois da morte – conta Araújo – ele até 
procurou a polícia, mas não obteve muitas respostas. “Fui até a 
delegacia, mas o pessoal não correu muito atrás. Quem é que vai 
investigar crime de bandido contra bandido? A gente acha que ele 
morreu por dívida com traficante” acrescenta. 
 
A causa 
Não há dados concretos sobre que comprovem a relação de morte 
entre   drogas (consumo ou tráfico) e o número de homicídios. De 
acordo com a PF/RN,  é possível inferir que há uma relação íntima entre 
os entorpecentes e os homicídios. “Brigas por território de venda e 
dívidas de drogas são responsáveis por 80% dos casos de morte”, aponta 
Rubens França, delegado de combate ao crime organizado da PFRN. 
Somente em 2013, a PF apreendeu 950kg de maconha, 16kg de cocaína 
e 1,5kg de crack – as três drogas mais consumidas e comercializadas no 
RN. Nos dois primeiros meses deste ano, já foram apreendidos outros 
150kg de maconha, 8kg de cocaína e mil comprimidos de 
metanfetamina – droga sintética. Entretanto, a desarticulação de 
quadrilhas que comandam o tráfico ainda é uma estatística pequena. Em 
2013, apenas duas operações foram deflagradas e foram instaurados 
280 inquéritos sobre tráfico de drogas, dos quais 16 ainda estão em 
andamento. 
 
Personagem:  
O crack é a pedra no sapato das instituições que combatem às drogas no 
estado. A droga é acessível devido ao baixo preço a que é comercializada 
– a “pedra” chega a custar R$10. De acordo com um relatório do 
Observatório do Crack, da Confederação Nacional de Municípios, 28 dos 
168 municípios potiguares estão com nível “alto” nos problemas 
relacionados ao consumo e a comercialização do crack. A reportagem 
esteve no Presídio  Raimundo Nonato Fernandes na última sexta-feira 
(14), e conversou com um rapaz acusado de homicídio. O jovem, que 
pediu para ter a identidade preservada, é viciado em “pedra”. Morador 
da Praia do Meio, o rapaz foi provocado por outro viciado em drogas 
quando estava na calçada de casa, com o filho pequeno. O agressor 
chegou a cortar o braço da criança com uma faca. O rapaz revidou, 
disparando cinco tiros, e fugiu. Neste ano, se apresentou à polícia e 
aguarda julgamento. 



 

 
O cárcere 
O ciclo da criminalidade no estado é retroalimentada pela deficiência no 
sistema prisional. Os presídios lotados  já não são novidade, mas 
continuam a chocar. Segundo a Secretaria do Estado de Cidadania e 
Justiça Social (Sejuc), o Rio Grande do Norte possui 6.700 presos. Os 
apenados se  acotovelam nas 4.200 vagas que estão distribuídas pelas 
35 unidades prisionais  do estado – entre as quais estão centros de 
detenção provisória, cadeias públicas e presídios.  
 
O efetivo humano para cuidar desses apenados é ainda mais 
preocupante: a proporção de agentes penitenciários no estado é de 1 
profissional para sete presos. No total, existem 914 agentes no estado, 
mas a necessidade é de 1.200 para atender a toda a demanda. A 
ineficiência do sistema penitenciário abre portas para as rebeliões e as 
fugas. De acordo com um relatório produzido pelos conselhos nacionais 
de Justiça (CNJ) e Ministério Público (CNMP) em 2013, com dados de 
2012 e do próprio ano, foram registradas seis fugas nos 26 centros de 
detenção do estado que participaram da pesquisa. 
 
Ainda de acordo com a pesquisa, a a maior parte dos centros de 
detenção do sistema penitenciário potiguar não considera critérios 
como reincidência, periculosidade do crime, facções criminosas para 
separação dos presos.  Cerca de 90% dos 26 estabelecimentos 
estudados também não possui camas, colchões ou material de higiene 
suficiente para todos os apenados.  Essa ineficiência estrutural contribui 
para o retorno do apenado ao mundo do crime. Segundo dados da 
Sejuc, a população  de apenados só tem crescido: era composta por 
3.955 presos em 2008 e pulou para 6.700 em 2013. De acordo com a 
secretaria, 80% dos presos são reincidentes.  
 
A pena 
Para os poucos homicidas que chegam a ser julgados por seus crimes, a 
Justiça se torna uma aliada  importante na continuação da impunidade. 
Só para se ter uma ideia: mais de 720 processos relacionados a 
homicídios cometidos no estado aguardam julgamento do TJRN, alguns 
com mais de 15 anos. O TJRN julgará, a partir de amanhã, 49 processos 
que estão parados, relativos a homicídios e tentativas de homicídios. A 



 

pauta faz parte da Semana Nacional do Júri, mas é apenas um pontapé 
para que todas as comarcas do estado dêem celeridade aos seus 
processos. Estão definidas pautas a serem cumpridas durante os 
próximos sete meses. Foram designados 17 juízes para o tribunal do júri 
que acontece durante a semana. 
 
As justificativas do TJRN para o acúmulo de projetos apontam para o pé 
da hierarquia. Segundo o juiz Fábio Filgueira, coordenador da Câmara 
Estadual de Monitoramento de Homicídios, a maior parte dos processos 
volta às mãos da Polícia Civil por causa da fragilidade do inquérito. “É 
evidente que um inquérito mal feito traz problemas para o processo. Em 
razão as investigações mal feitas, o MP precisa pedir diligências. Por 
mais que se diga que existe um processo, nem sempre há inquérito”, 
aponta o juiz . Além disso, o julgamento dos processos de homicídio 
necessita da presença do réu – o que nem sempre acontece, devido 
fugas e transferências. A falta de juízes titulares em 36 das 66 comarcas 
do RN dificulta ainda mais o julgamento dos casos. 
 
Personagem:  
Uma das  peças que serão julgados esta semana, é o de Luciano 
Herculano Fernandes, de 33 ano. Ele é réu de um processo que tramita 
no TJRN desde 2006. O crime, porém, aconteceu sete anos antes. 
Herculano é acusado de matar Renê Vicente do Nascimento. O crime 
teria ocorrido no dia 5 de maio de 1999,  no bairro Bom Pastor. O 
primeiro interrogatório do réu só aconteceu em 2006, após o MP 
oferecer denúncia do crime. Em novembro de 2008, foi expedido o 
mandado de prisão para o acusado, que só chegou a ser detido em maio 
de 2011 e encarcerado no CDP de Parnamirim. Devido a contínua 
desistência de defensores para o réu, dificuldade para encontrar as 
testemunhas iniciais, o processo se arrastou por mais dois anos.  
 
Em março do ano passado, a justiça inocentou o réu. O MP recorreu  e 
novo julgamento está marcado para o próximo dia 18.  
 
A barbárie 
Não há um levantamento preciso quanto aos casos de linchamento que 
se espalharam pelo país desde que, em 31 de janeiro, um adolescente 
foi espancado e amarrado nu a um poste, no Rio de Janeiro. Ele era 



 

acusado de assalto. De acordo com um levantamento recente do Núcleo 
de Estudos à Violência da Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 
Rio de Janeiro e Bahia são os estados que lideram quanto aos casos de 
linchamento público promovidos pelos “justiceiros”. 
 
No RN não há uma estatística sobre os casos que já aconteceram. É 
recorrente na mídia, porém, os casos de linchamento. Desde janeiro, já 
foram registrados pelo menos quatro casos na capital potiguar e um em 
São Gonçalo do Amarante. 
 
De acordo com a  PM, casos identificados de linchamento público 
também geram inquéritos policiais. O comandante da PMRN, coronel 
Francisco Araújo, afirma que é responsabilidade da PM fazer a 
identificação dos principais agressores ao chegar ao local do crime. “A 
nossa preocupação é que esses casos não se tornem costumeiros. Não 
cabe ao cidadão fazer justiça com as próprias mãos”, opina. 
 
Personagem:   
Marcos Aurélio do Nascimento, 50 anos, foi linchado publicamente no 
dia 28 de novembro de 2013, no bairro Lagoa Azul, zona Norte de Natal. 
Acusado inicialmente de roubar uma bicicleta, Marcos foi morto a 
pedradas por populares três ruas depois da casa onde morava. Blogs e 
sites de Natal também deram a versão de que Marcos teria roubado 
uma bicicleta, o que foi negado com as investigações: a bicicleta era da 
filha dele. Marco Aurélio sofria de transtorno bipolar do humor, mas 
tomava remédios controlados. As hipóteses iniciais que circundam a 
morte – ainda não esclarecida – dão conta que uma discussão entre 
vizinhos teria iniciado tudo. Foi morto a pedradas antes que a polícia 
chegasse ao local. “Concentraram as pedradas na cabeça do meu pai. Do 
pescoço para baixo ele não tinha um só arranhão”, relata Aline Marques. 
Quatro meses após o ocorrido, ninguém foi punido. O caso está sendo 
investigado pela 6ª DP do Pajuçara. “Não faço isso pelo meu pai, mas 
porque não quero que aconteça com os outros. Ninguém merece morrer 
desse jeito, sendo culpado ou não.”, diz Aline. 
 

RN: 80% das mortes sem inquéritos 

Publicação: 16 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 



 

Daísa Alves 
Repórter 
 
O cenário de criminalidade no estado do Rio Grande do Norte ressalta 
em alarde nos casos de homicídios irresolutos. Somente no ano passado, 
com dados do Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania 
(COEDHUCI), ano passado, em todo o estado, ocorreram 1.653 
homicídios. No entanto, consta nos registros da Polícia Civil a 
instauração de 299 inquéritos para investigação.  
A discrepância destes números, mesmo considerando a coletividade de 
homicídios em um mesmo inquérito, fez com que o Ministério Público 
implantasse um projeto para acompanhamento dos casos de homicídio 
ocorridos em 2014 a fim de trazer resoluções sólidas para os inquéritos. 
Sobre este projeto, e uma análise da atual situação das investigações por 
parte da Polícia Civil, conversou com a TRIBUNA DO NORTE, o 
procurador geral de Justiça, Rinaldo Reis. Segue abaixo as declarações 
do procurador, na íntegra, sobre a baixa resolução dos casos, 
participação dos adolescentes e grupos de extermínio, e desestrutura 
material e pessoal do RN para as investigações. 
Emanuel 
Amaral



 

Discrepância entre número de homicídios e quantidade de inquéritos 
judiciais motivou projeto do MPRN que tenta garantir investigação dos 
crimes 
 
Homicídios  
“Não está havendo o devido registro  dos crimes de homicídios.  Hoje, 
nós temos uma estatística referente a 2013 que aponta a existência de 
um 1.653 homicídios, segundo o levantamento feitos pelo Conselho 
Estadual de Direitos Humanos e Cidadania. No entanto, quando a gente 
vai para a estatística oficial de inquéritos, instaurados no ano passado 
referentes a homicídios,  a Polícia Civil instaurou apenas 299 inquéritos. 
Então, o que a gente nota, é que está havendo um descasamento brutal 
entre o número de inquéritos e a quantidade de homicídios. Ainda que a 
gente considerasse uma média de dois homicídios para cada inquérito, 
chegaríamos a 600 homicídios, menos da metade do número catalogado 
ano passado. O que está acontecendo é que os homicídios não estão 
sendo sequer objeto de lavratura de inquéritos judiciais” 
 
Projeto do MP  
“Nosso projeto, implantado a partir de ontem, visa primeiro que haja a 



 

instauração, a formalização do inquérito para todos os homicídios. Algo 
que é obrigatório por lei. Porque a partir o Ministério Público vai poder 
fazer o acompanhamento das investigações, o andamento do inquérito 
policial para que este possa ser concluído e depois entregue ao 
Ministério para que possa oferecer a denúncia.  Estamos dando início a 
um trabalho de apuração de todos  os homicídios relativo ao ano de 
2014, para que a gente possa ver quais são os que se transformaram ou 
não em inquérito. Analisaremos apenas deste ano, pelo menos por hora. 
Será uma ação contínua, a partir de agora. A gente vai fazer esse 
levantamento, depois vamos encaminhar para os promotores de justiça 
que tem atribuição para nessa matéria, de acordo com a jurisdição, para 
que os promotores então vejam se há ou não esse inquérito. Se não, o 
promotor vai requisitar que seja instaurado o inquérito policial e a partir 
de agora vai ficar acompanhando todos os inquéritos policiais para 
averiguar se estão cumprindo o  prazo, se são regularmente 
formalizados. O que a gente quer é que haja a apuração de todos os 
crimes de homicídios. A partir de agora estaremos acompanhando os 
inquéritos policiais e diligenciando junto aos respectivos delegados para 
saber que motivos estão levando para a demora na conclusão. Primeira 
coisa, que ele seja instaurado, que ele seja concluído dentro dos prazos 
legais e que ele seja regularmente formalizado” 
 
Criminalidade 
“Em média, 20% dos homicídios levam à instauração de inquéritos. 
Desses que estão sendo instaurados, apenas 25% estão chegando a uma 
conclusão. O que é a conclusão? É o delegado ter feito todas as 
diligências e ter chegado a um entendimento da autoria do crime, das 
condições, se é em legítima defesa, se premeditado. Então, pouco mais 
de 70 inquéritos policiais, que tratam de homicídios, chegaram à  uma 
conclusão no ano passado. Isso dá uma abertura para a impunidade, 
com certeza. Se não há instauração, significa que não há nenhuma 
apuração. Toda apuração é feita dentro do inquérito policial. Se não  há 
inquérito policial é porque nada está sendo feito para a apuração desses 
itens. É uma situação preocupante. Essa sensação de impunidade que 
existe hoje, ela está estimulando a prática desses crimes” 
 
Participação  
“No Rio Grande do Norte, onde nós temos uma falência do sistema 



 

socioeducativo de adolescentes em conflito com a lei. Isso inclusive 
motivou aquela ação civil pública da promotoria da infância, a nossa 
ação de improbidade também em relação a mesma coisa e o pedido de 
intervenção da Fundação Estadual da Criança e do Adolescente feito 
pelos promotores da infância. Então, é uma falência completa do 
sistema de ressocialização desses adolescentes e, na minha opinião, a 
sociedade tem que rever essa questão dos adolescentes; a própria 
questão da maioridade tem que ser debatida. A sociedade precisa ser 
ouvida também a respeito. A sensação de impunidade, não só aos 
adolescentes, estimula as ações ilícitas” 
 
Grupos de extermínio 
“Nós sabemos que existem grupos de extermínio, isso é um fato. Mas, 
não temos como precisar isso nesse momento, até pela total ausência 
de elementos desse homicídios todos. A partir de uma apuração mais 
criteriosa a gente vai poder identificar se está acontecendo no Rio 
Grande do Norte, se em larga escala. Hoje não há investigações, que se 
saiba, a respeito disso. Não que tenhamos conhecimento. Com certeza, 
uma divisão especializada da Polícia Civil trabalhando com pessoas 
capacitadas, mais agentes, poderia ajudar a elucidar muitos crimes e, 
com certeza, a desbaratar talvez grupos de extermínios.  A divisão é uma 
das lutas do Ministério Público, que  está no programa do Brasil Mais 
Seguro, é ainda uma promessa desse governo que a gente espera que 
seja cumprida” 
 
Despreparo  
“É uma precariedade total da Polícia Civil e da Polícia Técnica. É 
lamentável que seja assim. Nós temos tido um esforço para que haja um 
melhor aparelhamento da Polícia Civil. Hoje a Policia trabalha só com 
28% de seu contingente efetivo. Temos tentando junto a governadora a 
nomeação de agentes, escrivães, delegados, mas não obtivemos êxito, 
por hora. Mas esperamos que isso possa ser visto, porque a polícia 
realmente, da forma como está, não tem como prestar um  bom 
trabalho. Não tem como chegar a prestar o trabalho que hoje é 
necessário dentro desse quadro que a gente tem de violência, 
principalmente de homicidio. A justificativa de que a policia é 
desestruturada e não tem condições de investigar crimes, daí vem o 
estímulo à perpetuação da criminalidade. A desestruturação do nstituto 



 

Técnico Científico do Rio Grande do Norte (ITEP) também influência para 
a baixa resolução dos inquéritos policiais, não é o fator determinante, 
mas influência.  
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Enquanto as águas baixam... Problemas emergem 

Publicação: 15 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Pedro Andrade e Sara Vasconcelos 
repórteres 
 
Em 24 horas, a capital potiguar recebeu cerca de 70% do total de chuvas 
esperadas para todo o  mês de março, cuja média varia entre 180 a 200 
milímetros. Da quinta-feira (13) até a sexta-feira (14), os pluviômetros 
registraram 136 mm. Enquanto as águas baixam, problemas emergem. 
Ruas e imóveis alagados, pessoas desalojadas, escolas com aulas 
suspensas, riscos de deslizamentos de encostas, estruturas ruindo, 
árvores caídas e crateras abertas  foram incidentes registradas em quase 
todas as regiões da cidade.  
 
Um dos pontos de alagamento mais críticos foi no cruzamento entres as 
avenidas Jaguarari e Jerônimo Câmara, em Lagoa Nova. Pneus chegaram 
a ser queimados por moradores da região, em protesto para 
cobrar  providências urgentes a drenagem da área. O fechamento de 
tubulações da obra de drenagem da Arena das Dunas impede o 
escoamento da água, que seguiriam para aquela lagoa e de lá até a São 
Conrado. Problemas foram detectados em seis poços de visita, que 
jorram,  incessantemente, água do lençol freático que escorre para a 
área alagada. 
 
O acúmulo  de água na avenida já dura três dias, invadindo casas e 
comércios que permanecem com portas cerradas,  moradores ilhados e 
contabilizando prejuízos. Uma família da Rua Itaú ficou desalojada e 
precisou ser removida pela Defesa Civil para casa de familiares. 
 
A empresária Auxiliadora Araújo, dona de restaurante, teve o 
estabelecimento invadido pelas águas e perdeu equipamentos 
eletrônicos e móveis, em prejuízo que, segundo ela, deve superar os R$ 
10 mil. “É uma situação que ninguém aqui aguenta. Estão fazendo obras 
para a drenagem, mas durante as obras os moradores daqui são 
prejudicados”, disse a empresária. Uma fita de isolamento foi colocada 



 

pela população para evitar o tráfego. “Pedimos pelo menos dois 
amarelinhos para orientar o transito”, disse o comerciante Marcondes 
Almeida.  
 
Áreas de risco  
O monitoramento das áreas de riscos foi reforçado com o alerta de “alto 
risco” emitido pela Defesa Civil nacional, que alterou o status de 
“moderado” nas últimas 24 horas. “A Defesa Civil de Natal já alertou os 
órgãos competentes e a população”, disse Jeóas Santos. O risco de 
deslizamento de encostas foi confirmado.  
 
O coordenador do órgão, Jeoás Santos, disse que houve deslize de 
terras, raízes e a orientação é para que as famílias procurem abrigos 
com familiares ou no Ginásio Nélio Dias, em dias de chuva intensa. De 
acordo com levantamento da Defesa Civil, os principais pontos de risco 
da cidade estão na comunidade do Jacó, Mãe Luíza, Cidade Nova e no 
Passo da Pátria, onde já foi constatado que há uma área com alto risco 
na região próximo à linha férrea.  
 
No Passo da Pátria, famílias da Rua Ocidental de Baixo, próximo a linha 
férrea, já se preparam para deixar as casas durante noites de chuvas. 
“Tenho medo que o pior aconteça e já dormimos ontem (quinta) na casa 
de um irmão”, disse Luzineide Marques. A casa dela e de outros quinze 
moradores estão em zona de risco de desabamento. Há um ano, parte 
da encosta cedeu e arruinou a antiga cozinha. Na mesma situação, estão 
quatro casas à frente. A família de doze pessoas que divide a casa de 
quatro cômodos chegou a sair do imóvel, à época do deslize, mas voltou 
por não ter como pagar aluguel. 
 

Das 26 lagoas de captação, apenas uma recebeu escavação 

Publicação: 15 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
O período de chuvas chega sem que a gestão municipal tenha concluído 
o processo de limpeza e aprofundamento das lagoas de captação de 
água pluvial.  Apenas um dos 26 equipamentos, localizado na Rua Praia 
de Jenipabu, em Ponta Negra, recebeu as escavações para 
aprofundamentos e retirada de águas servidas. A Semopi está com 
processo licitatório aberto e aguarda a conclusão da análise das 



 

propostas apresentadas pelas empresas concorrentes. Segundo o titular 
da pasta, Tomaz Neto, o serviço está garantido pelo menos até o 
próximo dia 31, quando acaba a vigência do contrato atual. Ele espera 
concluir o  certame até 10 de abril.  
 
Um dos entraves, explica o responsável pela limpeza das lagoas na, o 
engenheiro André Feijó, é a destinação das águas servidas retiradas 
durante a limpezas do fundo das lagoas de captação de água pluvial, até 
então não definido. “Antes enviávamos para um terreno da Urbana, 
localizado no Guajirú, mas o Ministério Público vetou devido o risco de 
contaminação, já que as águas não são só de chuvas, mas a água servida 
de bairros não saneados e de ligações clandestinas de esgotos”, disse.   
 
A lagoa de captação do Jacaré, em Morro Branco, não teve problemas 
com o bombeamento. Mas o volume de águas pluviais ficou represado 
no  cruzamento da Rua da Saudade com a Norton Chaves, já tradicional 
ponto de inundação. Por precaução, moradores construíram barreiras 
de contenção na entrada das casas.   
 
As lagoas de Jardim Primavera, Aliança, Soledade e José Sarney, na Zona 
Norte, não contam mais com bombeamento. “Elas estão interligadas ao 
sistema de escoamento  em que a água segue, por gravidade, direto 
para o Rio Doce, no bairro Lagoa Azul”, explicou o secretário. A ideia é 
que uma obra ligue a lagoa de Santarém à de José Sarney, para que a 
água dela também seja escoada para o rio. Já o trabalho no entorno das 
lagoas é de  responsabilidade da Urbana e, segundo a autarquia, está 
sendo  intensificado nesse período chuvoso. Apenas 40 
pessoas  trabalham nesse serviço e na drenagem, limpando galerias de 
águas pluviais e bocas de lobo em toda a cidade. 

Emparn prevê chuvas para os próximos dez dias 

Publicação: 15 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
A previsão da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do 
Norte (Emparn) é de mais chuvas, não só no RN, mas em todo o 
Nordeste, nos próximos cinco a dez dias. Segundo Gilmar Bristot, chefe 
do setor de Meteorologia da Emparn, apesar de a média para Natal em 
março variar de 180 a 200 mm, os valores registrados em 24 horas 
foram elevados devido à Zona de Convergência Intertropical, que está 



 

sobre o Nordeste, estimulada pelas águas mais aquecidas do litoral 
nordestino. 
 
 “As águas mais quentes no litoral do Nordeste intensificam as chuvas, 
além de outros fatores que tivemos nos últimos dias, como aumento da 
umidade e pouco vento”, explicou o meteorologista. No interior do 
Estado também chove, segundo Bristot, mas não em tanto volume 
quanto na capital.  
 
“As chuvas no interior estão bem distribuídas, dentro da média para o 
período chuvoso no semiárido, entre fevereiro e maio. Hoje [ontem], 
essas chuvas vão atingir com mais intensidade a região de Mossoró e do 
Alto Oeste”, explicou. De acordo com a Emparn, das 7h de quinta-feira 
(12) às 7h de sexta-feira foram registradas chuvas em 113 postos de 
monitoramento. 



 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 15.03.14             EDITORIA: 
ÚLTIMAS 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL            DATA: 15.03.14             EDITORIA: 
CIDADES 

 



 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL            DATA: 15.03.14             EDITORIA: 
CIDADES 

 



 

 
 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 16.03.14             EDITORIA: 
NATAL 

 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 16.03.14             EDITORIA: 
NATAL 

 



 

 
 


