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Senac-RN oferece 629 bolsas de estudos 
- Vagas são disponibilizadas pelo Programa Senac de Gratuidade e inscrições ocorrem 
entre os dias 5 e 12 de maio 

- Através do “Programa Senac de Gratuidade” (PSG), o Sistema Fecomércio-RN (que 
engloba a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 
e os Departamentos Regional do Sesc e do Senac), abriu processo seletivo para 
conceder 629 bolsas de estudos direcionadas para pessoas de baixa renda. 

- As inscrições podem ser feitas até o dia 12 deste mês, exclusivamente por meio do 
site www.rn.senac.br/psg. 

- Os cursos de capacitação profissional serão realizados em Natal, Parnamirim, 
Macaíba, Caicó e Assu. Os interessados em se candidatar a uma das vagas devem 
possuir renda familiar mensal de até dois salários por pessoa. Ao todo, são oferecidas 
17 opções de cursos, em 35 turmas, com vagas nos horários da manhã, tarde e noite. 

- Os pré-requisitos para cada qualificação e o quadro de vagas completo podem ser 
consultados na página do Senac (www.rn.senac.br). 

- Por meio do PSG, até abril, a instituição realizou 3.728 mil novas matrículas no Rio 
Grande do Norte. Até o final de 2014, mais de 10 mil bolsas de estudos serão 
disponibilizadas, o que representará um investimento superior a R$ 13 milhões. 
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Senac oferece 629 bolsas de estudos no RN | Ponto de Vista com Nelson Freire 
 
 

 
 
Posted on 06. May, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
O Sistema Fecomércio, por meio do Senac, abriu processo seletivo para 629 bolsas 
de estudos voltadas à população de baixa renda, através do Programa Senac de 
Gratuidade (PSG). As inscrições ocorrem entre os dias 5 e 12 de maio, 
exclusivamente por meio do site www.rn.senac.br/psg 
 
Os cursos serão realizados em Natal, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. A seleção 
contempla capacitações que terão início ao longo dos meses de maio e junho. Os 
interessados em se candidatar a uma das vagas devem possuir renda familiar mensal 
de até dois salários por pessoa. Ao todo, são oferecidas 17 opções de cursos, em 35 
turmas, com vagas nos horários da manhã, tarde e noite. 
 
Formações como cabeleireiro, operador de computador, auxiliar administrativo e 
cozinheiro estão entre as disponibilidades. Também há vagas nos cursos técnicos em 
logística e segurança no trabalho. Os pré-requisitos para cada qualificação e o 
quadro de vagas completo podem ser consultados na página do Senac. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Oportunidades 
 
 Senac oferece 629 bolsas de estudos no RN  
  
06 de Maio de 2014 
 
 O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, abriu processo seletivo para 629 
bolsas de estudos voltadas à população de baixa renda, através do Programa Senac 
de Gratuidade (PSG). As inscrições ocorrem entre os dias 5 e 12 de maio, 
exclusivamente por meio do site www.rn.senac.br/psg. 
 
 Os cursos serão realizados em Natal, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. A seleção 
contempla capacitações que terão início ao longo dos meses de maio e junho. Os 
interessados em se candidatar a uma das vagas devem possuir renda familiar mensal 
de até dois salários por pessoa. Ao todo, são oferecidas 17 opções de cursos, em 35 
turmas, com vagas nos horários da manhã, tarde e noite. 
 
 Formações como cabeleireiro, operador de computador, auxiliar administrativo e 
cozinheiro estão entre as disponibilidades. Também há vagas nos cursos técnicos em 
logística e segurança no trabalho. Os pré-requisitos para cada qualificação e o 
quadro de vagas completo podem ser consultados na página do Senac 
(www.rn.senac.br). 
 
 Por meio do Programa Senac de Gratuidade, até abril, a instituição realizou 3.728 
mil novas matrículas no Rio Grande do Norte. Até o final de 2014, mais de 10 mil 
bolsas de estudos serão disponibilizadas, o que representa um investimento superior 
a R$ 13 milhões. 
 
 Matrícula - Para garantir a bolsa de estudo, os candidatos selecionados devem 
procurar uma das unidades do Senac para apresentação dos documentos 
comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo qual optou, dentro do prazo 
estipulado pela instituição. 
 
 Os candidatos com as melhores classificações serão convocados para a efetivação 
da matrícula, através de publicação de listas no site do PSG (www.rn.senac.br/psg), 
até o preenchimento de todas as vagas. 
 
 Os processos seletivos para cursos inseridos no PSG são lançados mensalmente. Os 
candidatos que não forem contemplados na atual seleção, poderão se inscrever 
novamente nas próximas etapas. Outras informações podem ser obtidas pelo 
telefone (84) 4005-1000 e pelo site www.rn.senac.br. 
 



 

 Veja os cursos disponíveis - Administrador de Redes, Almoxarife, Auxiliar 
Administrativo, Balconista de farmácia, Cabeleireiro, Contabilidade para não 
contadores, Cozinheiro, Especialização técnica de nível médio em enfermagem, 
Gerência de loja, Gestão de pessoas, Manicure e pedicure, Massagista, Operador de 
Computador, Qualidade em serviços turísticos, Técnico em logística, Técnico em 
segurando do trabalho e Vendedor. 
 
 
Classificação: Positiva 
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06/05/2014 08h14 
  
 Senac oferece 629 bolsas de estudos no RN 
 As inscrições ocorrem entre os dias 5 e 12 de maio, exclusivamente por meio do site 
do Senac 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, abriu processo seletivo para 629 
bolsas de estudos voltadas à população de baixa renda, através do Programa Senac 
de Gratuidade (PSG). As inscrições ocorrem entre os dias 5 e 12 de maio, 
exclusivamente por meio do site www.rn.senac.br/psg. 
 
Os cursos serão realizados em Natal, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. A seleção 
contempla capacitações que terão início ao longo dos meses de maio e junho. Os 
interessados em se candidatar a uma das vagas devem possuir renda familiar mensal 
de até dois salários por pessoa. Ao todo, são oferecidas 17 opções de cursos, em 35 
turmas, com vagas nos horários da manhã, tarde e noite. 
 
Formações como cabeleireiro, operador de computador, auxiliar administrativo e 
cozinheiro estão entre as disponibilidades. Também há vagas nos cursos técnicos em 
logística e segurança no trabalho. Os pré-requisitos para cada qualificação e o 
quadro de vagas completo podem ser consultados na página do Senac 
(www.rn.senac.br). 
 
Por meio do Programa Senac de Gratuidade, até abril, a instituição realizou 3.728 mil 
novas matrículas no Rio Grande do Norte. Até o final de 2014, mais de 10 mil bolsas 
de estudos serão disponibilizadas, o que representa um investimento superior a R$ 
13 milhões. 
 
Matrícula - Para garantir a bolsa de estudo, os candidatos selecionados devem 
procurar uma das unidades do Senac para apresentação dos documentos 
comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo qual optou, dentro do prazo 
estipulado pela instituição. 
 
Os candidatos com as melhores classificações serão convocados para a efetivação da 
matrícula, através de publicação de listas no site do PSG (www.rn.senac.br/psg), até 
o preenchimento de todas as vagas. 
 
Os processos seletivos para cursos inseridos no PSG são lançados mensalmente. Os 
candidatos que não forem contemplados na atual seleção, poderão se inscrever 
novamente nas próximas etapas. Outras informações podem ser obtidas pelo 
telefone (84) 4005-1000 e pelo site www.rn.senac.br. 
 



 

Veja os cursos disponíveis - Administrador de Redes, Almoxarife, Auxiliar 
Administrativo, Balconista de farmácia, Cabeleireiro, Contabilidade para não 
contadores, Cozinheiro, Especialização técnica de nível médio em enfermagem, 
Gerência de loja, Gestão de pessoas, Manicure e pedicure, Massagista, Operador de 
Computador, Qualidade em serviços turísticos, Técnico em logística, Técnico em 
segurando do trabalho e Vendedor. 
 
Fonte: Senac RN 
 
Classificação: Positiva 
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COMUNICADOR EFECTIVO: Senac oferece mais de 600 bolsas de estudos no RN  
 

 

 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, abriu processo seletivo para 629 
bolsas de estudos voltadas à população de baixa renda, através do 
Programa Senac de Gratuidade (PSG). As inscrições começam hoje e permanecem 
até o dia 12 de maio, exclusivamente por meio do site do Senac.Os cursos serão 
realizados em Natal, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. As capacitações dos 
selecionados terão início ao longo dos meses de maio e junho. 
Os interessados devem possuir renda familiar mensal de até dois salários por pessoa. 
Ao todo, são oferecidas 17 opções de cursos, em 35 turmas, com vagas nos horários 
da manhã, tarde e noite. 

Os candidatos com as melhores classificações serão convocados para a efetivação da 
matrícula, através de publicação de listas no site do PSG, até o preenchimento de 
todas as vagas. Mais informações no site do Senac. 
Classificação: Positiva 

http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/76848134
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Adoro Comer por Davi Moura | Dica da Nutricionista – Kaline Melo dá dicas de 
como consumir açaí e reter todos os seus benefícios  
 

Hoje temos dica da nossa querida nutricionista Kaline Melo. E a temática é o açaí! 
Acompanhe: 

O açaí é uma fruta tipicamente brasileira e possui um grande valor nutricional. É 
reconhecido por seu poder energético e antioxidante, além de apresentar um 

elevado conteúdo de fibras. Rico em proteína, gordura vegetal, vitaminas B1, C e E, 
ferro fósforo, cálcio e potássio, o açaí não deve estar combinado com xaropes e 
açúcares, pois prejudica o seu valor nutricional e eleva a glicemia. 

A 

nutricionista Kaline Melo ainda alerta para as combinações com outros alimentos. 
Como o açaí é bem calórico, o melhor é evitar a combinação com outros alimentos 
de alto nível energético, como granola, mel e tapioca para evitar o aumento de peso. 
São ótimas combinações com o açaí, a banana, abacate, mamão, chia, óleo de coco, 
coco fresco ralado e whey protein. 

http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/76853521
http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/76853521


 

Sobre Kaline 
Melo Possui especialização em Nutrição em Terapia Renal (2012), Nutrição Clínica 
(2009), com experiência em atendimento clínico a diversos pacientes com diferentes 
patologias, praticantes de atividade física e atletas. Atualmente atende em 
consultório na Clínica Oitava Rosado, além de atendimento de nutrição esportiva na 
Academia BioFit, e professora colaboradora do SENAC. 

Para mais informações: (84) 9926 8621. Acesse: 
https://www.facebook.com/kaline.melo.9. 

[email protected] Twitter: @davimoura  Instagram: @blogadorocomer 
Facebook: fb.com/adorocomerblog 
Classificação: Positiva 
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Rosalie Arruda: Prefeitura de Mossoró é parceira do SESC na realização do “Dia do 
Desafio” 
 
 

 
 
Vida que segue 
 
A Prefeitura de Mossoró será parceira do Serviço Social do Comércio (SESC) na 
realização do Dia do Desafio, uma competição mundial que tem o objetivo de 
estimular a prática de atividades físicas. O desafio é colocar o maior número de 
pessoas em movimento no dia 28 de maio. 
 
O prefeito Francisco José Júnior recebeu o gerente do SESC Mossoró, Gustavo 
Barreto, e a técnica de referência do esporte da Unidade, Magnólia Aragão, para 
oficializar a participação da Prefeitura na competição. A secretária da Educação, Iêda 
Chaves, e a consultora geral, Fernanda Abreu, participaram da reunião. 
 
 
Classificação: Positiva 
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- Prefeitura é parceira do Sesc na realização do "Dia do Desafio" 
 
 
MOSSORÓ 
 
 Prefeitura é parceira do Sesc na realização do &quot;Dia do Desafio&quot;  
 Postado as 16h17 | 06.05.2014 
 

 
A Prefeitura de Mossoró será parceira do Serviço Social do Comércio (Sesc) na 
realização do Dia do Desafio, uma competição mundial que tem o objetivo de 
estimular a prática de atividades físicas. O desafio é colocar o maior número de 
pessoas em movimento no dia 28 de maio. 
 
O prefeito Francisco José Júnior recebeu o gerente do Sesc Mossoró, Gustavo 
Barreto, e a técnica de referência do esporte da Unidade, Magnólia Aragão, para 
oficializar a participação da Prefeitura na competição. A secretária da Educação, Iêda 
Chaves, e a consultora geral, Fernanda Abreu, participaram da reunião. 
 
De acordo com Gustavo Barreto, a ideia é envolver entidades públicas e privadas, 
mobilizando o maior percentual de habitantes em atividades físicas nas praças, 
empresas, escolas e equipamentos esportivos da cidade.  “É a primeira vez que 
Mossoró participa da disputa e competirá diretamente com a capital do Piauí, 
Teresina. Ganha o desafio o município que conseguir a maior participação da 
população. Por isso, precisamos do apoio de todos os segmentos da sociedade”, 
explicou. 
 
O prefeito destacou a repercussão positiva para Mossoró, como cidade que incentiva 



 

o esporte e contribui com a qualidade de vida. “A Prefeitura participará, 
principalmente, por meio das Secretarias da Educação e Desporto e Saúde. As 
escolas municipais serão envolvidas, os equipamentos públicos ligados ao esporte, 
como praças, quadras e ginásios, e também planejamos um Viva a Rio Branco 
especial para o dia 28. A prática esportiva é essencial para a qualidade de vida e essa 
é uma forma de estimulá-la. Além disso, a competição dará uma grande visibilidade 
a cidade, levando em consideração que é uma competição mundial”, disse Francisco 
José Júnior. 
 
  
 
Fonte: Assessoria de imprensa 
 
 
Classificação: Positiva 
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Blog do PC: Prefeitura é parceira do SESC na realização do “Dia do Desafio” 
 

 
 
A    Prefeitura de Mossoró será parceira do Serviço Social do Comércio  
(SESC) na realização do Dia do Desafio, uma competição mundial que tem o 
 objetivo de estimular a prática de atividades físicas. O desafio é  
colocar o maior número de pessoas em movimento no dia 28 de maio.O 
 prefeito Francisco José Júnior recebeu o gerente do SESC Mossoró,  
Gustavo Barreto, e a técnica de referência do esporte da Unidade,  
Magnólia Aragão, para oficializar a participação da Prefeitura na  
competição. A secretária da Educação, Iêda Chaves, e a consultora geral, 
 Fernanda Abreu, participaram da reunião.De acordo com Gustavo  
Barreto, a ideia é envolver entidades públicas e privadas, mobilizando o 
 maior percentual de habitantes em atividades físicas nas praças,  
empresas, escolas e equipamentos esportivos da cidade.  “É a primeira  
vez que Mossoró participa da disputa e competirá diretamente com a  
capital do Piauí, Teresina. Ganha o desafio o município que conseguir a  
maior participação da população. Por isso, precisamos do apoio de todos  
os segmentos da sociedade”, explicou.O prefeito destacou a  
repercussão positiva para Mossoró, como cidade que incentiva o esporte e 
 contribui com a qualidade de vida. “A Prefeitura participará,  
principalmente, através das Secretarias da Educação e Desporto e Saúde.  
As escolas municipais serão envolvidas, os equipamentos públicos ligados 
 ao esporte, como praças, quadras e ginásios, e também planejamos um  



 

Viva a Rio Branco especial para o dia 28. A prática esportiva é  
essencial para a qualidade de vida e essa é uma forma de estimulá-la.  
Além disso, a competição dará uma grande visibilidade a cidade, levando  
em consideração que é uma competição mundial”, disse Francisco José  
Júnior. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Educação 
 
 Fecomercio abre inscrições para Escola Sesc de Ensino Médio  
  
06 de Maio de 2014 
 
 Inscrições para as turmas de 2015 seguem até 25 de maio pelo site da Escola. Os 
alunos potiguares selecionados receberão bolsas integrais de estudo 
 
 Estão abertas até o dia 25 de maio as inscrições gratuitas para o Processo Seletivo 
2015 da Escola Sesc de Ensino Médio (ESEM), sediada no Rio de Janeiro (RJ). Para o 
Rio Grande do Norte serão disponibilizadas quatro (4) vagas. As pré-inscrições são 
feitas através do site da ESEM www.escolasesc.com.br. Para quem não tem acesso à 
internet, estarão à disposição os computadores das bibliotecas existentes nas 
unidades Sesc RN. 
 
 Em 2014, foram selecionados cinco alunos potiguares, número superior em relação 
a outros estados. Depois da pré-inscrição, precisamente de 26 de maio a 06 de 
junho, o candidato e seu responsável deverão se dirigir a uma unidade Sesc, que será 
informada por meio da página da ESCOLA, para efetivar a inscrição e receber o 
cartão de confirmação;  
 Para participar da seleção, é preciso ter finalizado o ensino fundamental - ou estar 
cursando o 9º ano - e ter nascido entre 1º de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 
2001. A prova 
 
 O processo de admissão consiste em três etapas: na primeira, serão aplicadas 
provas objetivas das disciplinas Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos 
Gerais, além da solicitação de uma redação; na segunda etapa, são contabilizados os 
pontos do candidato com base nos critérios indicados no edital; e, por fim, na última 
etapa, é feita a entrevista com o candidato e seus responsáveis. Os aprovados 
receberão bolsa de estudo integral e terão todas as despesas custeadas pelo Sesc. 
Confira o edital e mais informações no www.sescrn.com.br 
 
 A ESEM  
 O Sesc iniciou em 2008 um projeto pioneiro na área de educação. A Escola Sesc de 
Ensino Médio, localizada na Barra da Tijuca, é uma escola-residência, inteiramente 
gratuita, que atende a alunos de todo o país. Inaugurada em 19 de fevereiro de 
2008, com 176 alunos, hoje a unidade opera com capacidade plena: são 500 
estudantes nas três séries do Ensino Médio, que moram nas vilas residenciais, junto 
com professores e gestores 
 
 As turmas têm no máximo 15 estudantes, com idades entre 13 e 18 anos. O projeto 



 

pedagógico da Escola se baseia na formação da cidadania e na articulação da área 
acadêmica e da educação profissional. 
 
 O regime de horário integral possibilita a oferta de atividades educativas em salas 
de aula e extraclasse em diversos espaços externos e internos da Escola, tais como: 
centro de liderança, teatro, laboratórios, oficinas, salas de artes, música e dança, 
biblioteca e complexo esportivo. 
 
 Informações adicionais: www.sescrn.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 
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Na Hora H - By Hilneth Correia - Colunista Social, os mais badalados eventos da 
sociedade Natalense você encontra no Na Hora H. Contato: (84) 3611-3168. 
 
Escola Sesc 
 
Estão abertas até o dia 25 de maio as inscrições gratuitas para o Processo Seletivo 
2015 da Escola Sesc de Ensino Médio (ESEM), sediada no Rio de Janeiro (RJ). Para o 
Rio Grande do Norte serão disponibilizadas quatro (4) vagas. As pré-inscrições são 
feitas através do site da ESEM www.escolasesc.com.br. Para quem não tem acesso à 
internet, estarão à disposição os computadores das bibliotecas existentes nas 
unidades Sesc RN. 
 
 
 
 
Estação de Teatro 
 
Nos próximos dias 12, 13 e 14 de maio, o Grupo Estação de Teatro segue com a 
Caravana Estação Nordeste para Maceió (AL) e apresenta os espetáculos Guerra, 
Formigas e Palhaços, e o infantil Estação dos Contos, ambos no Teatro Jofre 
Soares.  Já no dia 15/5 é a vez de Recife (PE) receber o Guerra, Formigas e Palhaços, 
às 20h no Teatro Capiba. A próxima parada da Caravana será no SESC Centro em 
Campina Grande, no dia 26 de maio às 10h e 16h. A apresentação do espetáculo 
Guerra, Formigas e Palhaços será dia 27, às 20h, também no Sesc Centro. 
 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: JORNAL DE HOJE          DATA: 06.05.14             EDITORIA: POLÍTICA 
 

Fátima Bezerra: “Palanque derrotado é o mesmo arquitetado para eleições de outubro” 

A petista acredita que a derrota de Larissa "não tem outra explicação que não seja a rejeição 

à aliança" 

 
Alex Viana 

Repórter de Política  

A deputada federal Fátima Bezerra (PT) disse, na manhã desta terça-feira, que o 
palanque derrotado nas urnas deste domingo, em Mossoró, da candidata Larissa 
Rosado (PSB), “é o mesmo arquitetado para eleições de outubro” em torno da 
candidatura do deputado federal Henrique Alves (PMDB) a governador e da vice-
prefeita de Natal, Wilma de Faria (PSB), ao Senado. 

A petista acredita que a derrota de Larissa “não tem outra explicação que não seja a 
rejeição à aliança que se formou em torno dela e a ligação com a chapa que está 
sendo montada para as eleições gerais de 2014″. Confira a entrevista: 

O Jornal de Hoje – Que avaliação faz do resultado da eleição suplementar em 
Mossoró? 
Fátima Bezerra – A eleição suplementar de Mossoró precisa ser avaliada pelo menos 
sob dois aspectos. A aprovação do prefeito Francisco José Júnior, que nesse pouco 
tempo que está à frente da gestão provou ter capacidade de administrar. E sob o 
aspecto político, o sentimento de renovação. Tanto Francisco José quanto Luiz Carlos 
são de origem popular e não vêm das oligarquias e da tradição político-familiar forte. 
A vitória expressiva de Francisco e Luiz traduz um recado claro: o povo está cansado 
da mesmice e da velha política. Eu já tinha cantado essa pedra. 

http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/y6uj56u56u56u5u.jpg


 

JH – Acha que esse resultado é bom para a aliança estadual? 
FB – Claro. Negar que a eleição de Mossoró guarda total relação com as eleições de 
outubro é querer tapar o sol com a peneira. É evidente que o reconhecimento popular 
em torno da aliança protagonizada pelo PSD e PT em Mossoró fortalece a nossa luta a 
nível estadual. O tamanho da vitória de Francisco José Junior faz com que a eleição de 
Mossoró tenha uma forte simbologia. Além disso, é preciso considerar que o palanque 
derrotado é o mesmo que está sendo arquitetado para a disputa de 2014. Alguns vão 
querer minimizar as evidentes consequências políticas e eleitorais do resultado do 
pleito, mas é real afirmar que esse desejo de mudança terá reflexo nas eleições gerais 
de outubro. Afinal, nós estamos falando do segundo colégio eleitoral do RN. É preciso 
levar em conta essa realidade. 

JH – A derrota de Larissa é a derrota de Henrique e Wilma em Mossoró? 
FB – Se você analisar que na última eleição realizada há pouco mais de um ano a 
deputada Larissa, aliada ao PT, recebeu algo em torno de 47% dos votos e que nesse 
período nada aconteceu que a desabonasse ao ponto dela ver esse capital eleitoral 
desidratar-se, a não ser a mudança do seu palanque, então você não tem outra 
explicação que não seja a rejeição à aliança que se formou em torno dela e a ligação 
com a chapa que está sendo montada para as eleições gerais de 2014. 

JH – A vitória estimula a aliança estadual PT/PSD? 
FB – Antes de tudo quero parabenizar a população de Mossoró pelo comparecimento 
às urnas e dizer que o fato do PT ocupar a Vice Prefeitura aumenta ainda mais a nossa 
responsabilidade para com a cidade. Junto com o vice-prefeito e a presidenta Dilma 
nosso mandato não medirá esforços para ajudar o prefeito Francisco José a realizar 
uma gestão democrática, transparente, proba, inclusiva e moderna. Mossoró merece 
viver tempos de paz, de desenvolvimento, de alargamento e avanços da conquista da 
cidadania. Do ponto de vista político-eleitoral é evidente que a vitória em Mossoró nos 
dá muito mais confiança de que o povo quer mudar a história política desse estado. E, 
portanto, nós do PT e do PSD estamos caminhando em sintonia com o sentimento 
popular. Hoje, nós todos acordamos muito mais estimulados. O grito de liberdade do 
eleitor mossoroense, o sentimento de renovação, vão ter eco por todo o RN. 

Oposicionistas indicam coordenadores para a campanha eleitoral 
Integrantes da chapa majoritária oposicionista, Henrique Eduardo (candidato a 
governador) e Wilma de Faria (candidata à senadora), além do senador Garibaldi Filho, 
reuniram-se com deputados estaduais para discutir encaminhamentos e estratégias 
políticas para o pleito deste ano. Inicialmente ficou acertado que a campanha terá três 
coordenadorias, ocupadas pelo prefeito Benes Leocádio, representando o PMDB, 
Genildo Pereira, do PSB e Paulo Emídio, ex-prefeito de São Fernando, indicado pelo 
PR. Na oportunidade, foi solicitado aos deputados um diagnóstico político de cada 
região para detectar possíveis divergências como acontece em Parnamirim, por 
exemplo, onde o prefeito Maurício Marques, do PDB, apoia Henrique Eduardo, mas 



 

não vota na candidata à senadora Wilma de Faria. Questionado sobre esse assunto o 
deputado Tomba Farias, do PSB, minimizou afirmando não existir preocupação nesse 
sentido. “No Trairi, os prefeitos estão unidos para votar na chapa integralmente”, 
disse ele. 

Segundo uma fonte próxima ao PSB, ficou acertado também, a realização de 
encontros programáticos regionais para discutir o programa de governo que será 
elaborado sob a responsabilidade do assessor do ministro Garibaldi Filho, engenheiro 
Jaime Mariz. Ainda na reunião desta segunda-feira pela manhã no Hotel Imirá, ficou 
decidido que a data das convenções partidárias será 27 de junho em local ainda a ser 
definido. Os partidos, PMDB, PSB e PR farão suas convenções para em seguida 
reunirem-se num grande encontro para homologação da aliança majoritária que terá 
Henrique Eduardo como candidato a governador, João Maia na condição de vice e 
Wilma disputando o Senado. 

A reunião contou com as presenças dos deputados Walter Alves, Ezequiel Ferreira, 
Nelter Queiroz e Gustavo Fernandes, do PMDB, Ricardo Motta, Gustavo Carvalho, 
Raimundo Fernandes e Vivaldo Costa, do PROS, George Soares, do PR, Márcia Maia e 
Tomba Faria, do PSB e Kelps Lima, do Solidariedade. (JP) 
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“Henrique Alves e João Maia não viraram as costas só para mim, mas para todo o RN” 

Rosalba Ciarlini comenta situação do DEM e minimiza possibilidade de impeachment: “não 

houve escândalos” 

 
Alex Viana 

Repórter de Política 

A governadora Rosalba Ciarlini (DEM) acredita que o DEM exercerá papel protagonista 
nas eleições deste ano. “Eu acho que o DEM sempre teve uma posição na linha de 
frente. Eu não acredito, de forma nenhuma, que o partido queira, agora, ficar na 
retaguarda, como apêndice de qualquer coligação”, afirmou, durante entrevista ao 
Jornal da Cidade (94 FM), na manhã de hoje. 

O presidente do DEM, José Agripino, já avisou: tem simpatia pela candidatura do 
presidente da Câmara, Henrique Alves, a governador do Estado. Para tanto, topa 
apoiar até a algoz política número 1 de Rosalba, a ex-governadora Wilma de Faria 
(PSB), para o Senado. Para tanto, o DEM teria que enterrar a possibilidade de Rosalba 
se candidatar à reeleição. Tal projeto do DEM teria como fundamento facilitar a 
reeleição dos atuais deputados estaduais e federal da legenda. 

Rosalba, contudo, não aposta nisso. “O DEM sempre esteve à frente. O DEM 
realmente representa, no nosso estado, historicamente, uma parcela muito 
significativa da população. Mas está tudo muito cedo”, disse, ao ser abordada sobre a 
possibilidade de vir a ser candidata à reeleição ou não. 

Instada a dizer se o DEM deve ter candidato próprio, Rosalba declarou se tratar de 
uma decisão que necessita contar com a participação do eleitorado. Segundo a 
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governadora, a população está acompanhando o comportamento da classe política. 
Ela deixou nas entrelinhas que o povo poderá rejeitar eventual posição estranha do 
DEM. 

“O DEM sempre teve essa posição. É algo que a população, de uma maneira geral, está 
analisando, ouvindo. Eles dizem: mas como é possível agora, o DEM que já teve tantos 
governadores, sempre presente de forma muito participativa, no Senado, agora como 
vai focar? É uma coisa a ser analisada”, disse. 

Rosalba criticou o modo pelo qual os líderes políticos (DEM incluso?) estariam 
conduzindo a formalização de alianças políticas. “Não existe voto de cabresto”, 
afirmou. “O povo, hoje, é informado. Participa, chegam informações pela internet, 
pela TV, pelo rádio. Ele está muito mais participativo e muito mais independente”, 
ressaltou. “Este é um momento de amadurecimento da democracia e a população 
está começando realmente a participar”. 

Rosalba criticou os que deram as costas a ela, politicamente. Segundo ela, estes deram 
as costas ao Rio Grande do Norte. A referência da governadora cabe especialmente ao 
PMDB do presidente da Câmara dos Deputados Henrique Alves e do ministro da 
Previdência Garibaldi Filho, que rompeu com o governo em setembro do ano passado, 
e o PR do deputado federal João Maia, que acompanhou o PMDB rompendo no início 
deste ano. “Eu acho que dar as costas à governadora é estar dando as costas para a 
solução de problemas do Rio Grande do Norte”, afirmou. 

IMPEACHMENT 
Sobre o pedido de impeachment que tramita na Assembleia Legislativa, a governadora 
afirmou aguardar o desfecho “sem nenhum susto”. Para ela, “se tivesse tido um 
escândalo, como em governos passados, todo mundo teria tomado conhecimento e 
nós temos tido todo o cuidado de fazer com que no governo não haja nenhuma 
dúvida sobre essa determinação de transparência e honestidade”, destacou. 

Rosalba afirmou que está “tomando medidas muito duras, antipáticas, antipolíticas, 
para tentar organizar o estado, tirá-lo da situação em que se encontra, inadimplente e 
incapaz de fazer qualquer empréstimo, de receber novos convênios, porque a ficha do 
estado estava suja, com problemas no Tribunal de Contas, de convênios e obras 
paralisadas”. 

A governadora disse ainda acreditar “na maturidade e na responsabilidade que tem 
aqueles que representam o povo na Assembleia Legislativa”. Segundo ela: “Você não 
pode chegar e querer de toda forma incriminar quem não fez crime; aí é injustiça e eu 
não acredito que no Brasil de hoje e os políticos que estão na Assembleia, com a 
responsabilidade que eles têm de parlamentares, deixem-se levar, senão por aquilo 



 

que é de direito. E eu tenho certeza e a consciência tranquila de que realmente 
estamos trabalhando com seriedade”. 

“População de Mossoró não aceitou acordão” 
Sobre o resultado do pleito suplementar mossoroense, Rosalba disse que a população 
deu uma resposta, ao eleger Francisco José Júnior (PSD), candidato do vice-
governador Robinson Faria (PSD), e derrotar a candidata Larissa Rosado (PSB), do 
presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves (PMDB), da vice-prefeita de 
Natal, Wilma de Faria (PSB), e do deputado federal João Maia (PR). 

Segundo Rosalba, o PMDB de Henrique e o PR de João Maia, há pouco mais de um 
ano, apoiou a candidata Claudia Regina (DEM), que nesta eleição foi impedida pela 
Justiça de se candidatar novamente. Agora, PMDB e PR mudaram completamente de 
posição e decidem apoiar a candidata adversária, Larissa Rosado. 

“A população deu a sua resposta. Não aceitou o acordão que aconteceu na nossa 
cidade”, disse. “Na eleição de 2002, o PMDB indicou o vice na chapa de Cláudia; havia 
uma coligação com o DEM. Nesta eleição, o PMDB foi para o lado exatamente da 
adversária ferrenha de Cláudia, que é Larissa, se unindo ao PSB, com o PR, que 
também esteve com Cláudia na eleição passada, e Larissa, em vez de aumentar os 
votos, reduziu”, afirmou. 

Rosalba disse não se sentir derrotada com a vitória de Francisco José Júnior. “De forma 
nenhuma. Porque nós sempre tivemos em Mossoró uma posição. Você sabe que lá o 
grupo ligado à deputada Larissa, Sandra, Laíre, sempre foram os nossos adversários, 
como agora quando Cláudia venceu a eleição venceu exatamente combatendo esse 
mesmo grupo, que foi o grupo que entrou com todas as ações que inviabilizaram a 
continuidade de Cláudia na administração”, declarou. 

Migração 
Para a governadora, com a orientação de votar nulo, muitos votos de Claudia Regina 
migraram para Francisco José Júnior. “Cláudia não foi mais candidata, migraram 
naturalmente para Francisco José, com quem nós sempre convivemos, tivemos um 
bom relacionamento, e que realmente eu já tive com ele em outras campanhas”, disse 
a governadora, destacando que terá postura de “parceria” com o prefeito. 

“Francisco José pode esperar o trabalho, a união, isso não há nenhuma dificuldade. 
Pelo contrário. Acho que é o nosso dever, é dar as mãos para trabalhar por Mossoró. 
Na realidade, eu disse isso, que fosse quem fosse eleito, não haveria nenhuma 
dificuldade nas parcerias administrativas”, afirmou. 



 

Rosalba evitou responder se houve desejo de mudança em Mossoró, conforme 
sugeriu o vice-governador Robinson Faria em entrevista ontem ao Jornal de Hoje. Para 
ela, esta eleição foi “atípica”. “Na realidade, acho que o eleitor de Mossoró, de 88 até 
2012, quer quem trabalha e quem demonstra amor e já tem serviços prestados à 
cidade. O eleitor votou em um rapaz da terra, que é político há um certo tempo, filho 
de um ex-deputado também da terra e que depois de quatro mandatos de vereador 
agora é prefeito da cidade”. 

A governadora lamentou o fato de Claudia Regina não ter obtido o registro na Justiça 
para se candidatar. “Eu vou dizer com toda a honestidade: minha candidata era 
Cláudia, eu realmente gostaria muito que ela tivesse tido a oportunidade de ser 
julgada pelo povo”. 
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