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Henrique discute com varejistas do setor farmacêutico  
 
impactos da proposta que regulamenta drogarias 
 
O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, apelou para que 
os empresários e representantes nacionais do comércio varejista do setor 
farmacêutico busquem um acordo para votação da proposta que regulamenta o 
funcionamento de farmácias e drogarias e restringe a venda de produtos não 
farmacêuticos nas atuais drogarias.  
 
O Projeto de Lei 4385/94 foi retirado de pauta e o presidente da Câmara marcou 
para esta terça-feira (13), em Brasília, nova reunião para discutir a proposta com 
empresários, o relator da matéria e os líderes partidários que cobram a votação da 
proposta em Plenário. 
 
O encontro, a pedido do presidente da Federação do Comércio do Rio Grande do 
Norte (Fecomércio), Marcelo Queiroz, em Natal, reuniu os presidentes da Associação 
Brasileira das Redes de Farmácia (Abrafarma) e da Associação Brasileira do Comércio 
de Farmácias (Abcfarma), respectivamente, Sérgio Mena Barreto e Pedro Zidói.  



 

 
Os empresários varejistas do setor farmacêutico temem que as restrições previstas 
no relatório apresentado para votação pelo relator do projeto, deputado Ivan 
Valente (Psol-SP), inviabilizem o setor que representa 70 mil estabelecimentos 
comerciais. 

 
De acordo com o substitutivo ao projeto que tramita há 20 anos na Câmara dos 
Deputados, as farmácias passarão a vender exclusivamente medicamentos e, as 
atuais drogarias, que comercializam remédios industrializados e produtos não 
farmacêuticos, terão cinco anos para se adequar a nova legislação se for aprovada. A 
abertura de novos estabelecimentos será autorizada apenas com base em dados 
epidemiológicos. Já a lista dos produtos comercializados, precisa constar na lei. 
Todos esses pontos geram discórdia entre empresários e farmacêuticos. 
 
O presidente da Fecomércio lembrou que no Rio Grande do Norte são 1.200 
farmácias com 15 mil empregados e ainda tem 20 municípios sem estabelecimentos 
farmacêuticos. &quot;Com a nova lei, se for aprovada a proposta atual, nem as 
atuais farmácias vão sobreviver&quot;, declarou o líder empresarial. 
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O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, apelou para que 
os empresários e representantes nacionais do comércio varejista do setor 
farmacêutico busquem um acordo para votação da proposta que regulamenta o 
funcionamento de farmácias e drogarias e restringe a venda de produtos não 
farmacêuticos nas atuais drogarias. O Projeto de Lei 4385/94 foi retirado de pauta e 
o presidente da Câmara marcou para esta terça-feira (13), em Brasília, nova reunião 
para discutir a proposta com empresários, o relator da matéria e os líderes 
partidários que cobram a votação da proposta em Plenário. 
 
O encontro, a pedido do presidente da Federação do Comércio do Rio Grande do 
Norte (Fecomércio), Marcelo Queiroz, em Natal, reuniu os presidentes da Associação 
Brasileira das Redes de Farmácia (Abrafarma) e da Associação Brasileira do Comércio 
de Farmácias (Abcfarma), respectivamente, Sérgio Mena Barreto e Pedro Zidói. Os 
empresários varejistas do setor farmacêutico temem que as restrições previstas no 
relatório apresentado para votação pelo relator do projeto, deputado Ivan Valente 
(Psol-SP), inviabilizem o setor que representa 70 mil estabelecimentos comerciais. 
 
De acordo com o substitutivo ao projeto que tramita há 20 anos na Câmara dos 
Deputados, as farmácias passarão a vender exclusivamente medicamentos e, as 
atuais drogarias, que comercializam remédios industrializados e produtos não 
farmacêuticos, terão cinco anos para se adequar a nova legislação se for aprovada. A 
abertura de novos estabelecimentos será autorizada apenas com base em dados 
epidemiológicos. Já a lista dos produtos comercializados, precisa constar na lei. 
Todos esses pontos geram discórdia entre empresários e farmacêuticos. 
 
O presidente da Fecomércio lembrou que no Rio Grande do Norte são 1.200 
farmácias com 15 mil empregados e ainda tem 20 municípios sem estabelecimentos 



 

farmacêuticos. “Com a nova lei, se for aprovada a proposta atual, nem as atuais 
farmácias vão sobreviver”, declarou o líder empresarial. 
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Henrique Alves tira da pauta de votação projeto que traria desemprego e 
quebradeira as farmácias de todo País - Blogs e Colunas - Nominuto.com 
 
Divulgação  

 
 Luzia Diva, Garibaldi Filho, Marcelo Queiroz, Henrique Alves e Sérgio Mena  
 
  
O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves garantiu 
aos líderes empresariais do setor farmacêutico do Brasil,  reunidos  nesta  
segunda-feira, no auditório da Fecomercio RN, em Natal que vai retirar 
da pauta de votação desta quarta-feira (dia 14)  o  projeto   PLP 4385,  que, entre 
outras coisas, proíbe venda de produtos e exposição de medicamentos isentos de 
prescrição  nas farmácias e drogarias. 
 
Henrique Eduardo se mostrou sensível ao pleito dos empresários e já adiantou que 
irá retirar o projeto da pauta de votação da próxima quarta-feira (dia 14). 
“Não tenho o direito de cometer a irresponsabilidade de levar à votação um tema 
controverso como este. Precisamos dar mais tempo para que as partes se 
entendam. Concordo que é possível oferecer não-medicamentos em drogarias 
dentro de um bom senso que a maioria dos estabelecimentos já têm. Mas também 
não se pode transformar drogaria em supermercado. Precisamos encontrar um 
ponto de equilíbrio e tenho certeza que, com um pouco mais de tempo, as partes – 
tanto os defensores do PLP como os empresários – irão se entender e iremos votar 
este assunto já devidamente ajustado”, ressaltou Henrique Eduardo Alves. 
 



 

  Os empresários chamaram a atenção do presidente da Câmara para os efeitos 
danosos, para todo o setor farmacêutico nacional, de uma eventual aprovação do 
PLP. “Da forma como está, deputado, o projeto irá inviabilizar o negócio do comércio 
farmacêutico no país, gerando milhares de demissões, com o fechamento de 
inúmeras farmácias. Estimamos que, das quase 70 mil drogarias existentes hoje no 
Brasil, cerca de metade fecharia as portas caso o PLP 4385 seja aprovado. Queremos 
pedir seu apoio para atuar de forma a encontrarmos um ponto de equilíbrio, que 
evite este efeito devastador sobre nosso segmento. Um efeito que seria sentido por 
toda a sociedade”, afirmou Marcelo Queiroz, ao abrir a reunião. 
 
Para  o presidente executivo da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto os riscos que o 
PLP traz ao segmento do comércio de produtos farmacêuticos são incontáveis. O 
executivo da Abrafarma pontuou que existem hoje no país 68 mil drogarias, que 
juntas geram cerca de um milhão de empregos, entre diretos e indiretos. Somente 
as 30 maiores redes (que juntas têm 4.941 lojas) ligadas à Abrafarma realizaram 781 
milhões de atendimentos em 2013 (o que equivale a 158 mil atendimentos/ano por 
loja ou 13 mil de atendimentos/mês). 
 
No Rio Grande do Norte são 1.200 estabelecimentos. Cada um deles realiza em 
media 1.800 atendimentos por dia, o que quer dizer que o setor como um todo 
realiza, em  média, 2.160.000 atendimentos por mês. 
 
“Este segmento é muito dependente da venda dos não-medicamentos.  
Hoje, 67,49% das vendas nas redes são de medicamentos e 32,51% são de 
não-medicamentos. Além disso, a média de lucro é baixa, na casa dos 2%. Isto 
quer dizer que estes produtos – que o PLP retira das farmácias - equilibram o 
faturamento das lojas e lhes permite sobreviver”, explicou o executivo. 
 
A reunião foi liderada pelo presidente da Fecomercio/RN, Marcelo 
Queiroz que coordenou o encontro e trouxe empresários de todo País, como o 
presidente da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico (ABCFarma), Pedro 
Zidói; o diretor executivo da ABCFarma, Renato Tamarozzi; o presidente 
executivo da Associação Brasileira das Redes de Farmácias (Abrafarma), Sérgio 
Mena Barreto;o empresário cearense, proprietário da Rede de Farmácias Pague 
Menos, Deusmar Queirós; a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de 
Produtos Farmcêuticos do RN, Luzia Diva Dutra; empresários das principais redes de 
farmácias do Rio Grande do Norte, além da participação do ministro da Previdência 
Social, Garibaldi 
Alves Filho. 
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Fecomércio lidera farmacêuticos em apelo ao presidente da Câmara sobre PLP 
4385 - Portal No Ar 
 
Uma reunião coordenada pelo presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 
Fernandes de Queiroz, realizada na sede da Fecomércio, em Natal nesta segunda-
feira (12), colocou frente a frente algumas das principais lideranças empresariais do 
setor farmacêutico nacional e o presidente da Câmara Federal, deputado Henrique 
Eduardo Alves. Na pauta a votação do PLP 4385, de autoria do deputado do PSOL 
paulista, Ivan Valente, que estava prevista para a próxima quarta-feira (14). 
 
Os empresários chamaram a atenção do presidente da Câmara para os efeitos 
danosos para todo o setor farmacêutico nacional de uma eventual aprovação do 
PLP. “Da forma como está, o projeto irá inviabilizar o negócio do comércio 
farmacêutico no país, gerando milhares de demissões, com o fechamento de 
inúmeras farmácias. Estimamos que, das quase 70 mil drogarias existentes hoje no 
Brasil, cerca de metade fecharia as portas caso o PLP 4385 seja aprovado. Queremos 
pedir apoio para atuar de forma a encontrarmos um ponto de equilíbrio, que evite 
este efeito devastador sobre nosso segmento. Um efeito que seria sentido por toda 
a sociedade”, afirmou Marcelo Queiroz, ao abrir a reunião. 
 

Presidente da Câmara escutou o pleito 
dos empresários farmacêuticos (Foto; Cláudio Abdon/Divulgação) 
 
O presidente da ABCFarma, Pedro Zidói, fez questão de ressaltar a importância do 
apoio de Henrique Alves para que o PLP seja melhor discutido. “O senhor cuja 
grande experiência e sensibilidade política lhe conferem este tom conciliador que 
lhe é peculiar, é figura central para que possamos evitar a aprovação de pontos 
extremamente distorcidos deste projeto”, afirmou Zidói. 
 
Coube ao presidente executivo da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, explanar em 
detalhes os riscos que o PLP traz ao segmento do comércio de produtos 
farmacêuticos. Antes de mais nada, Mena Barreto ressaltou que o PLP data do ano 
de 1994, ou seja, considera uma realidade mercadológica de 20 anos atrás, que já 
não é a mesma hoje em dia. O executivo da Abrafarma pontuou que existem hoje no 



 

país 68 mil drogarias, que juntas geram cerca de um milhão de empregos, entre 
diretos e indiretos. Somente as 30 maiores redes (que juntas têm 4.941 lojas) ligadas 
à Abrafarma realizaram 781 milhões de atendimentos em 2013 (o que equivale a 
158 mil atendimentos/ano por loja ou 13 mil de atendimentos/mês). 
 
Mena Barreto também trouxe número do RN. No estado são 1.200 
estabelecimentos. Cada um deles realiza em media 1.800 atendimentos por dia, o 
que quer dizer que o setor como um todo realiza, em  média, 2.160.000 
atendimentos por mês. 
 
“Este segmento é muito dependente da venda dos não-medicamentos.  Hoje, 
67,49% das vendas nas redes são de medicamentos e 32,51% são de não-
medicamentos. Além disso, a média de lucro é baixa, na casa dos 2%. Isto quer dizer 
que estes produtos – que o PLP retira das farmácias – equilibram o faturamento das 
lojas e lhes permite sobreviver”, explicou o executivo. 
 
Mena Barreto também ressaltou que pontos como a proibição da venda de não-
medicamentos e de exposição em gôndolas do medicamentos isentos de prescrição 
médica são danosas à população, sobretudo às das classes mais pobres e que 
residem em cidades menores. “São questões de natureza absolutamente arcaica e 
danosa à nação, com especial impacto nas classes mais pobres. Sob a égide de uma 
falsa preocupação social, a legislação se imporá de forma lesiva a todos os cidadãos, 
empresários do setor farmacêutico, fabricantes de medicamentos, na saúde do 
mercado e sua livre concorrência. O PL 4385/94 só irá favorecer um aumento 
generalizado de preços, por inibir a concorrência saudável. Com a oferta de menos 
produtos, os varejistas serão obrigados a diluir os custos de salários, impostos, 
despesas administrativas, aluguéis e muitos outros, sobre medicamentos, 
dificultando a adesão ao tratamento principalmente de pessoas de baixa renda. 
Além disso, reduzirá empregos e pode criar desabastecimento em inúmeras 
drograrias e municípios, notadamente de pequenas e médias cidades, que não 
conseguirão sobreviver por não contarem com a venda de outros produtos”, 
ressaltou. 
 
O presidente da Câmara se mostrou sensível ao pleito dos empresários e já adiantou 
que irá retirar o projeto da pauta de votação da próxima quarta-feira. “Não tenho o 
direito de cometer a irresponsabilidade de levar à votação um tema controverso 
como este . Precisamos dar mais tempo para que as partes se entendam. Concordo 
que é possível oferecer não-medicamentos em drogarias dentro de um bom senso 
que a maioria dos estabelecimentos já têm. Mas também não se pode transformar 
drogaria em supermercado. Precisamos encontrar um ponto de equilíbrio e tenho 
certeza que, com um pouco mais de tempo, as partes – tanto os defensores do PLP 
como os empresários – irão se entender e iremos votar este assunto já devidamente 
ajustado”, ressaltou Henrique Eduardo Alves. 
 



 

“Certamente que saímos deste encontro satisfeitos. Mais uma vez o presidente da 
Câmara se mostra parceiro do setor produtivo deste país, por entender a nossa 
importância para a geração de emprego e renda para a população. Tenho certeza 
que haverá um entendimento e poderemos aprovar ajustes na legislação que 
permitam atender as necessidades de ambos os lados”, afirmou Marcelo Queiroz. 
 
Participaram do encontro com o presidente da Câmara, além de Marcelo Queiroz, o 
presidente da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico (ABCFarma), Pedro 
Zidói; o diretor executivo da ABCFarma, Renato Tamarozzi; o presidente executivo 
da Associação Brasileira das Redes de Farmácias (Abrafarma), Sérgio Mena Barreto; 
o presidente do Sindicato do Comércio Farmacêutico do Paraná, Edenir Zandoná 
Júnior; o diretor da ABCfarma e empresário do segmento na Paraíba, Paulo Sérgio 
Navarro Pessoa; o empresário cearense, proprietário da Rede de Farmácias Pague 
Menos, Deusmar Queirós; a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de 
Produtos Farmcêuticos do RN, Luzia Diva Dutra; empresários das principais redes de 
farmácias do Rio Grande do Norte, como Rubens Guilherme (Santa Fé), Severino 
Rodrigues (Irmã Dulce), Albe Garcia (Amadeus), Jairo Paiva (Drogarias Paiva), 
Dejalma Lemos (Unifarma); e diretores do Sincofarn. O ministro da Previdência, 
Garibaldi Filho, também prestigiou o encontro. 
 
Mudanças 
 
- Proibir MIPs (Medicamentos Isentos de Prescrição, ou aqueles que não necessitam 
de receita médica) em autosserviço. 
 
A medida inibe o acesso e a concorrência, deixando o cidadão comum com poucas 
opções e refém de preços altos. Além disso, no ano passado, a própria Anvisa 
reconheceu que limitar o acesso do consumidor aos medicamentos que não 
necessitam de receita médica (o que havia sido feito através da RDC 44) só trouxe 
prejuízos ao cidadão brasileiro. Exatamente por isso, a Agência terminou voltando 
atrás e revogando parte da RDC 44, permitindo MIPs em gôndolas). 
 
- Proibir a divulgação de produtos e preços, mesmo de medicamentos isentos de 
prescrição. 
 
Isto tende a gerar aumento de preço, já que dificulta a comparação entre os 
estabelecimentos e sonega ao consumidor o acesso à informação de produtos (essa 
proibição afeta principalmente os tradicionais encartes de preços das farmácias, 
fonte importante de comparação de preços para o consumidor); 
 
- Proibir que farmácias vendam “qualquer produto que não esteja permitido por lei”. 
 
Isto dificultará o acesso do consumidor, principalmente em pequenas e médias 
cidades, a produtos de conveniência, higiene &amp; beleza, bem como a serviços de 



 

utilidade pública (o próprio STJ, ao votar a SLS 1200 (Suspensão de Liminar e de 
Sentenção), em 2010, já reconheceu a existência das leis estaduais e o direito de 
comercializar produtos de conveniência em farmácias como algo importante para a 
população); 
 
- Criar critérios “demográficos e epidemiológicos para abertura de farmácias” 
 
Isto irá dificultar a abertura de novas farmácias, numa clara inibição à concorrência e 
geração de empregos, principalmente nas pequenas e médias cidades, que serão as 
principais impactadas (será criado um verdadeiro cartório de interesses 
corporativistas, pois estes critérios serão definidos pelos “Conselhos Municipais de 
Saúde”. 
 
Atualizado em 12 de maio às 14:26 
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 Henrique discute proposta que regulamenta drogarias  
 
O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, apelou para que os 
empresários e representantes nacionais do comércio varejista do setor farmacêutico 
busquem um acordo para votação da proposta que regulamenta o funcionamento 
de farmácias e drogarias e restringe a venda de produtos não farmacêuticos nas 
atuais drogarias. O Projeto de Lei 4385/94 foi retirado de pauta e o presidente da 
Câmara marcou para esta terça-feira (13), em Brasília, nova reunião para discutir a 
proposta com empresários, o relator da matéria e os líderes partidários que cobram 
a votação da proposta em Plenário. 
 
De acordo com o substitutivo ao projeto que tramita há 20 anos na Câmara dos 
Deputados, as farmácias passarão a vender exclusivamente medicamentos e, as 
atuais drogarias, que comercializam remédios industrializados e produtos não 
farmacêuticos, terão cinco anos para se adequar a nova legislação se for aprovada. A 
abertura de novos estabelecimentos será autorizada apenas com base em dados 
epidemiológicos. O presidente da Fecomércio lembrou que no Rio Grande do Norte 
são 1.200 farmácias com 15 mil empregados e ainda tem 20 municípios sem 



 

estabelecimentos farmacêuticos. “Com a nova lei, se for aprovada a proposta atual, 
nem as atuais farmácias vão sobreviver”, declarou. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR         DATA: 12.05.14              
 
Senac-RN encerra inscrições para 629 bolsas de estudo nesta segunda 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, recebe até esta segunda-feira, 12, 
inscrições para  processo seletivo para 629 bolsas de estudos voltadas à população 
de baixa renda, através do Programa Senac de Gratuidade (PSG). As inscrições 
ocorrem 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. 
 
  
 
Atualizado em 12 de maio às 10:41 
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Prefeitura de Macau e SENAC entregam certificados de cursos profissionalizantes 
do Pronatec – Notícias de Macau e Região 
 
 

 
 
 
A Prefeitura Municipal de Macau convida todos os alunos concluintes do PRONATEC 
e a população em geral para participar da entrega dos certificados da 2ª etapa do 
PRONATEC no município de Macau. 
 
É com grande satisfação que o prefeito Kerginaldo Pinto parabeniza os 215 alunos 
concluintes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC) oferecidos na cidade numa parceria da Prefeitura de Macau e Senac, 
dos cursos de recepcionista, depilador, manicure e pedicure, auxiliar de cozinha, 
auxiliar administrativo, frentista e vendedor. Sendo a comemoração de uma vitória e 
um grande passo na qualificação profissional dos macauenses. 
 
A solenidade de entrega de diplomas acontecerá nesta terça-feira 13 de maio, às 16 
horas, no Teatro do Complexo Educacional Padre João Penha Filho. 
 
 Postado em PMM por Arafran 
 
Classificação: Positiva 
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Jarbas Rocha - A notícia com imparcialidade 
 
 

12/05/14 

Senac oferece até esta segunda bolsas de estudos para Assu e mais cinco cidades 

 

 

 
Clippada em: 12/05/2014 
 
O Programa Senac de 
Gratuidade encerra nesta 
segunda-feira (5), inscrições 
para 629 bolsas de estudos. 
Ao todo,serão 
disponibilizadas 17 opções 

de cursos nas unidades do Senac em Natal, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. 
Formações como cabeleireiro, operador de computador, auxiliar administrativo e 
cozinheiro estão entre as disponibilidades. Importante: O acesso ao Sistema de 
Inscrição deve ser realizado com o navegador Internet Explorer e o bloqueador de 
pop-ups deverá estar liberado para os sites *.rn.senac.br. Pré-requisitos: Os 
candidatos, obrigatoriamente, devem possuir renda familiar mensal per capita de 
até dois salários mínimos federais e atender às exigências do curso selecionado, que 
variam de acordo com a modalidade escolhida. O PSG é uma iniciativa do Senac que 
tem o objetivo de promover a inclusão social por meio da oferta de vagas gratuitas 
para a população de baixa renda em cursos de Formação Inicial e Nível Técnico. A 
seleção dos candidatos ocorre de acordo com a ordem da inscrição efetuada no site 
do PSG. Logo após a realização da inscrição, os candidatos com as melhores 
classificações serão convocados, por meio da publicação de listas no site, para 
apresentação dos documentos comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo 
qual optou. Serão realizadas convocações ao longo o período de inscrição, até o 
preenchimento de todas as vagas. 
 
A notícia com credibilidade. 
 
... 
 
 
Classificação: Positiva 
 

http://jarbasrocha.com.br/senac-oferece-ate-esta-segunda-bolsas-de-estudos-para-assu-e-mais-cinco-cidades/


 

 
VEÍCULO: NOVO JORNAL          DATA: 13.05.14             EDITORIA: RODA VIVA 

 

 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE LIEGE BARBALHO      DATA: 12.05.14              
 
Liege Barbalho » Cinema Francês Contemporâneo 
 

 
Programação está disponível no  www.sescrn.com.br 
 
Começa hoje e segue até este sábado, em Natal, a Mostra do Cinema Francês 
Contemporâneo, promovida pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. A 
iniciativa, que exibirá gratuitamente filmes franceses contemporâneos e premiados, 
já estreou nas telonas do Sesc em Mossoró, no último dia 05. Depois de Natal, a 
mostra também circulará por Caicó. Toda a programação está disponível no site do 
Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Os expectadores terão a oportunidade de assistir a produção que não costumam 
entrar nos circuitos comerciais de cinema, além de entrar em contato com histórias 
narradas sob uma ótica diferente da usual. Entre os títulos estão “Até já” (A tout de 
suite, 2004), “A esquiva” (L’esquive, 2003), “Assassinas” (Meutrières, 2006), “De 
volta à Normandia” (Retour en Normandie, 2006)  e “O Último dos Loucos” (Le 
Dernière de Fous, 2006). 
 
  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE/BLOG ABELHINHA     DATA: 12.05.14              
Sesc promoverá trabalho com idosos do RN «  Abelhinha.com 
 
 
Sesc promoverá trabalho com idosos do RN  
 12 de maio de 2014 por Eliana Lima 
 
O Trabalho Social com Idosos (TSI), projeto do Sesc Nacional, chega ao Rio Grande do 
Norte pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, para melhorar a qualidade de 
vida de 50 idosos, com atividades gratuitas em diversas áreas ao longo de um ano. 
 
Para participar, é preciso, entre outros requisitos, ter 60 anos ou mais e se inscrever 
no Sesc Centro (Cidade Alta) desta segunda à sexta-feira (16), das 8h às 17h, com 
programação voltada ao desenvolvimento social, psicológico e físico do idoso. 
 
Presidente da Fecomércio, o empresário Marcelo Queiroz diz que “criar um conjunto 
de ações voltadas exclusivamente para idosos é mais uma prova de que nos 
preocupamos com todos os estratos da sociedade. A estes homens e mulheres, cujas 
histórias de vidas são sempre fonte de exemplo e inspiração para todos nós, 
estaremos oferecendo nosso amparo, nosso apoio. Fazendo nossa parte para elevar 
a autoestima e resgatar a dignidade de cada um, mantendo-os ativos, pensantes”. 
 
O TSI absorve pessoas cuja renda familiar bruta não ultrapasse três salários mínimos, 
com prioridade para comerciários e seus dependentes, seguida de egressos do 
ensino básico da escola pública. 
 
Mais notícias no Twitter da Abelhinha 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR     DATA: 12.05.14              
As trapalhadas da palhaça Barrica são destaque da peça “Poráguabaixo”, nesta 
terça - Portal No Ar 
 
Ir à praia pode ser uma tarefa bem mais difícil do que muitos imaginam. Com este 
objetivo, a palhaça Barrica apresenta ao público potiguar à peça “Poráguabaixo”, um 
enredo dinâmico, divertido e repleto de atrapalhações. Os potiguares poderão 
conferir gratuitamente à peça, nesta terça-feira, 13 maio, às 19h, no Teatro Alberto 
Maranhão.  O acesso é gratuito, basta doar 1 kg de alimento não perecível no local 
da apresentação. 
 
O espetáculo faz parte da  programação da 17ª edição do Palco Giratório, maior 
projeto de difusão das artes cênicas do país, realizado pelo Sistema Fecomércio, 
através do Sesc.  Até o momento, oito peças foram apresentadas em Natal, 
Mossoró, São Paulo do Potengi, Assú e Caicó. A programação completa do Palco 
Giratório 2014 está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
17º Palco no RN 
 
De abril a outubro, a 17ª edição do Palco Giratório – maior projeto de difusão das 
artes cênicas do país – levará dez espetáculos nacionais às cidades de Natal, 
Mossoró, Caicó, Macaíba, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, Assú, Currais Novos e 
Santa Cruz.  Circo, drama, comédia, teatro infantil e infanto-juvenil são alguns dos 
gêneros. 
 
Além disso, o projeto promoverá cinco apresentações de grupos teatrais locais – 
dentro da proposta de intercâmbio com os grupos nacionais –, oficinas teatrais e um 
Pensamento Giratório em Mossoró, no qual os artistas visitantes batem um papo 
com a plateia, intermediado por um profissional local da área. Também acontecem 
bate-papos entre atores e plateia após todos os espetáculos. 
 
Na 1ª etapa do projeto (abril a junho), a programação contempla os espetáculos: 
Guerra, Formigas e Palhaços (RN), Homens de Sola de Vento (SP), Cravo Canavial 
(RN), O Mistério da Bomba H (MG), Sargento Getúlio (BA) – monólogo com texto do 
escritor João Ubaldo Ribeiro –, Barrica – Poráguabaixo (SC) e Uma Flor de Dama (CE). 
Para a 2ª etapa (julho a outubro), estão programadas as apresentações de Viúva, 
Porém Honesta (PE), O Segredo da Arca de Trancoso (BA), Plaguim (MS), Deus da 
Fortuna (PB) e Romeu e Julieta (CE). Os alimentos arrecadados na entrada serão 
destinados ao Mesa Brasil, programa de assistência do Sesc RN. 
 
Para saber mais sobe o Palco Giratório, visite o 
www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio. 
 
  



 

 
Serviço: 
 
O quê? Palco Giratório 2014 apresenta Barrica – Poráguabaixo (SC) -Censura Livre 
NATAL Quando? 13/05, às 19h 
 
Onde? Teatro Alberto Maranhão 
Como assistir? Levar 1 kg de alimento não perecível com 1h de antecedência e trocar 
pelo ingresso. Não há limite de ingresso por pessoa: cada alimento vale um ingresso. 
 
MOSSORÓ 
Quando? 15/05, às 19h 
 
Onde? Teatro Dix-Huit-Rosado 
 
Como assistir? Levar 1 kg de alimento não perecível com 1h de antecedência e trocar 
pelo ingresso. Não há limite de ingresso por pessoa: cada alimento vale um ingresso. 
 
Mais informações: www.sescrn.com.br  | 
www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio 
 
Atualizado em 12 de maio às 07:44 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE     DATA: 13.05.14             EDITORIA: GEORGE 
AZEVEDO 

 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: LEONARDO SODRÉ     DATA: 12.05.14              
.: Grupo Estação de Teatro (RN) apresenta duas sessões do Estação dos Contos em 
Maceió 
 
Clippada em: 12/05/2014 

 
A Caravana Estação Nordeste do Grupo Estação de Teatro (RN) já aportou em 
Maceió e vai apresentar duas sessões do espetáculo infantil Estação dos Contos, na 
segunda (12) às 20h e na terça (13) às 16h, no Teatro Jofre Soares. Por motivos de 
saúde, um dos atores do espetáculo Guerra, Formigas e Palhaços, não pode se 
ausentar de Natal, e o espetáculo que seria apresentado na dia 12 de maio em 
Maceió, terá nova data, divulgada em breve pelo grupo. 
Na passagem pela cidade, o Estação de Teatro também vai realizar uma oficina de 
Contação de Histórias, que será oferecida à atores e professores no dia 14 das 9h às 
13h, no Sesc Poço. O acesso ao espetáculo e oficina é gratuito. 
 
O Grupo Estação de Teatro está circulando desde abril deste ano com os dois 
espetáculos do seu repertório. A Caravana Estação Nordeste é um projeto de 
circulação do grupo em parceria com a Mapa Realizações Culturais e realizado 
através do Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz 2013, em Maceió conta com o 
apoio do SESC/Palco Giratório 2014. 
 
SOBRE O ESPETÁCULO  
Com direção de Rogério Ferraz, Estação dos Contos é um espetáculo de contação de 
histórias intercaladas com músicas e brincadeiras populares, contadas e cantadas 
pelos atores Caio Padilha, Nara Kelly e Manu Azevedo. A pesquisa em contação de 
histórias é uma marca do grupo Estação de Teatro que traz como experiência o 
espetáculo Fábulas (grupo Clowns de Shakespeare), tanto na criação do espetáculo 



 

quanto na atuação participaram Nara Kelly e Rogério Ferraz (ator premiado pela 
APCA e FEMSA/Coca-Cola). 
 
SOBRE O GRUPO  
Surgiu em 2009, com integrantes que já atuavam há bastante tempo no cenário 
teatral e musical da capital potiguar. Rogério Ferraz, Nara Kelly, Caio Padilha e Manú 
Azevedo, determinados em desenvolver um trabalho sério, visando sempre o 
respeito ao público e a qualidade teatral, iniciaram uma pesquisa em contação de 
histórias, aliando o conhecimento desenvolvido por anos com o teatro e a música, e 
desenvolvendo suas aptidões a favor de uma boa sessão de contos. A pesquisa 
resultou em dois espetáculos infantis, intitulados Em Cada Canto Um Conto e 
Estação dos Contos. Em 2013, o grupo partiu para uma nova montagem, dessa vez 
voltada para o público adulto. O espetáculo Guerra, Formigas e Palhaços tem um 
forte teor político e filosófico, sem abrir mão da ludicidade, da subversão e da 
comicidade, ingredientes fundamentais para o fazer artístico atual do grupo. 
 
SERVIÇO  
Caravana Estação Nordeste - Grupo Estação de Teatro  
Espetáculo ESTAÇÃO DOS CONTOS  
Segunda, 12 de maio de 2014, às 20h  
Terça, 13 de maio de 2014, às 16h  
Teatro Jofre Soares | Acesso gratuito  
Oficina A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS  
Quarta, 14 de maio de 2014, 9h às 13h  
SESC Poço | Acesso gratuito  
www.caravanaestacaonordeste.blogspot.com.br  
Este projeto foi contemplado com o Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz 2013  
MÍDIAS SOCIAS  
facebook.com/grupoestacaodeteatro  
instagram.com/grupoestacaodeteatro 
 
Por Joanisa Prates 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: POTIGUAR NOTÍCIAS     DATA: 12.05.14              
 
Potiguar Notícias 

 
 
Cultura e Lazer 
 
 Sesc RN leva mostra de cinema francês para Natal  
  
12 de Maio de 2014 
 
 Começa hoje (12/05), em Natal,  e segue até sábado (17/05), a Mostra do Cinema 
Francês Contemporâneo, promovida pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. 
A iniciativa, que exibirá gratuitamente filmes franceses contemporâneos e 
premiados, já estreou nas telonas do Sesc em Mossoró, no último dia 05. Depois de 
Natal, a mostra também circulará por Caicó. Toda a programação está disponível no 
site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
 Com a Mostra de Cinema Francês Contemporâneo, os expectadores terão a 
oportunidade de assistir a produção que não costumam entrar nos circuitos 
comerciais de cinema, além de entrar em contato com histórias narradas sob uma 
ótica diferente da usual. 
 
 Serão exibidos os filmes &quot;Até já&quot; (A tout de suite, 2004), &quot;A 
esquiva&quot; (L'esquive, 2003), &quot;Assassinas&quot; (Meutrières, 2006), 
&quot;De volta à Normandia&quot; (Retour en Normandie, 2006), &quot;A 
França&quot; (La France, 2007), &quot;Povoado number one&quot; (Bled Number 
One, 2007), Tudo é Perdoado (Tout es pardonée, 2006) e &quot;O Último dos 
Loucos&quot; (Le Dernière de Fous, 2006). A mostra é uma parceria entre o Sesc 
nacional e a Embaixada da França no Brasil. 
 
   



 

 
 Serviço: 
 
 O quê? Sesc leva Mostra de Cinema Francês Contemporâneo a Natal 
 
 Quando? De 12 a 17/05, sessões às 14h, 16h e às 19h  
 Onde? Sesc Sede. Rua: Cel. Bezerra, 33. Centro.  
 Abertura oficial em Natal? Segunda-feira (12/05), às 18h30, no Sesc Centro. Rua. 
Cel. Bezerra, 33.  
 ENTRADA GRATUITA  
 Programação completa: www.sescrn.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINURO.COM     DATA: 12.05.14              
 
Biblioteca UFRN promove encontro de quadrinistas brasileiros - Notícias - Cultura - 
Nominuto.com 
 
A Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) promove um encontro de quadrinistas 
brasileiros, para um “bate-papo gratuito”, denominado “Histórias em Quadrinhos: a 
porta de entrada para o mundo da leitura”, no dia 16 de maio, às 14h, no Auditório B 
do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA). 
 
O encontro de desenhistas e demais produtores de histórias em quadrinhos é uma 
realização da editora Jovens Escribas por meio do projeto Ação Leitura 2014, do 
Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (SESC-RN), conjuntamente com o 
apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) por meio da BCZM. 
 
O evento tem a proposta de promover o debate entre os convidados e os 
expectadores sobre Histórias em Quadrinhos (HQs), obras e vidas. O evento conta 
com a presença dos quadrinistas Marcos Guerra (RN), Shiko (PB), Geraldo Borges 
(CE) e Gustavo Duarte (SP). As vagas são limitadas ao número de 100 e devem ser 
reservadas. 
 
Para reservar as vagas, os interessados devem enviar um e-mail para: 
contato@jovensescribas.com.br. Mais informações pelo telefone da BCZM: 3215-
3855 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: JORNAL DE HOJE          DATA: 12.05.14             EDITORIA: POLÍTICA 
 
Postado dia 12/05/2014 às 15h10  
por: Portal JH 
Fernando Lucena: “Henrique e João Maia ainda mamam nas tetas do governo Rosalba” 

Vereador do PT critica propaganda política do PMDB, que pede mudança no Rio Grande do 

Norte 

Foto: Divulgação 
Alex Viana 

Repórter de Política 

O vereador Fernando Lucena (PT) denunciou na manhã de hoje que o presidente da 
Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB), e o presidente do Partido da 
República no Rio Grande do Norte, deputado federal João Maia, ainda possuem 
indicações de cargos no governo da governadora Rosalba Ciarlini (DEM). Esse seria, 
inclusive, um dos motivos para PMDB e PR serem contra o impeachment da 
governadora. 

A declaração do petista, à Rádio Cidade (94 FM), é uma resposta à propaganda do 
PMDB, veiculada neste domingo, onde Henrique aparece afirmando representar “a 
mudança” no Estado. “Eu acho que Henrique não tem nenhuma autoridade para dizer 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/LUCENA_0.jpg
http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/LUCENA_0.jpg


 

que vai mudar alguma coisa, porque ele saiu ontem do governo Rosalba. Henrique e 
João Maia, as cadeiras não esfriaram ainda do governo Rosalba, porque a teta, o leite 
está muito pouco e eles estão atrás de outro”, afirmou o petista. 

Lucena criticou, ainda, a tentativa do chamado acordão de obrigar os evangélicos do 
Estado a votarem em Henrique Alves para governador. Neste final de semana, um 
evento misturou religião e política, com o objetivo de assediar pastores e fieis a 
apoiarem o peemedebista. “Isso é uma coisa muito grave. Religião é livre, vai quem 
quer. Agora você não pode estar obrigando. Eu acho que o cidadão tem que ter o 
direito livre. Isso é o poder econômico”, afirmou Lucena. “Ou é de graça isso aí?”, 
questionou, levantando suspeitas de que líderes políticos ligados à igreja evangélica 
teriam recebido algo em troca para direcionarem o rebanho para a candidatura do 
peemedebista. 

MOSSORÓ 
Sobre a sucessão mossoroense, Lucena declarou que o povo de Mossoró deu um 
“cartão vermelho” ao acordão, antecipando o resultado das urnas de outubro deste 
ano. “Eles foram para Mossoró com poder econômico, com tudo o que tinham e o que 
aconteceu? O resultado de Mossoró é o retrato do que vai acontecer no Rio Grande 
do Norte. Eu estou pedindo encarecidamente que Henrique não desista da 
candidatura, porque ô candidato bom para a gente derrotar!”, afirmou. 

“Briga municipal vai beneficiar Robinson e Fátima” 
Sobre as candidaturas de Robinson Faria (PSD) e Fátima Bezerra (PT) para o governo e 
o Senado, respectivamente, o petista classificou como “firmes”. “Você vai em uma 
cidade do interior aí tem os bacurau, que não votam em Henrique de jeito nenhum, 
porque foram perseguidos pelo povo de Wilma e vice-versa. Então nós entramos no 
mínimo com 40% dos eleitores de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. São as 
pessoas que, por sobrevivência política, têm que votar contra Henrique”. 

Segundo Lucena, as disputas entre grupos políticos em cada município do Estado irá 
beneficiar a candidatura de Robinson e Fátima Bezerra. “Essa briga no interior, que é 
muito acirrada, vai beneficiar muito Robinson e Fátima, porque o aliado de Wilma que 
votou em Wilma e brigou com o pessoal do PMDB agora não vão se juntar de jeito 
nenhum”, afirmou. “Nós vamos ter cerca de 40% dos votos nos municípios e Natal e 
Grande Natal vão dar uma lição muito grande, porque conhecem muito mais, sofrem 
muito mais, sabem que Henrique não fez nada durante 44 anos na Câmara, nem uma 
fábrica de carro de mão ele trouxe, só fica na lorota”, disse. 

Lucena conclui: “O povo não aguenta mais lorotagem, dizer que vai fazer isso, fazer 
aquilo e quando o povo procura, cadê? Agora Fátima está aí, o PT tem o que dizer para 
o povo; estão aí os IFRN’s, está aí o Bolsa Família, está aí o Prouni”. Sobre o anúncio de 
apoio do PTB a Robinson Faria, Lucena afirmou que outros partidos irão. “Vão voltar 



 

muitos partidos. O G10 deles já rachou, eu acho que muitos partidos vão vim para nós 
por uma questão muito simples: quem ficar lá vai afundar nessa barcona. Essa barca 
não aguenta o peso de tanta gente ruim em um barco só. Portanto, a esperança do 
povo de mudança é Robinson e Fátima, não tem outra, e o cidadão vai compreender”. 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE          DATA: 12.05.14             EDITORIA: POLÍTICA 
Postado dia 12/05/2014 às 16h43  
por: Portal JH 
“Se quisesse matar Barbosa, não o ameaçaria pela internet”, avisa membro do PT no RN 

Membro do diretório de Natal, Sérvolo de Oliveira “previu” morte por “tiro na cabeça” do 

presidente do STF 

 
Ciro Marques 

Repórter de Política 

O Partido dos Trabalhadores (PT) foi um dos grandes incentivadores da aprovação no 
Congresso Federal do Marco Civil da internet, por acreditar que a rede mundial de 
computadores não pode mais ser considerada uma “terra sem lei”. Porém, é bem 
verdade que há integrantes dentro da sigla que parecem se aproveitar dessa situação 
atual para o radicalismo político aliado a ameaças a quem pensa contrário. E uma 
prova disso é o caso do petista Sérvolo de Oliveira e Silva, secretário do Diretório 
Municipal do PT em Natal, que está sendo procurado pela Polícia Federal por publicar 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/6U6U46U65U45.jpg
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no Facebook ameaças de morte ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Joaquim Barbosa. 
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A informação está na edição desta semana da revista Veja – publicação já, 
conhecidamente, odiada pelos petistas. Na reportagem, assinada pelo jornalista 
Robson Bonin, o caso de Sérvolo é destaque, apesar de apontar outros que ainda não 
foram identificados, por terem sido feitos por perfis apócrifos (o Marco Civil pretende 
justamente acabar com o segredo desses “fakes”). 

E o que ele falou de tão grave para que a matéria da Veja fosse repetida por diversos 
veículos nacionais, como o Estadão e a Folha? Isso: “Joaquim Barbosa seu desgraçado 
você vai morrer de câncer ou um tiro na cabeça e quem vai mandar fazer isso são seus 
‘amigos’. São os senhores do novo engenho, seu capitão do mato. Seu infame. Seu 
traidor. Tirem as patas dos nossos heróis”, afirmou o petista, segundo a reportagem, 
por meio do Facebook. 

As declarações seriam motivadas pela forma como o presidente do STF conduziu o 
julgamento do mensalão, que condenou e levou à prisão membros da alta cúpula 
petista, como o ex-ministro chefe da Casa Civil, José Dirceu, e o ex-presidente do PT, 
José Genoino, considerados por muitos dos radicais políticos como os “heróis da 
nação”. Segundo a reportagem, a investigação da Polícia Federal está sendo feita a 
pedido do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Depois que começou a ser investigado pela PF, porém, Servolo se mudou para Foz de 
Iguaçu e não foi mais localizado. “Homem que desejava atentar contra a vida do 
presidente do Supremo usava um computador de Natal e o codinome de Sérvolo 
Aimoré-Botocudo de Oliveira. Os agentes federais descobriram que o nome 
verdadeiro do criminoso é Sérvolo de Oliveira e Silva – um autêntico representante da 
militância virtual petista, mas não um militante qualquer. Além de admirador de José 
Dirceu e Delúbio Soares e um incentivador do movimento ‘Volta, Lula’, o cidadão que 
alimenta o desejo de ver uma bala na cabeça do presidente do SDT é secretário de 
organização do diretório petista de Natal e membro do Comissão de Ética do partido 
no RN. Também é conselheiro do vereador petista Fernando Lucena na Câmara de 
Natal e atua como agitador sindicato nas greves e movimentos da CUT no estado”, 
conseguiu levantar a Veja. 

“A única coisa de que me arrependo foi ter xingado a mãe dele” 
Identificado pela Veja, o secretário petista Sérvolo de Oliveira, até o momento, falou 
apenas a própria revista sobre as ameaças feitas. E conseguiu piorar ainda mais sua 
situação, ao assumir a responsabilidade e dizer que não se arrependia das palavras 
destinadas ao presidente do STF. 



 

 
“Localizado pela Veja, Sérvolo de Oliveira confirma que, de fato, foi o autor da 
ameaça, mas alega que não pretendia matar o ministro do Supremo, embora, segundo 
diz, ele mereça morrer. ‘Quando eu vi como trataram o julgamento do caso do STF, 
realmente me irritei. Quando falei do tiro na cabeça, eu estava lembrando do PC 
Farias. A burguesia brasileira age assim. Mas eu sou do candomblé, não tenho 
coragem de matar ninguém. Até porque, vamos pensar: se eu quisesse matar mesmo, 
apesar de ele merecer morrer, eu não iria fazer uma ameaça de morte na internet. A 
única coisa de que me arrependo foi ter xingado a mãe dele’”, citou a reportagem. 

Nas redes sociais, após a publicação da matéria, Sérvolo afirmou que é alvo de 
calúnias. Prometeu se manifestar sobre o fato hoje, mas até o fechamento desta 
edição, isso não aconteceu. “Boa noite, apesar de tudo, vivo um excelente domingo, 
ao lado de poucos porém verdadeiros amigos, (…) Amanhã vou me pronunciar a 
respeitos dos ataques e calunias que tenho sofrido nos últimos dias. Salve os Aimoré-
Botocudos, salve o povo brasileiro”, afirmou por meio, também, da rede social. 

O presidente do PT, Juliana Siqueira, também disse que se manifestaria sobre o caso, 
mas isso não ocorreu até o fechamento desta edição. Ainda precisaria fazer uma 
reunião para definir a maneira como esse pronunciamento ocorreria. A Veja, também, 
Siqueira falou e admitiu que o investigado é seu secretário. “Mas, seguindo o 
procedimento-padrão dos petistas em casos assim, tentou logo se distanciar do 
assistente. ‘Esse cara apareceu aqui no começo do ano. Mandaram de Brasília. Mas 
nem sei quem é. Sou presidente, não me relaciono com os secretários’”, apontou a 
reportagem. 

Tucano afirma que “calar adversários com intimidação e violência é típico do PT” 
Prestes a entrar numa corrida eleitoral pela presidência da República, é claro que a 
atitude de um membro do PT motivou a manifestação, também pela redes sociais, de 
adversários políticos. Em Natal, o ex-deputado federal do PSDB, Rogério Marinho, 
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afirmou que não viu como “novidade” as ameaças petistas, mas sim um descuido de 
quem, geralmente, faz tais declarações de forma apócrifa. 

“Desqualificação e ameaças de morte contra adversários. Secretário de mobilização e 
membro titular da comissão de ética do PT Natal, Sr. Servolo, posta impropérios e 
ameaças físicas contra Barbosa. Nenhuma novidade as táticas fascistas de calar 
adversários com intimidação e violência são típicas do PT, que financiam Blogs sujos e 
fakes”, afirmou o tucano Rogério Marinho. 

“A grande novidade é perda do anonimato, típica de covardes que não convivem com 
a crítica e contraditório, que pregam o controle da imprensa. E demonizam quem 
pensa diferente. Caso do Sr Servolo, membro titular da comissão de ética do PT, é 
mero descuido de quem se sente acima da Lei”, acrescentou o ex-deputado federal e 
um dos líderes do PSDB no RN. 

O partido de Rogério Marinho, por sinal, deverá lançar o nome do senador Aécio 
Neves para a Presidência da República. O PSDB é oposição ao Governo Federal desde 
o início da gestão PT. Por isso, deve ser um dos acostumados a ouvir tais ameaças. 
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Postado dia 12/05/2014 às 17h42  
por: Portal JH 
“Posição da sindicalista Soraya Godeiro é de miopia, malícia ou má-fé” 

Vereador Marcos do PSOL entende que presidente do Sinsenat compactua com 

requerimento de Júlia Arruda, que prejudicará servidores municipais 

 
Joaquim Pinheiro 

Repórter de Política 

O vereador Marcos Antonio, do Psol, disse na manhã deste sábado que a sindicalista 
Soraya Godeiro está repetindo a mesma prática de realizar acordos espúrios feitos em 
administrações anteriores que trazem prejuízos para a categoria dos servidores 
públicos municipais. “Lamento muito a posição da presidente do Sinsenat, que no meu 
entendimento, não sei se é de absoluta miopia, malícia ou má-fé. Mas, ela adotou 
uma posição que certamente prejudicará o conjunto dos servidores quando 
compactua com o requerimento apresentado pela vereadora Júlia Arruda e pelos 
demais vereadores da base aliada do prefeito Carlos Eduardo”, disse o vereador do 
Psol, referindo ao requerimento que condiciona a aprovação da Reforma 
Administrativa à Data Base da categoria. 

De acordo com Marcos Antonio, a aprovação do requerimento da autoria da 
vereadora do PSB e da base aliada do prefeito, Júlia Arruda, leva insegurança ao 
provável reajuste salarial dos servidores municipais, já que segundo ele, não é uma 
peça impositiva e constitui-se num instrumento legislativo que pouco se cumpre. Além 
disso, o vereador do Psol diz que o requerimento pactuado com a presidente do 
Sinsenat, Soraya Godeiro, o líder do governo e os demais integrantes da bancada 
governista, “é genérico e disperso”. No entendimento do vereador, o requerimento 
não determina percentual, não prevê prazo e nem sanção em caso de não 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/67i87i67i6i65i6i.jpg


 

cumprimento do que foi pactuado por parte do Poder Executivo. “O requerimento de 
Júlia Arruda deixa em aberto duas saídas prejudiciais aos servidores. Poderá ser 
apresentada uma proposta com índice superior a 2 por cento e vetar as emendas que 
o requerimento prevê nos projetos da Reforma Administrativa”, observa. 

MIOPIA E PROVEITO 
E continuou o vereador Marcos Antonio nas críticas a presidente do Sinsenat, Soraya 
Godeiro: “a miopia e o sedento desejo de tirar proveito político de causa tão nobre 
aos servidores levou a presidente do Sinsenat a abrir mão do principal trunfo político 
de pressionar o governo Carlos Eduardo na votação da Reforma Administrativa. O 
ideal seria dar segurança aos servidores trancando a pauta e só votando a reforma 
após ser apresentada uma proposta justa e digna de aumento para os servidores 
públicos municipais. Os ataques que Soraya Godeiro tem feito aos vereadores que 
sempre estiveram ao lado dos servidores não merecem crédito. Ela deveria questionar 
o porquê dos vereadores do seu partido, o PT, de terem votado contra o pacto que ela 
realizou com o prefeito”. 

E concluiu o vereador Marcos Antonio: “a posição assumida por mim, foi de preservar 
os legítimos direitos dos servidores. Torço fortemente para que estejamos errados e 
pelo menos essa seja uma exceção e o prefeito cumpra o acordo e conceda o aumento 
que a categoria deseja e precisa”. 

Vereadores da CEI continuam ouvindo depoimentos e recebendo documentação 
Os vereadores Aroldo Alves, do PSDB, e Adão Eridan, do PR, afirmaram na manhã de 
hoje que os trabalhos da CEI da Bilhetagem Eletrônica continuam normalmente 
ouvindo depoimentos de representantes de diversos órgãos envolvidos no processo 
como Prefeitura de Natal, Seturn, Sintoparn, cooperativas, entre outros. Está também 
recebendo uma vasta documentação para averiguações e já conta com material 
suficiente para uma análise criteriosa. Na manhã de hoje foi ouvida a presidente da 
Cooperativa de Transporte Natal, Maria Edileuza de Queiroz, que segundo o vereador 
Aroldo Alves, fez um histórico minucioso das atividades da cooperativa. A CEI recebeu 
depoimentos da secretária Elequicina Santos e do procurador-geral do município, 
Carlos Castim. 

“A expectativa é de que os trabalhos sejam encerrados dentro de no máximo 20 dias”, 
disse o vereador Aroldo Alves, acrescentando que a razão maior da instalação da 
Comissão Especial de Investigação é a demora na implantação da Bilhetagem 
Eletrônica, que segundo ele, está prejudicando a população natalense. “Todos os 
documentos chegaram e por isso acredito que dentro de 20 dias os trabalhos sejam 
concluídos. O vereador Adão Eridan, do PR, informou que CEI é um instrumento 
constitucional de investigação e que estão sendo cumpridos todos os trâmites legais 
para sua conclusão e consequentemente informar a população sobre a demora na 
implantação da Bilhetagem Eletrônica. 



 

REFORMA ADMINISTRATIVA 
Questionado sobre a votação da Reforma Administrativa, o vereador Adão Eridan 
disse que até agora foram votados e aprovadas os aumentos para cargos 
comissionados da Prefeitura de Natal, faltando 6 projetos de autoria do Poder 
Executivo, como aumento de servidores efetivos, extinção de secretarias e fusão de 
outros órgãos públicos para diminuir a máquina administrativa e consequentemente 
os gastos públicos. 
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Postado dia 12/05/2014 às 15h50  
por: Portal JH 
Comércio estima aumento de 30% nas vendas de televisores até a Copa 

Consumidores da classe C são os que mais investem em novos aparelhos de TV 

 
Há um mês para o início da Copa do Mundo no Brasil, a expectativa de alta nas vendas 
de aparelhos de TV tem sido destacada pelas principais companhias do setor de varejo 
em Natal. Até o final dos jogos do mundial, é esperado um aumento de 
aproximadamente 30% das vendas, considerando o mesmo período do ano passado. 
Entre os estímulos observados pelos profissionais do setor estão o aumento da 
possibilidade de compra e as condições de venda. 

Quanto maior e com mais tecnologias, maior é o interesse do consumidor pela 
televisão. “A proximidade com a Copa do Mundo fez com que os brasileiros 
atentassem para esse momento de novas oportunidades. O que nos chama atenção é 
o crescimento de vendas para os consumidores da classe C. Quem tem boas 
condições, quer sempre estar comprando novos aparelhos. Mas a Copa do Mundo 
veio como uma oportunidade para as pessoas de classe mais baixa, que agora 
enxergam um motivo para trocar os aparelhos tradicionais por outros mais 
modernos”, destacou Cheysom Ferreira, vendedor de uma loja de rede nacional. 
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Andar nos centros comerciais de Natal é se deparar com as inúmeras ofertas que 
enchem os olhos do consumidor. “Já comprou a TV para assistir a Copa do Mundo?” é 
a pergunta que está na boca da maioria dos vendedores. Em 2014, os fabricantes 
calcularam produzir entre 18 e 20 milhões de TVs, 30% a mais do que no ano passado, 
segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros). 
Do total das vendas, 60% devem ocorrer no primeiro semestre, justamente no embalo 
do Mundial. 

“A televisão é a maior procura do momento. O mercado hoje está muito propício 
devido à Copa e aos modelos novos. Tem para todos os gostos: aparelhos com 
conversor digital, 3D, com acesso à internet e às redes sociais”, explica Cheysom, 
registrando um crescimento de 16% na venda dos aparelhos desde o começo do ano. 
“Até o início dos jogos certamente as vendas irão aumentar mais ainda”. 

Os clientes podem optar por modelos em pronta entrega que vão de 32 a 60 
polegadas, mas ainda há aparelhos bem maiores que podem ser compradas sob 
encomenda. Os preços dos modelos mais procurados variam de R$ 799 a R$ 3 mil 
reais. 

Segundo o gerente de vendas de outra loja da cidade, Jailson Souza, o 
estabelecimento também prevê um crescimento de 20% a 30% nas vendas e se 
prepara para receber clientes decididos para buscar uma tela maior. “TVs com telas 
maiores e com qualidade de imagem são as mais procuradas. Porém, os consumidores 
estão bem exigentes, devindo ao conhecimento de novas plataformas. Não basta ser 
grande, tem que ter tecnologia”, disse. 

Jailson Souza destacou que, apesar da alta demanda e do desejo dos consumidores 
em ter um aparelho de última geração, a população não deixou de lado o hábito da 
comparação de preços. “A pesquisa de mercado ainda existe. As pessoas estão com 
mais cuidado em comparar os preços de uma loja para outra e isso é bom para o 
comércio. A concorrência ajuda a aquecer o mercado”, afirmou. 
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