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VEÍCULO: NATAL PRESS         DATA: 13.05.14  
 
Copa muda expediente no comércio em jogos da Seleção 
 
Magnus Nascimento 

 
O comércio potiguar irá manter funcionamento normal durante os jogos da Copa do 
Mundo realizados em Natal e terá horário diferenciado nos dias de partidas da 
seleção brasileira. A decisão, divulgada ontem, foi tomada em conjunto pelas 
entidades do comércio. Nos dias de jogos do Brasil, o comércio de rua fechará 2 
horas antes, e não reabrirá após os jogos. Já os supermercados suspendem as 
atividades 30 minutos antes, e voltam normalmente 30 minutos depois. 
 
A maioria dos shoppings funcionará até 1 hora antes dos jogos do Brasil, e reabre 
uma hora depois do jogo. Mas a decisão será de cada administração. Segundo o vice-
presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Natal, Augusto Vaz, a Lei Geral da 
Copa estabelece que cabe ao Município decidir se será feriado ou não nos dias de 
partidas na cidade e à União, sobre os dias de jogos da seleção. “A Prefeitura de 
Natal definiu que os dias de jogos da Copa em Natal serão ponto facultativo. Por 
isso, decidimos manter o funcionamento do comércio normal. Agora estamos na 
torcida para que a União não decrete feriado nos dias dos jogos do Brasil para não 
termos um custo maior com horas extras. Mas de toda forma, o comércio potiguar já 
tomou a sua decisão e irá abrir, fechando apenas algumas horas antes das partidas 
da seleção”, diz. 
 
Para Vaz, a decisão tomada pelas entidades do comércio foi uma forma de amenizar 
os prejuízos do comércio em dias de jogo. “Claro que todo comércio tem prejuízo, se 
por algum motivo, precisar fechar. Mas essa foi a forma que encontramos de 



 

diminuir”, explica. De acordo com ele, o comércio está dividido entre os setores que 
estão otimistas com a realização da Copa e os que não terão muito retorno com o 
evento. “Os setores de bares, restaurantes, hotelaria, turismo estão bastante 
otimistas. Já outros setores buscam formas de se beneficiarem também”, destaca. 
 
A Fecomércio/RN também esteve a frente das reuniões para definição do horário do 
comércio na Copa. A Federação informou que essa definição foi a mais viável para o 
setor e que, com isso, os lojistas conseguirão diminuir as perdas . 
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 Comércio funcionará em horário diferenciado durante Copa 
 Nos dias de jogos em Natal o comércio vai funcionar normalmente 
 
 
Entidades do comércio potiguar se reuniram e definiram o funcionamento do 
comércio durante o mundial de 2014. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL), 
informa horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais em junho, 
durante os jogos da Copa do Mundo. 
 
Nos dias de jogos em Natal o comércio vai funcionar normalmente. A modificação 
fica restrita aos dias de jogos da seleção brasileira, quando o comércio de rua 
fechará duas horas antes, e não reabrirá após os jogos. 
 
Os shoppings fecham uma hora antes dos jogos da seleção brasileira, e reabrem uma 
hora depois do jogo. Já os supermercados suspendem as atividades 30 minutos 
antes, e voltam a trabalhar normalmente 30 minutos depois. 
 
  
 
Fonte: CDL Natal 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: KALLYNA KELLY        DATA: 13.05.14  
 
Em noite do ‘Prêmio Craque Potiguar’, FNF presta homenagens 
 
Além de premiar jogadores do América e do Globo, e de coroar Giulliana Monte, 
representante do Alecrim, como Musa do Futebol Potiguar, a noite do Prêmio 
Craque Potiguar também foi de homenagens, nesta segunda-feira (12), na Arena das 
Dunas. O presidente da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF), José 
Vanildo, aproveitou a oportunidade para prestigiar figuras importantes para 
desporto do Estado. 

 
Foram homenageados o jogador de futsal Joan, com grandes passagens pela Seleção 
Brasileira e atualmente jogando na Rússia; o desembargador José Rocha, presidente 
do Conselho Deliberativo do América; o Coronel Ricardo Albuquerque, presidente da 
Comissão de Arbitragem do Estado; o padre Mauro, do colégio Salesiano, que foi o 
responsável pela benção da cerimônia; além de todos os patrocinadores do 
Campeonato Potiguar Chevrolet Onix 2014. 
 
Foram convidados representantes de todos os parceiros e patrocinadores da 
competição, que são Sterbom, Fetronor, Salesiano, Penalty, Fecomércio, Sparta, 
Chevrolet, Potigás, Garra, Esporte Interativo, Pitú, Arena das Dunas e Fiern. 
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VEÍCULO: LEONARDO SODRÉ        DATA: 13.05.14 
 
.: FNF presta homenagens em noite do Prêmio Craque Potiguar 
 

 
 
 
Além de premiar jogadores do América e do Globo, e de coroar Giulliana Monte, 
representante do Alecrim, como Musa do Futebol Potiguar, a noite do Prêmio 
Craque Potiguar também foi de homenagens, nesta segunda-feira (12), na Arena das 
Dunas. O presidente da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF), José 
Vanildo, aproveitou a oportunidade para prestigiar figuras importantes para 
desporto do Estado. 
Foram homenageados o jogador de futsal Joan, com grandes passagens pela Seleção 
Brasileira e atualmente jogando na Rússia, o desembargador José Rocha, presidente 
do Conselho Deliberativo do América, o Coronel Ricardo Albuquerque, presidente da 
Comissão de Arbitragem do Estado, o padre Mauro, do colégio Salesiano, que foi o 
responsável pela benção da cerimonia, além de todos os patrocinadores do 
Campeonato Potiguar Chevrolet Onix 2014. 
 
Foram convidados representantes de todos os parceiros e patrocinadores da 
competição, que são Sterbom, Fetronor, Salesiano, Penalty, Fecomércio, Sparta, 
Chevrolet, Potigás, Garra, Esporte Interativo, Pitú, Arena das Dunas e Fiern. 
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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM        DATA: 13.05.14 
FNF presta homenagens em noite do Prêmio Craque Potiguar - Notícias - Futebol - 
Nominuto.com 
 

 
Além de premiar jogadores do América e do Globo, e de coroar 
Giulliana Monte, representante do Alecrim, como Musa do Futebol Potiguar, a 
noite do Prêmio Craque Potiguar também foi de homenagens, nesta segunda-feira 
(12), na Arena das Dunas. O presidente da Federação Norte-rio-grandense de 
Futebol (FNF), José Vanildo, aproveitou a oportunidade para prestigiar figuras 
importantes para desporto do Estado. 
 
Foram homenageados o jogador de futsal Joan (foto), com grandes 
passagens pela Seleção Brasileira e atualmente jogando na Rússia, o 
desembargador José Rocha, presidente do Conselho Deliberativo do América, o 
Coronel Ricardo Albuquerque, presidente da Comissão de Arbitragem do Estado, o 
padre Mauro, do colégio Salesiano, que foi o responsável pela benção da 
cerimônia, além de todos os patrocinadores do Campeonato Potiguar Chevrolet 
Onix 2014. 
 



 

Foram convidados representantes de todos os parceiros e 
patrocinadores da competição, que são Sterbom, Fetronor, Salesiano, Penalty, 
Fecomércio, Sparta, Chevrolet, Potigás, Garra, Esporte Interativo, Pitú, Arena 
das Dunas e Fiern. 
 
*Foto:assessoria de imprensa 
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 Banco de oportunidades Senac dispõe de 143 vagas de emprego 
 As vagas são direcionadas para alunos e ex-alunos da região metropolitana de Natal 
e de Mossoró 
 
 
O Banco de Oportunidades do Senac dispõe, nesta semana, de 143 anúncios de 
emprego para alunos e ex-alunos da região metropolitana de Natal e de Mossoró. 
Empresas parceiras de áreas como gastronomia, informática, beleza estão à procura 
de profissionais qualificados na instituição. Os currículos devem ser encaminhados 
até a próxima sexta-feira (16). 
 
Os interessados devem entrar em contato com o Banco de Oportunidades (4005-
1008, em Natal, e 3422-5012, em Mossoró) ou enviar currículo diretamente para 
bancodeoportunidades@rn.senac.br. É preciso ter concluído algum curso ou estar 
matriculado na instituição. 
 
Confira as vagas disponíveis: 
 
Grande Natal Mossoró 
 
  
 
Fonte: Senac RN 
 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE WANDILSON RAMALHO       DATA: 13.05.14 
 
 
Nutricionista destaca os benefícios da biomassa da banana verde à saúde 
Wandilson Ramalho |  

 
  
A nutricionista Kaline Melo destaca os benefícios da biomassa da banana verdade à 
saúde, para ela a banana ainda verde é considerada um alimento funcional, pois 
quando cozida, apresenta alto conteúdo de amido resistente presente na polpa da 
fruta. O benefício do amido resistente é similar ao da fibra alimentar, sendo que este 
não é digerido e absorvido no intestino delgado, podendo ser fermentado no 
intestino grosso, produzindo substâncias que servem como fonte de energia para a 
produção das bactérias benéficas do nosso intestino, além de manter a integridade 
da mucosa do nosso intestino, que é responsável pela absorção adequada dos 
nutrientes e pela barreira da entrada de substâncias maléficas. 
 
  
 
A nutricionista Kaline Melo ainda lembra que a biomassa auxilia no transito intestinal 



 

e previne doenças, como câncer de intestino, doenças do coração, diabetes, atua na 
redução do colesterol, auxilia na saciedade e mantém os níveis de glicose 
controlados no sangue. 
 
  
 
Receita da biomassa da banana verde: 
- Lave as bananas verdes com casca, uma a uma, utilizando uma esponja com água e 
sabão; 
- Coloque água em metade de uma panela de pressão e deixe ferver. Coloque as 
bananas (retiradas com cuidado no talo máximo, para que não abram durante a 
cocção) na água e feche a panela. Conte 10 minutos a partir do início da pressão; 
- Após esse período, desligue o fogo e deixe que a pressão continue cozinhando as 
bananas; 
- Espere o vapor escapar naturalmente. Não force o processo abrindo a panela 
debaixo da torneira; 
- Ao término do cozimento, mantenha as bananas na água quente da panela; 
- Vá aos poucos tirando a casca da fruta, e coloque-as no liquidificador. É importante 
que a fruta esteja bem quente para não esfarinhar; 
- Acrescente água aos poucos e a processe até obter uma pasta bem espessa. Não há 
uma quantidade certa de água pois depende da quantidade e do tamanho das 
bananas. 
 
  
 
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. 
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VEÍCULO: SITE GUAMARÉ EM DIA        DATA: 13.05.14 
 
Hélio visita turmas de cursos do Pronatec. | Guamaré em Dia 
 
Prefeito Hélio visita turmas de cursos do Pronatec.  
 

 
13 de maio de 2014 Dantas Sem categoria,  
 
O prefeito Hélio visitou as turmas dos cursos profissionalizantes que estão sendo 
realizados no município. As capacitações são fruto de uma parceria com o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai, Senac e Escola de Jundiaí).  No total, 
320 Guamareenses estão sendo qualificados nesta etapa para o mercado de 
trabalho. 



 

 
O Pronatec é de extrema importância para a preparação da população. “Esse 
programa tem um diferencial. Não só oferta os cursos como dá também a 
oportunidade do aluno receber um auxílio do Governo Federal e todo o apoio da 
prefeitura. Por isso, é necessário que o aluno esteja na sala de aula aprendendo em 
tempo integral”, frisou o prefeito. 

 
“Guamaré  está dando um grande passo para o futuro qualificando essas pessoas 



 

para entrar no mercado de trabalho e atender às necessidades”, disse a Secretária 
de assistência Social Marisa Rodrigues. 
 
A coordenadora dos cursos profissionalizantes, Karla Antunes, lembrou ainda que a 
demanda está aumentando a cada dia numa parceria com o Senai, Senac e Escola de 
Jundiaí, as aulas estão sendo ministradas pela manhã, tarde e noite, de domingo a 
domingo, concluiu Karla. 

 
Cursos que estão sendo ministrado com turmas nos três horários: 
 
Soldador; Bombeiro Civil; Agricultor Familiar; Cuidador de Idosos; Manicure e 
Pedicure; Inglês Básico; Auxiliar de Cozinha; Recepcionista; Almoxarife e 
recepcionista. 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: JORNAL DE HOJE          DATA: 13.05.14             EDITORIA: CULTURA 
Postado dia 13/05/2014 às 9h37  
por: Portal JH 
Pa  o  irat rio apresenta ho e espet  u o in anti  no      

"Barrica- Poráguabaixo (SC) será apresentado no TAM, em Natal, às 19h, com entrada 

gratuita (mediante doação de 1 kg de alimento) 

Foto: Divulgação 
As trapalhadas da palhaça Barrica em sua saga para ir à praia estarão em “Barrica – 
Poráguabaixo” (SC), logo mais, às 19h, no Teatro Alberto Maranhão. Quinta-feira (15), 
é a vez de as crianças de Mossoró se divertirem com a palhaça no Teatro Diz-huit 
Rosado, no mesmo horário. O espetáculo infantil integra o 17º Palco Giratório, projeto 
trazido ao Rio Grande do Norte pelo Sesc RN. Para assistir, basta trocar 1 kg de 
alimento não perecível pelo ingresso na bilheteria do teatro uma hora antes da 
apresentação. 

O espetáculo trata dos planos quase frustrados da palhaça Barrica desejando ir à praia. 
Num lugar de proximidade com o público e utilizando recursos concretos e 
imaginários, a palhaça lança mão de toda a sua graça e sensibilidade para realizar seu 
sonho, vencendo os limites impostos pelos padrões a fim de alcançar o prazer e a 
alegria, em momentos de pura brincadeira consigo mesma e com a plateia. 

17º Palco no RN 
De abril a outubro de 2014, 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 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/Palha%C3%A7a-Barrica.-Foto_divulga%C3%A7%C3%A3o.jpg
http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/Palha%C3%A7a-Barrica.-Foto_divulga%C3%A7%C3%A3o.jpg


 

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 os sites www.sescrn.com.br e 
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 

Classificação: Positiva 

http://www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio
http://www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio


 

 VEÍCULO: PORTAL G1          DATA: 13.05.14                                                                        
G1 - Palco Giratório apresenta espetáculo infantil nesta terça em Natal - notícias 
em Rio Grande do Norte  
 

 
Palco Giratório apresenta espetáculo infantil nesta terça em Natal A peça será 
encenada às 19h desta terça-feira (13), no TAM.Para assistir, basta trocar 1 kg de 
alimento não perecível pelo ingresso. 

As trapalhadas da palhaça Barrica em sua saga para ir à praia estarão em 'Barrica – 
Poráguabaixo'. A peça será encenada às 19h desta terça-feira (13), no Teatro Alberto 

Maranhão, em Natal. Na quinta (15), é a vez de as crianças de Mossoró se divertirem 
com a palhaça no Teatro Dix-huit Rosado, no mesmo horário. O espetáculo infantil 
integra o 17º Palco Giratório, projeto trazido ao Rio Grande do Norte pelo Sesc RN. 
Para assistir, basta trocar 1 kg de alimento não perecível pelo ingresso na bilheteria 
do teatro uma hora antes da apresentação. 

O espetáculo trata dos planos quase frustrados da palhaça Barrica desejando ir à 

praia. Num lugar de proximidade com o público e utilizando recursos concretos e 
imaginários, a palhaça lança mão de toda a sua graça e sensibilidade para realizar 
seu sonho, vencendo os limites impostos pelos padrões a fim de alcançar o prazer e 
a alegria, em momentos de pura brincadeira consigo mesma e com a plateia. 

http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/76945162
http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/76945162
http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/76945162
http://www.klipbox.com.br/rn/rio-grande-do-norte/cidade/natal.html


 

17º Palco no RN De abril a outubro de 2014, 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, Assu, 
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. Os alimentos 
arrecadados na entrada serão destinados ao Mesa Brasil, programa de assistência 
doSesc RN. 

Classificação: Positiva 
 

http://www.klipbox.com.br/rn/rio-grande-do-norte/cidade/mossoro.html


 

VEÍCULO: BLOG DO CARLOS COSTA          DATA: 13.05.14  
 

SESC RN VAI IMPLANTAR TRABALHO VOLTADO AO IDOSO 
 

 
 
 
 
Os idosos da capital potiguar 
poderão contar agora com o Trabalho Social com Idosos (TSI), projeto do Sesc 
Nacional implantado de forma inédita no Rio Grande do Norte pelo Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Sesc. A iniciativa pretende melhorar a qualidade de 
vida de 50 idosos ao oferecer 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) de 12 a 16/05, das 8h às 17h. 
 
O TSI oferece uma programação voltada ao desenvolvimento social, psicológico e 
físico do idoso. &quot;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”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio 
RN, Marcelo Queiroz. 
 
Os encontros com os participantes, realizados durante a semana (de segunda a 
sexta-feira), consistirão na prática de atividades como oficinas de canto coral, 
eventos motivacionais, orientações sobre saúde (relativas a doenças comuns 
durante o envelhecimento), seminários, debates de temas de interesse dos idosos, 
passeios e atividades ao ar livre, dentre outras ações. “Este trabalho é de extrema 
importância para essa faixa etária, pois estimula a troca de vivências e de 
culturas, além de contribuir para o desenvolvimento da autonomia social dos 
participantes”, afirma a diretora regional do Sesc RN, Jeane Amaral. 
 
Por ser integrante do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), o TSI 
absorve pessoas cuja renda familiar bruta não ultrapasse três (03) salários mínimos. 
A prioridade é de comerciários e seus dependentes, seguida de egressos do ensino 
básico da escola pública. O processo seletivo acontece de 19 a 22/05 e a lista com os 
aprovados será divulgada no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. O edital com 
todas asinformações e critérios já está disponível no endereço eletrônico. 
 

http://4.bp.blogspot.com/-Yt_eSNaEsbU/U3K4uHyKZUI/AAAAAAAAg1I/MAbT_qJMIMs/s1600/fecom%C3%A9rcio+sesc+senac.gif


 

 Serviço: 
 
O quê? Inscrições abertas para 
Trabalho Social com Idosos (TSI) 
 
Quando? De 12 a 16/05, das 8h 
às 17h 
 
Onde? Sesc Centro (Rua Cel. 
Cascudo, 33, Cidade Alta) 
 
Edital completo: 
www.sescrn.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
NOTÍCIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 14.05.14             EDITORIA: POLÍTICA 

 



 



 

 
VEÍCULO: NOVO JORNAL          DATA: 14.05.14             EDITORIA: POLÍTICA 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 14.05.14             EDITORIA: POLÍTICA 

 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 14.05.14             EDITORIA: POLÍTICA 

 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE          DATA: 13.05.14             EDITORIA: POLÍTICA 
 
Postado dia 13/05/2014 às 16h38  
por: Portal JH 
Diret rio do P /RN: “De  arações de Sérvo o são de responsabi idade de e” 

Sérvolo foi desfiliado pelo partido em abril, após mandar e-mail para Diretório 

 
O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT/RN) se pronunciou, de maneira 
um pouco tardia até, sobre a polêmica envolvendo o secretário da sigla, Sérvolo de 
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Oliveira e Silva, e ameaças feitas por ele ao presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Joaquim Barbosa. Segundo a direção petista, as declarações dadas são de total 
responsabilidade do autor que, por sinal, já foi até desfiliado. 

“Não concordamos com o teor das declarações de Sérvolo de Oliveira e Silva em 
relação ao Ministro Joaquim Barbosa, postadas em seu perfil pessoal, em uma rede 
social, em novembro de 2013. Elas são de caráter pessoal e de responsabilidade de 
seu autor”, afirmou o Diretório em nota publicada no site da sigla para esclarecer à 
“militância do Partido dos Trabalhadores e ao povo do Rio Grande do Norte” – por 
isso, inclusive, nem enviada à imprensa foi. 

“Consideramos tal comportamento e suas repercussões incompatíveis com a política 
adotada pelo Partido dos Trabalhadores e sua militância, que historicamente pautou 
sua luta fortalecendo a cultura da paz e dos direitos humanos”, acrescentou a nota de 
esclarecimento. 

As supostas ameaças de morte feitas por Sérvolo a Joaquim Barbosa foram publicadas 
na edição desta semana da revista Veja e ganharam projeção nacional, sendo 
repetidas por diversos veículos, como o jornal Estado de São Paulo. No texto, 
publicado pelo petista no perfil dele no Facebook, é afirmado que o presidente do STF 
deverá morrer de câncer ou com “um tiro na cabeça” e, em seguida, são feitos 
diversos xingamentos ao ministro do Supremo. 

A insatisfação teria sido motivada pela forma que Joaquim Barbosa conduziu o 
julgamento do mensalão, que foi responsável por levar a cúpula petista (o ex-ministro 
José Dirceu e o ex-presidente nacional do partido, José Genoino) para a cadeia. Os 
condenados, inclusive, são chamados por Sérvolo de “heróis”. 

As declarações chegaram ao STF e, de lá, à Polícia Federal, que assumiu a investigação 
do caso e até já chamou Sérvolo para prestar depoimento. O secretário (que assim 
ainda aparece no site do partido) não foi localizado. Estaria viajando, em Foz do 
Iguaçu, desde que a investigação começou a ser feita. 

De qualquer forma, o fato é que o exaltado petista nem é mais filiado ao PT. Juliano 
Siqueira, presidente do Diretório Municipal do PT em Natal, onde Sérvolo seria 
secretário, afirmou na tarde desta segunda-feira que ele foi desfiliado. Juliano afirmou 
que recebeu um e-mail de Sérvolo perguntando como faria para deixar a sigla e 
entendeu que isso era um claro pedido de desfiliação e “assim fizemos”, contou. 

Juliano Siqueira, inclusive, foi o mesmo que afirmou à Revista Veja que não conhecia o 
secretário, porque era presidente do partido, mas não se relacionava com a diretoria. 
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Postado dia 13/05/2014 às 17h00  
por: Portal JH 
PC do B pode indicar candidato a vice-governador na chapa de Robinson 

Fábio Dantas, do PC do B, afirmou que só vai discutir chapa majoritária depois que fechar a 

proporcional, que é prioritária 

 
Um dos dirigentes do PC do B no Rio Grande do Norte, o deputado estadual Fábio 
Dantas, afirmou na manhã de hoje que não descarta que o seu partido venha a indicar 
o vice-governador na chapa do pré-candidato do PSD a governador, Robinson Faria. O 
partido foi sondado para compor como vice a chapa de Robinson, mas só vai discutir a 
chapa majoritária após o fechamento da proporcional – disputa de deputados 
estaduais e federais. “A prioridade do partido continua sendo a eleição proporcional, 
mas a gente vai analisar todas as alternativas”, afirmou Fábio, em contato esta manhã 
com a reportagem de O Jornal de Hoje. “A prioridade número zero é a eleição 
proporcional, eleger uma bancada do PC do B, mas para isso precisa unir outros 
partidos”, completa. 
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Entre os nomes que poderiam ser indicados pelo PC do B como vice de Robinson Faria 
está o do vereador George Câmara. O parlamentar é um dos pré-candidatos do PC do 
B a deputado estadual e seria almejado pelo grupo de Robinson. “Depois de discutir 
essa prioridade, que é a eleição proporcional, discutiremos a eleição majoritária”, 
repetiu Fábio. Em sua visão, mais importante que discutir nomes, se o presidente da 
Câmara, Henrique Alves (PMDB), ou o vice Robinson Faria, o PC do B pretende debater 
um projeto para o Rio Grande do Norte. “Continuou dizendo que o mais importante, 
antes de nomes, é o projeto para o RN. Até agora não vi ninguém, nem Henrique, nem 
Robinson, apresentarem projetos”, afirmou. “Quero saber qual candidato resolverá o 
problema do RN, quem é a solução?”, indagou. 

Depois de resolver a questão proporcional, o PC do B discutirá a majoritária, para 
saber quem dos dois, Henrique ou Robinson, possui viabilidade eleitoral. “A gente vai 
analisar primeiramente, se dentro do grupo de Robinson ou Henrique existe a 
viabilidade partidária”, afirma. No tocante à proporcional, o PT seria um entrave à 
composição com Robinson, haja vista o partido do deputado estadual Fernando 
Mineiro não querer coligar com o PC do B. “O PC do B tem prioridade que colocou em 
varias reuniões, que é a eleição da bancada do PC do B na Assembleia Legislativa. 
Depois que garantir a bancada, vai pensar na majoritária”, diz. 
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Candidato  raken Faria: “Prioridade do meu governo ser  o ser humano” 

Pré-candidato ao Governo do Estado estabelece metas para sua gestão 

 
O pré-candidato a governador do Estado, Araken Faria, do PSL, informou que já tem 
pronto um programa de governo a ser apresentado ao eleitorado norte-rio-grandense 
durante a campanha eleitoral deste ano. Segundo ele, constará de propostas para 
valorização do ser humano, em particular os servidores públicos estaduais através de 
um processo de profissionalização e um Plano de Cargos e Salários exequível. “Isso 
deverá servir de base para resolução dos principais problemas do Estado, como saúde, 
educação e segurança”, disse o pré-candidato que definiu a realização da convenção 
entre 12 e 29 de junho. 

Ainda sobre programa de governo, Araken Faria, se eleito, pretende reformar o 
sistema tributário melhor distribuição dos repasses de recursos para os municípios. Ele 
entende também, que deve haver uma mudança na gestão pública como forma de 
qualificar e dar celeridade á máquina administrativa. No campo da política, ele disse 
que o seu partido está em fase final de entendimentos com outras legendas, a 
exemplo de PTC, PRTB e PRP, objetivando o fortalecimento da sua candidatura. “Serão 
aproximadamente 6 partidos que caminharão juntos”, prevê o pré-candidato do PSL. 
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Pré-candidato ao Senado na chapa com Araken Faria, Roberto Ronconi está 
contribuindo com o candidato do PSL através de sugestões para formatação de um 
plano de governo, segundo ele, democrático e participativo, onde o humano seja 
prioridade e um plano de distribuição de renda que segundo ele, não envolva recursos 
externos para não comprometer o erário estadual. “Esse plano será modelo o Brasil”, 
avalia Roberto Ronconi, acrescentando que será beneficiada a população de todas as 
classes, econômica e cultural do Estado. Reforma do sistema de transportes com 
reativação das linhas férreas interligando as principais cidades do Estado também é 
proposta sugerida pelo candidato a senador, Roberto Ronconi. (JP) 
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Ainda é fraca a procura pelas camisas das seleções em Natal 

Outros itens têm mais procura que as camisas oficiais, a exemplo da Brazuca: a bola oficial da 

Copa do Mundo 

 
Faltam menos de 30 dias para o início da Copa de Mundo no Brasil, mas os torcedores 
natalenses ainda não estão “vestindo a camisa” das seleções. De acordo com a 
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gerente de vendas de uma loja de material esportivo no centro da cidade, Célia 
Alencar, comportamento dos consumidores de camisas oficiais está diferente das 
vésperas de outras copas. “Não sei se porque a Copa vai ser no Brasil, mas a procura 
não está muito forte esse ano. Ainda não é uma venda expressiva de Copa”, disse a 
gerente. 

No entanto, ela espera que esse movimento se intensifique nas próximas semanas. 
“Quando a Copa é em outros países o aumento das vendas chega a 80% já nesse 
período”, informou. A esperança dela e dos vendedores é que as compras de camisas 
oficiais de seleções dobrem em relação às vendas nos períodos normais. 

O preço da camisa oficial para adultos da Seleção Brasileira não é nada acessível: R$ 
239,90. No entanto, as lojas também trabalham com réplicas com o preço mais em 
conta, R$ 79,90. “A oficial tem a tecnologia, a marca e a réplica é o mesmo modelo 
com um tecido diferente e sem a marca”, explicou a gerente. Somente as camisas que 
não são fabricadas pela Nike e, mesmo assim, trazem a marca desse fabricante, são 
consideradas falsificações. 

O vendedor Gustavo Rangel garantiu a camisa 10, de Neymar, para o seu filho 
Matheus, de três anos. “Eu queria sem nome, mas ele é o craque da seleção”, disse o 
pai que também procurava para uma camisa para sua filha Millena de um ano. Pelo 
modelo infantil (réplica), Rangel desembolsou R$ 76,90. Atualmente, as camisas 
oficiais das seleções são fabricadas sem o número nem o nome dos jogadores. Mas a 
aplicação pode ser feita em serigrafias posteriormente à compra. 

Além das camisas da Seleção Brasileira, a loja possui também camisas oficiais da 
Rússia, Estados Unidos, Alemanha, França, Argentina, Espanha, Japão e Holanda. De 
algumas delas, há disponibilidade do primeiro e segundo uniformes. Essas camisas são 
vendidas a partir de R$ 199,00. Conforme a gerente, a mais procurada é a da 
Argentina. “São exatamente os brasileiros que compram. Tem muitos admiradores. 
Não sei o que é, deve ser até por protesto mesmo”, deduziu a gerente. Mesmo assim, 
ela afirmou que as vendas não eram expressivas. 

Outros itens têm mais procura que as camisas oficiais. É a Brazuca, bola oficial da Copa 
do Mundo. De acordo com Célia Alencar, já foram vendidas mais de 500 unidades 
desde dezembro do ano passado até este mês. “Essa está vendendo que nem água”, 
completou a gerente. A variedade de preços pode ser um dos atrativos dos produtos. 

É possível encontrar a Brazuca em versões de R$ 79,00 R$ 99,00, R$ 129,00 e R$ 
399,00. “A diferença é a costura e o material. Todas elas são oficiais, mas só a de R$ 
399 é a única profissional”, explicou Célia Alencar. O modelo mais caro é costurado à 
mão, feito de microfibra e é o mesmo que será utilizado nas partidas do mundial de 
futebol nos próximos dias. 



 

Num shopping da zona Norte de Natal, a procura é um pouco mais acentuada, mas 
ainda não corresponde à expectativa do estabelecimento. A camisa oficial da Seleção 
é vendida pelo mesmo preço da loja do centro da cidade. Segundo o vendedor Janiel 
Alexssander, 11 camisas oficiais foram vendidas em cerca de um mês. Já quanto as 
réplicas foram vendidas cerca de 20 peças no último mês, no valor de R$ 75,00. Nesta 
loja, as seleções estrangeiras não terão vez. “Nós não temos de outras seleções 
porque não trabalhamos com produtos de fora, só nacionais”, disse o vendedor. 
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Postado dia 13/05/2014 às 14h55  
por: Portal JH 
Falta de procuradores freia desapropriações fundiárias no RN 

Josino se confessou incomodado por abrigar hoje na Procuradoria Geral do Estado 70 

funcionários terceirizados que ele admitiu ser uma situação ilegal 

 
Marcelo Hollanda 

hollandajornalista@gmail.com 

A Procuradoria Geral do Estado, que já teve no início dos anos 2000 mais de duas 
dezenas de procuradores cuidando especificamente de regularizações fundiárias, hoje 
só tem um. Os 49 em atividade na PGE atualmente são os mesmos há 10 anos, mas a 
carga de trabalho deles quintuplicou. Hoje, cada procurador recebe entre 30 a 50 
novos processos por dia. Há 21 cargos de procuradores vagos há uma década e 12 
novas aposentadorias previstas para o ano que vem. 

Hoje, o procurador geral do Estado, Miguel Josino, abre espaço em sua agenda nas 
frequentes idas à Brasília para buscar empresas para realização de um concurso 
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público ainda este ano, apesar da eleição de outubro. “A situação está insustentável”, 
admitiu ele nesta terça, pelo telefone, a’O jornal de Hoje. 

Em conversa com outras fontes na PGE, o JH descobriu que há um temor generalizado 
por parte dos procuradores em relação a perdas de prazos de processos e recursos 
pela crônica falta de pessoal. 

Perguntado a respeito, Miguel Josino disse apenas que solicitou preventivamente uma 
fiscalização do Tribunal de Contas na PGE na esperança que ela determine ao Governo 
do Estado a realização de concurso público. 

Josino se confessou incomodado por abrigar hoje na Procuradoria Geral do Estado 70 
funcionários terceirizados que ele admitiu ser uma situação ilegal. “Essa é uma 
situação que não deveria estar ocorrendo”, afirmou. Segundo ele, a PGE deveria 
contar em seus quadros com 150 novos servidores. 

No último sábado, ao percorrer o acesso Norte ao novo aeroporto de São Gonçalo do 
Amarante, o JH descobriu que todas as desapropriações previstas para possibilitar a 
duplicação da pista sequer haviam começado, segundo os próprios ocupantes. Só isso, 
inviabiliza a obra dada como certa e até anunciada na propaganda do Governo do 
Estado na televisão. 

Do entroncamento até o viaduto sobre a Br 406, que dá acesso ao aeroporto, são 
pouco mais de 6 km, recheados de propriedades particulares, algumas de empresas, 
que já deveriam estar desapropriadas para dar passagem às obras de duplicação da 
pista. 

Segundo algumas fontes ligadas a essas propriedades e ouvidas pela reportagem, 
apenas uma visita foi feita este ano para tratar do assunto desapropriação. No 
próximo dia 19, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) deverá homologar ou não o 
funcionamento do novo terminal de São Gonçalo. A inauguração está prevista para o 
dia 22. 

Essa demora nas desapropriações também passa pelas deficiência na Procuradoria 
Geral do Estado. Superavitária financeiramente, com uma receita que pode 
ultrapassar a R$ 2,5 milhões por mês, fruto de parcelamento de créditos inscritos na 
dívida ativa do RN, o PGE encolhe a despeito da posição estratégica que tem para a 
administração. 

A realização do concurso para o preenchimento de vagas de procuradores e servidores 
é uma determinação da Lei Complementar 240. Ao solicitar a fiscalização do Tribunal 



 

de Contas, o procurador geral buscou blindar a PGE de possíveis problemas futuros 
decorrentes da falta de pessoal e estrutura. 

Segundo o site de notícias jurídicas Jurinews, responsável pelo Guia do Poder 
Judiciário do RN, a Procuradoria Geral do Estado cuida de 90% das licitações, contratos 
e convênios do Estado, inclusive os celebrados por autarquias e fundações. 

Em outras palavras, todo o orçamento estadual passa pela PGE. Do órgão também sai 
os pareceres sobre aposentadorias, gratificações, incorporações, deliberações de 
ordem patrimonial e ambiental, como desapropriações e patrimônio do Estado. A PGE 
administra um estoque de R$ 5 bilhões de tributos a receber. 
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