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VEÍCULO: BLOG DO MARCOS DANTAS          DATA: 14.05.14              
 
Unidade móvel do Sesc RN oferece exames gratuitos às mulheres de Parelhas » 
Blog do Marcos Dantas 
 
http://marcosdantas.com/unidade-movel-do-sesc-rn-oferece-exames-gratuitos-as-
mulheres-de-parelhas/?pfstyle=wp 
 
Clippada em: 14/05/2014 
 
A unidade móvel Sesc Saúde Mulher chegará ao seu 7º destino desde que começou 
a atuar no Rio Grande do Norte: a cidade de Parelhas, localizada a 188,53 km de 
Natal. 
 
A inauguração da unidade móvel está marcada para acontecer dia 20/05, às 19h, na 
Praça Félix Cosme, onde ficará estacionada. Durante 60 dias úteis, o projeto – 
promovido pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, e com apoio da 
Prefeitura Municipal de Parelhas – oferecerá exames e orientações em saúde de 
forma gratuita à população feminina. A expectativa é de que sejam realizados 5.280 
atendimentos 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: LIEGE BARBALHO         DATA: 14.05.14              
Liege Barbalho » Saúde feminina 
 

 
 
 
Expectativa é de que sejam realizados 5.280 atendimentos 
 
A unidade móvel Sesc Saúde Mulher chegará ao seu 7º destino desde que começou 
a atuar no Rio Grande do Norte: a cidade de Parelhas. A inauguração está marcada 
para acontecer próximo dia 20, às 19h, na Praça Félix Cosme, onde ficará 
estacionada. Durante 60 dias úteis, o projeto – promovido pelo Sistema Fecomércio 
RN, através do Sesc, e com apoio da Prefeitura Municipal de Parelhas – oferecerá 
exames e orientações em saúde de forma gratuita à população feminina. A 
expectativa é de que sejam realizados 5.280 atendimentos. A unidade conta com 
uma equipe formada por enfermeira, assistente social, técnicas de enfermagem e de 
radiologia, artífice e médico, todos com um objetivo: disseminar a prevenção e a 
educação sexual entre o público feminino. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG SUÉBTER NERI         DATA: 14.05.14              
 
Unidade móvel do Sesc RN oferece exames gratuitos às mulheres de Parelhas   - 
 
 
A unidade móvel Sesc Saúde Mulher chegará ao seu 7º destino desde que começou 
a atuar no Rio Grande do Norte: a cidade de Parelhas, localizada a 188,53 km de 
Natal. 
 
A inauguração da unidade móvel está marcada para acontecer dia 20/05, às 19h, na 
Praça Félix Cosme, onde ficará estacionada. Durante 60 dias úteis, o projeto – 
promovido pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, e com apoio da 
Prefeitura Municipal de Parelhas – oferecerá exames e orientações em saúde de 
forma gratuita à população feminina. A expectativa é de que sejam realizados 5.280 
atendimentos 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO         DATA: 14.05.14              
 
 
14/05/2014 15h55 
  
 Unidade móvel do Sesc RN oferece exames gratuitos às mulheres de Parelhas 
 
 
 Projeto será inaugurado no município dia 20/05, e permanecerá durante 60 dias 
úteis. É o 7º destino da unidade móvel no RN 
 
A unidade móvel Sesc Saúde Mulher chegará ao seu 7º destino desde que começou 
a atuar no Rio Grande do Norte: a cidade de Parelhas, localizada a 188,53 km de 
Natal. A inauguração da unidade móvel está marcada para acontecer dia 20/05, às 
19h, na Praça Félix Cosme, onde ficará estacionada. 
 
Durante 60 dias úteis, o projeto – promovido pelo Sistema Fecomércio RN, por meio 
do Sesc, e com apoio da Prefeitura Municipal de Parelhas –  oferecerá exames e 
orientações em saúde de forma gratuita à população feminina. A expectativa é de 
que sejam realizados 5.280 atendimentos 
 
O Sesc RN foi o primeiro do país a implantar a Sesc Saúde Mulher. O êxito no estado 
serviu como base e incentivo para o departamento nacional do Sesc levar o projeto a 
outros estados. A unidade móvel oferece gratuitamente exames preventivos como 
mamografia, ultrassonografia e papanicolau, além de orientações sobre a saúde 
feminina.  
 
As consultas e os agendamentos começam a partir do dia 21/05, das 8h às 12h e das 
13h às 17h, no local onde estará estacionada a unidade. Para marcar consulta, é 
preciso levar a xerox (com documento original) da identidade, CPF, cartão do SUS e 
comprovante de residência.  
 
Sesc Saúde Mulher 
 
Inaugurada em julho de 2012 no RN, a unidade móvel Sesc Saúde Mulher já passou 
por Natal, Angicos, Lajes, Extremoz, Fernando Pedroza e Santana do Matos. Ao todo, 
quase 48 mil atendimentos foram realizados nos seis municípios potiguares.  
 
A unidade conta com uma equipe formada por enfermeira, assistente social, técnicas 
de enfermagem e de radiologia, artífice e médico, todos imbuídos de um objetivo: 
disseminar a prevenção e a educação sexual entre o público feminino.  A estrutura é 
equipada com consultório médico, sala de mamografia (com mamógrafo digital e 
proteção radiológica), banheiro e sala de atendimento.  
 



 

  
 
Serviço: 
 
O quê? Unidade móvel Sesc Saúde Mulher chega a Parelhas 
 
Inauguração? Dia 20/05, às 19h, na Praça Félix Cosme 
 
Período de atuação? 60 dias úteis a partir de 21/05 
 
Horário de agendamento/atendimento? Das 8h às 12h e das 13h às 17h 
 
SERVIÇOS GRATUITOS 
 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM         DATA: 14.05.14              
 
Parelhas é o próximo município a receber unidade móvel do Sesc - Notícias - 
Cidades - Nominuto.com 
 
 
A unidade móvel Sesc Saúde Mulher chegará ao seu 7º destino desde que começou 
a atuar no Rio Grande do Norte: a cidade de Parelhas. A inauguração da unidade 
móvel está marcada para acontecer no próximo dia 5, às 19h, na Praça Félix Cosme, 
onde ficará estacionada.  
 
Durante 60 dias úteis, o projeto – promovido pelo Sistema Fecomércio RN, por meio 
do Sesc, e com apoio da Prefeitura Municipal de Parelhas –  oferecerá exames e 
orientações em saúde de forma gratuita à população feminina. A expectativa é de 
que sejam realizados 5.280 atendimentos  
 
As consultas e os agendamentos começam a partir do dia 21, das 8h às 12h e das 
13h às 17h, no local onde estará estacionada a unidade. Para marcar consulta, é 
preciso levar a xerox (com documento original) da identidade, CPF, cartão do SUS e 
comprovante de residência.   
 
A unidade vai contar com uma equipe formada por enfermeira, assistente social, 
técnicas de enfermagem e de radiologia, artífice e médico, todos imbuídos de um 
objetivo: disseminar a prevenção e a educação sexual entre o público feminino.  A 
estrutura é equipada com consultório médico, sala de mamografia (com mamógrafo 
digital e proteção radiológica), banheiro e sala de atendimento. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: BLOG DO BG        DATA: 14.05.14              
 
 
Arquivo para Natal reduz em 31.21% 

 
 
Natal teve uma redução de 31,21% nos casos de dengue no primeiro quadrimestre 
deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do último 
boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde e levantados pelo Centro 
de Zoonoses de Natal (CCZ), divulgados neste mês. 
 
De acordo com o CCZ, no primeiro quadrimestre (janeiro, fevereiro, março e abril) de 
2014 foram notificados 474 casos de dengue, uma incidência de 55,51 casos por 100 
mil habitantes. Os números apresentam uma redução de 31,21% de notificações, 
quando comparado ao mesmo período de 2013. 
 
O diretor do CCZ Natal, Alessandre Medeiros, disse que a análise indica que não há 
qualquer evidência de epidemia da doença na cidade. “Ela aponta a ocorrência de 
um comportamento endêmico para a dengue”, disse. 
 
O comportamento endêmico é quando a doença ocorre apenas em um determinado 
local ou região, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades. 
 
Para manter o controle da dengue, a SMS intensificou as atividades de prevenção 



 

com ações de mobilização social envolvendo outras secretarias como a SEMURB, 
SEMSUR e URBANA.  Há ainda parcerias com instituições da sociedade, como as do 
Sistema S (SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem na Indústria e SESC – Serviço 
Social do Comércio) e associações religiosas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: PORTAL COMPANHIA DA NOTÍCIA        DATA: 14.05.14              
 
Natal reduz em 31,21% os casos de dengue em relação ao ano passado 
 

 
 
Natal teve uma redução de 31,21% nos casos de dengue no primeiro quadrimestre 
deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do último 
boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde e levantados pelo Centro 
de Zoonoses de Natal (CCZ), divulgados neste mês. 
 
De acordo com o CCZ, no primeiro quadrimestre (janeiro, fevereiro, março e abril) de 
2014 foram notificados 474 casos de dengue, uma incidência de 55,51 casos por 100 
mil habitantes. Os números apresentam uma redução de 31,21% de notificações, 
quando comparado ao mesmo período de 2013. 
 
O diretor do CCZ Natal, Alessandre Medeiros, disse que a análise indica que não há 
qualquer evidência de epidemia da doença na cidade. “Ela aponta a ocorrência de 
um comportamento endêmico para a dengue”, disse. 
 
O comportamento endêmico é quando a doença ocorre apenas em um determinado 
local ou região, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades. 
 
Para manter o controle da dengue, a SMS intensificou as atividades de prevenção 
com ações de mobilização social envolvendo outras secretarias como a SEMURB, 
SEMSUR e URBANA. Há ainda parcerias com instituições da sociedade, como as do 
Sistema S (SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem na Indústria e SESC – Serviço 
Social do Comércio) e associações religiosas. 
 
(Fonte: Secretaria Municipal de Comunicação) 
 
 
Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO: BLOG KALLYNA KELLY        DATA: 14.05.14              
 
SEM EPIDEMIA – Natal reduz em 31,21% os casos de dengue em relação ao ano 
passado 
 
 

 
 
Dados do último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Natal, 
levantados pelo Centro de Zoonoses (CCZ), apontam para uma redução de 31,21% 
nos casos de dengue no primeiro quadrimestre deste ano, em relação ao mesmo 
período do ano passado. 
 
De acordo com o CCZ, no primeiro quadrimestre (janeiro, fevereiro, março e abril) de 
2014 foram notificados 474 casos de dengue, uma incidência de 55,51 casos por 100 
mil habitantes. 
 
Segundo Alessandre Medeiros, diretor do CCZ Natal, esse resultado indica que não 
há qualquer evidência de epidemia da doença na cidade. “O resultado aponta uma 
comportamento endêmico”. 
 
Para manter o controle da dengue, a SMS intensificou as atividades de prevenção 
com ações de mobilização social envolvendo outras secretarias como a SEMURB, 
SEMSUR e URBANA. Há ainda parcerias com instituições da sociedade, como as do 
Sistema S (SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem na Indústria e SESC – Serviço 
Social do Comércio) e associações religiosas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: JORNAL DE HOJE        DATA: 14.05.14              
 
Natal reduz em 31,21% os casos de dengue em relação ao ano passado | O Jornal 
de Hoje 
 

 
 
Natal teve uma redução de 31,21% nos casos de dengue no primeiro quadrimestre 
deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do último 
boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde e levantados pelo Centro 
de Zoonoses de Natal (CCZ), divulgados neste mês. 
 
De acordo com o CCZ, no primeiro quadrimestre (janeiro, fevereiro, março e abril) de 
2014 foram notificados 474 casos de dengue, uma incidência de 55,51 casos por 100 
mil habitantes. Os números apresentam uma redução de 31,21% de notificações, 
quando comparado ao mesmo período de 2013. 
 
O diretor do CCZ Natal, Alessandre Medeiros, disse que a análise indica que não há 
qualquer evidência de epidemia da doença na cidade. “Ela aponta a ocorrência de 
um comportamento endêmico para a dengue”, disse. 
 
O comportamento endêmico é quando a doença ocorre apenas em um determinado 



 

local ou região, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades. 
 
Para manter o controle da dengue, a SMS intensificou as atividades de prevenção 
com ações de mobilização social envolvendo outras secretarias como a SEMURB, 
SEMSUR e URBANA. Há ainda parcerias com instituições da sociedade, como as do 
Sistema S (SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem na Indústria e SESC – Serviço 
Social do Comércio) e associações religiosas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: PORTAL NO AR        DATA: 14.05.14              
 
Natal reduz em 31,21% os casos de dengue em em um ano 
 

Agentes de saúde realizam visitas nas 
residências para combater do mosquito Aedes aegpty (Foto: Divulgação) 
 
Natal teve uma redução de 31,21% nos casos de dengue no primeiro quadrimestre 
deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do último 
boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde e levantados pelo Centro 
de Zoonoses de Natal (CCZ), divulgados neste mês. 
 
De acordo com o CCZ, no primeiro quadrimestre (janeiro, fevereiro, março e abril) de 
2014 foram notificados 474 casos de dengue, uma incidência de 55,51 casos por 100 
mil habitantes. Os números apresentam uma redução de 31,21% de notificações, 
quando comparado ao mesmo período de 2013. 
 
O diretor do CCZ Natal, Alessandre Medeiros, disse que a análise indica que não há 
qualquer evidência de epidemia da doença na cidade. “Ela aponta a ocorrência de 
um comportamento endêmico para a dengue”, disse. 
 
O comportamento endêmico é quando a doença ocorre apenas em um determinado 
local ou região, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades. 
 
Para manter o controle da dengue, a SMS intensificou as atividades de prevenção 
com ações de mobilização social envolvendo outras secretarias como a de Meio 
Ambiente (Semurb), Serviços Urbanos (Semsur) e a Companhia de Serviços Urbanos 
de Natal (Urbana). Há ainda parcerias com instituições da sociedade, como as do 
Sistema S (SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem na Indústria e SESC – Serviço 
Social do Comércio) e associações religiosas. 
 
Atualizado em 14 de maio às 15:26 
 
Classificação: Positiva 
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 VEÍCULO: BLOG ARAFRAN        DATA: 15.05.14              

Pronatec: Prefeitura de Macau qualifica 215 jovens e trabalhadores em nova etapa 

– Notícias de Macau e Região 

 
Secretário de educação, Rodrigo Aladim com concluintes do Pronatec 

O sonho de ter em mãos um diploma de um curso profissionalizante com a chancela 
do Senac se tornou realidade para 215 macauenses, entre jovens e trabalhadores 
que comemoraram a conquista nesta terça-feira, 13, durante a entrega de 
certificados a 14 turmas da segunda etapa do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego-Pronatec, compactuado pela Prefeitura e Senac. 

A solenidade aconteceu no auditório do Complexo João Penha Filho, com a presença 
do secretário de educação do município Rodrigo Aladim, que na ocasião representou 
o prefeito Kerginaldo Pinto. Foram entregues na ocasião certificados aos concluintes 
dos cursos de Recepcionista, Depilador, Manicure e Pedicure, Auxiliar de Cozinha, 
Auxiliar Administrativo, Frentista, Operador de Caixa e Vendedor. 

Segundo dados das Secretarias Municipais do Trabalho, Habitação e 

Desenvolvimento Social e do Turismo, responsável pelo programa no município, o 
aproveitamento das turmas ultrapassou mais de 80% dos alunos matriculados. 

Representante do prefeito Kerginaldo Pinto, o secretário de educação Rodrigo 
Aladim destacou a atuação da prefeitura na política de emprego e renda. “Esses 
cursos garantem o emprego ao macauense que por muitas vezes via a vaga bater na 
sua porta, mais perdia esse emprego para pessoas de fora pela falta de um 
certificado como esse, que se reveste da qualidade e do respeito que o Senac tem no 
mercado nacional”, disse. 

http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/76968676
http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/76968676
http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/76968676
http://www.arafran.com.br/wp-content/uploads/2014/05/DSC_00661.jpg


 

Rodrigo Aladim também lembrou que antes as pessoas tinham que sair de Macau 
em busca desse benefício e hoje é possível fazer seu curso perto de casa, graças a 
iniciativa do prefeito em buscar parcerias nesse sentido. 

Ainda participaram da solenidade, a Secretária Municipal de Turismo, Sâmya 
Loraine, a supervisora operacional pedagógico do Senac/unidade Mossoró, Sônia 
Souza e Claúdia Juliana, coordenadora do CRAS no município, que na ocasião 
representou a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Edineide Aurina. Os 
secretários de Administração José Willams e do Planejamento, Josi Martins também 
prestigiaram o evento. 

 
Rodrigo Aladim destaca ações do Governo Kerginaldo Pinto em prol da qualificação 
profissional 

http://www.arafran.com.br/wp-content/uploads/2014/05/DSC_0051.jpg


 

 
Concluintes do Pronatec prestigiam solenidade  

 
Mestre de cerimônia, Luiz Antônio Gomes 

http://www.arafran.com.br/wp-content/uploads/2014/05/DSC_0055.jpg
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Sônia Souza, Supervisora Operacional Senac entrega diploma a concluinte 

 
Secretária de turismo Sâmya entrega diploma 

http://www.arafran.com.br/wp-content/uploads/2014/05/DSC_0040.jpg
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Concluinte recebe certificado das mãos do secretário de educação Rodrigo Aladim 

 
Cláudia Juliana faz entrega de diploma 

http://www.arafran.com.br/wp-content/uploads/2014/05/DSC_0035.jpg
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Sônia Souza, Supervisora Operacional do Senac Mossoró , ladeada pelos concluintes 

 
Secretária de turismo Sâmya Loraine se congratulando com concluintes do Pronatec 

http://www.arafran.com.br/wp-content/uploads/2014/05/DSC_00681.jpg
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Secretários e assessores prestigiam solenidade 

 
Secretário de educação, Rodrigo Aladim com concluintes do Pronatec 

http://www.arafran.com.br/wp-content/uploads/2014/05/DSC_0020.jpg
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Filarmônica Monsenhor Honório abrilhantando a cerimônia 

 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: BLOG DALTRO EMERECIANO       DATA: 15.05.14    
 
PREFEITO JOÃO PAULO INSERE 65 NOVOS PROFISSIONAIS NO MERCADO DE 
TRABALHO » Blog de Daltro Emerenciano 

 
 
PREFEITO JOÃO PAULO INSERE 65 NOVOS PROFISSIONAIS NO MERCADO DE 
TRABALHO  
 
Na quarta-feira, dia 08, o Ginásio Poliesportivo João Tavares Cabral, em Vera Cruz, 
foi cenário do I Jantar Empreendedor promovido pelos 65 alunos que concluiram os 
cursos de Auxiliar de Cozinha, Garçon e Recepcionista, promovidos pela Prefeitura 
Municipal de Vera Cruz, através da Secretaria Municipal de Habitação e Assitência 
Social, em parceria com o Senac. 



 

 
O I Jantar Empreendedor que reuniu os 65 novos profissionais do setor de prestação 
de serviços foi prestigiado pela Dra. Aldenoura, representante do Senac Zona Sul, 
grande incentivadora do projeto. 
 
O SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – ofereceu os cursos 
atendendo o mercado consumidor que a cada momento exige eficiência com 
profissionais treinados e qualificados para o exercício da função. 



 

 
Preocupado com o crescimento do subemprego o prefeito João Paulo Cabral 
acredita que a capacitação profissional é o caminho para ingressar os cidadãos no 
mercado de trabalho, além de contribuir para o surgimento de novos pequenos 
empreendedores individuais. 
 
Para respaldar os 65 novos profissionais que sairam da informalidade o prefeito João 
Paulo Cabral convidou representantes do Banco do Nordeste, onde na oportunidade 
apresentaram mecanismos de financiamentos para que os novos profissionais 
possam exercer suas atividades com competitividade no mercado consumidor. 



 

 
Durante a realização do evento os profissionais exercitavam as boas maneiras no 
apresentar e servir as delícias elaboradas pela turma de formandos. 
 
No final da solenidade de conclusão dos cursos os talentosos profissionais serviram 
um jantar para as autoridades presentes ao evento, com um caredápio 
regionalizado, servindo na entrada um delicioso blinis, acompanhado com tilápia 
desfiada e cebola roxa salteada na manteiga do sertão. 



 

 
O prato principal, denominado Vera Cruz no Prato, foi servido com filé de sol na 
manteiga de garrafa, guarnecido com puirê de feijão verde, filhós de macaxeira, 
picles de maxixe e vagens salteadas no pestol de coentro, salpicados com xerém de 
castanha. Tudo isso servido sobre rocha. Uma delícia. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG ALUIZIO LACERDA       DATA: 15.05.14    
 

 
ARTISTA CARNAUBAENSE AGUARDA APROVAÇÃO DE PROJETO CULTURAL NO 
MINISTÉRIO DA CULTURA EM PARCERIA COM O SENAC 
 
O artista compositor, intérprete e poeta Zelito Coringa,  
 
conclui um projeto de capacitação com esperança de 
 
aprovação, junto ao Ministério da Cultura e Senac de 
 
Brasília - Elaboração e Gestão de Projetos Culturais. 
 
 O conterrâneo vislumbra a publicação de um &quot;Livro e CD&quot; 
 
 com toda a saga da experiência adquirida, valorizando a  
 
musicalidade regionalista e seus inúmeros talentos 
 
musicais. 
Segundo Zelito Coringa sua trajetória de lutas, é  
 
um incentivo para buscar novos horizontes, vive a arte com  
 
fascinação de quem deseja alcançar um lugar ao sol.  
 
Zelito Coringa é um corredor de trecho com uma 
 
quilometragem bem rodada defendendo uma coisa que  
 
sempre acreditou: &quot;A independência de lutar por seus  
 
próprios objetivos&quot;.   



 

Tem previsão de se apresentar em Belo  
 
Horizonte/MG, durante o mês de setembro vindouro. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO WALLACY ATLAS      DATA: 14.05.14    
 
Blog Wallacy Atlas  Arquivo Blog    » Guamaré: Prefeito Hélio de olho no 
desenvolvimento do Pronatec visita turmas 

 
 
Arquivado em (RN) por Wallacy Atlas on 14-05-2014  
 
O prefeito Hélio Miranda (PMDB) 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. 
 
 0 Comentário 
 Ler Mais 
 
 
Classificação: Positiva 
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Postado dia 14/05/2014 às 16h43  
por: Portal JH 
Impeachment de Rosalba, definitivamente, não é prioridade para Assembleia Legislativa 

Presidente Hermano Morais afirma que pedido apresentado há 20 dias ainda não chegou a 

Comissão 

 
Alex Viana 

Repórter de Política 

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa, 
deputado estadual Hermano Morais (PMDB), disse que a pauta prioritária da reunião 
da CCJ que irá acontecer nesta quinta-feira será o projeto de lei que prevê promoções 
dos soldados, cabos e sargentos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, conforme 
acordo firmado pela Casa. O impeachment da governadora Rosalba Ciarlini (DEM), que 
tramita há vinte dias no parlamento do Rio Grande do Norte, só será apreciado nesta 
quinta ‘se’ chegar à CCJ, após a pauta prioritária. O pedido de impeachment ainda se 
encontra na Secretaria Legislativa, sendo “preparado” para ser enviado à CCJ. 
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Embora não exista sequer relator a ser indicado para o impeachment, Hermano nega 
que esteja protelando a apreciação do pedido, uma vez que o processo sequer chegou 
à CCJ ainda. “Amanhã nós teremos nossa reunião da CCJ, tendo na pauta, de maior 
destaque, a lei dos praças, que trata da progressão funcional dos bombeiros e policiais 
militares. Quanto ao impeachment, esperamos, até amanhã, estar recebendo da 
Secretaria Legislativa o material. ‘Se’ chegar em tempo, vamos começar a trabalhar 
sobre este assunto”, afirmou o deputado. 

Depois de receber o pedido de impeachment, Hermano diz que fará a leitura do 
documento e designará o relator. Só não se sabe se isto vai ocorrer na reunião de 
amanhã. “Estou aguardando a chegada do pedido, onde se pede a instauração de um 
processo de impeachment, para poder desenvolver o trabalho que compete a CCJ. 
Amanhã vou saber. Como a Assembleia está instalada em Passa e Fica, talvez, até 
amanhã, eu tenha essa informação”, afirmou. “Mas o principal assunto da pauta 
amanhã é a lei dos praças”. 

O projeto da “Lei de Promoção de Praças” do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar 
deve ser votado até a quarta-feira da semana que vem pela Assembleia Legislativa. 
Ontem, as lideranças da Casa dispensaram, através de acordo, a tramitação do 
projeto, para dar agilidade ao processo. Ele já consta na pauta de votação de amanhã 
da CCJ. “Mas ‘se’ chegar o material do impeachment, vou dar conhecimento e vou 
consultar os colegas, para saber quem se disporia a ser relator”, afirmou Hermano, 
sem garantir que o relator será designado já amanhã. “Ainda não houve conversa 
entre nós na CCJ sobre a relatoria”. 

IMPORTÂNCIA 
Indagado se a lei dos policias, que envolve um segmento, é mais importante que o 
impeachment, que abrange todo o estado, Hermano disse que a questão é de prazo. 
“Não é que seja mais importante. O problema é que a lei dos policiais tem um prazo. É 
um projeto que é aguardado há muito tempo. Em se tratando de ano eleitoral, o 
projeto dos policiais militares e bombeiros militares tem prazo para ser apreciado. 
Ontem, fizemos um acordo para que, amanhã, a CCJ possa apreciar para, na próxima 
semana, ser votado”, justificou. 

Já o impeachment, pela complexidade e volume de informações, segundo Hermano, 
“com certeza não vai poder ser apreciado amanhã”. ‘Se’ chegar o pedido à CCJ, ele 
acredita que dará início à apreciação, com, pelo menos, a leitura, de forma resumida, 
do documento. “Chegando à CCJ, faremos (a leitura) amanhã. Mas, não posso afirmar 
(que isso vai acontecer), porque não sei se amanhã (o impeachment) estará na 
comissão. Até ontem estava na Secretaria Legislativa”, reforçou. 

Hermano Morais: “Documentação é volumosa e a AL está organizando” 



 

Entre as alegações oficiais para a demora do impeachment na Assembleia Legislativa 
está a farta documentação apresentada pelo Movimento Articulado de Combate à 
Corrupção (MARCCO), autor da ação, que pede a condenação da governadora por 
crime de responsabilidade. “A documentação é muito volumosa, são mais de 4.200 
páginas, quatro DVDs. É muito material. Segundo me informaram os procuradores da 
Assembleia, o impeachment têm muitos documentos e a Casa está verificando e 
organizando, fazendo a paginação. Temos que organizar os vários volumes para poder 
encaminhar”, justificou ainda Hermano Morais. 

Se por um lado a quantidade de documentos gera demora, por outro, mostra que o 
MARCCO preocupou-se em apresentar documentos para embasar juridicamente o 
pedido. Segundo o promotor Eudo Leite, da Associação do Ministério Público, os 
anexos do impeachment revelam fatos que apontam violações à independência dos 
poderes, lei orçamentária e independência do voto, além de improbidade e 
desobediência deliberada a decisões judiciais. 

Para o coordenador do Núcleo de Prevenção à Corrupção da Controladoria Geral da 
União (CGU) no Rio Grande do Norte, Fábio Silveira, as violações são fatos gravíssimos. 
“Porque estamos numa democracia e o desrespeito a decisões judiciais enfraquece a 
relação entre os poderes”, afirmou. “No conjunto são acusações graves, muito bem 
documentadas e embasadas, e que colocam a democracia do Estado em risco”. 

José Dias: “Nada é mais importante do que debater o impeachment” 
O deputado estadual José Dias (PSD) voltou a falar do pedido de impeachment que 
tramita na Assembleia Legislativa contra a governadora Rosalba Ciarlini. O deputado 
fez um pronunciamento focado na legislação e mencionou as constituições federal e 
estadual, quando preveem a possibilidade de afastamento do governante por crimes 
de responsabilidade. “Nada é mais importante para nosso Estado do que debatermos 
essa questão. Espero que ao final a decisão seja nitidamente técnica, porque o 
processo – que tramita na Comissão de Constituição e Justiça – está conforme a lei”, 
disse. 

O parlamentar citou a lei federal 1097/50, que define os crimes de responsabilidade 
do Executivo. “Esta lei é o instrumento fundamental na análise desse processo. 
Contempla na sua abrangência os crimes contra o Executivo, desde os cometidos pelo 
presidente da República e ao mesmo tempo feitas as adaptações”. 

José Dias afirmou que à CCJ compete a formalidade legal e constitucional do 
julgamento e ao plenário, o julgamento político. “Em nenhum pronunciamento 
deixamos de ouvir críticas veementes que comprovam não apenas aquilo que está lá 
no processo. Mas se está tudo bem, iremos absolver e se está tudo mal, se tem um 
remédio, por que não aplica-lo à situação?”, questionou. 
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Mineiro denuncia: “Única ação do RN Sustentável foi gastar R$ 6 milhões em consultorias” 

Deputado do PT critica falta de transparência e cobra prestação de contas de empréstimos 

anteriores 

 
Ciro Marques 

Repórter de Política 

Considerado pela atual gestão do Governo do Estado como o maior projeto do Rio 
Grande do Norte, o RN Sustentável até agora tem rendido pouco. Ou quase nada. É 
isso que aponta o deputado estadual Fernando Mineiro, do PT. Segundo ele, até o 
momento, a única ação efetiva do programa foi o gasto de R$ 6 milhões com 
consultorias. 

Enquanto tem poucas ações para listar com o RN Sustentável – viabilizado por meio de 
um empréstimo junto ao Banco Mundial no valor de R$ 1 bilhão – o Governo do 
Estado já cobra da Assembleia Legislativa a aprovação de uma nova contratação de 
crédito, no valor de R$ 850 milhões. Mais uma para a extensa lista de empréstimos 
firmados por Rosalba que motivaram, inclusive, a produção de um requerimento por 
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parte de Mineiro cobrando a prestação de contas da aplicação dos valores solicitados 
anteriormente. 

“Até agora o RN Sustentável, lançado com muita pompa pelo Governo, não tem 
nenhuma ação concreta, nenhuma iniciativa produtiva no Rio Grande do Norte. As 
únicas ações são no sentido de contratar consultorias. Hoje, inclusive, o Governo do 
Estado divulgou (no Diário Oficial do Estado) que pretende contratar mais uma”, 
afirmou Fernando Mineiro que, mais cedo, pelo Twitter, havia dito: “até agora, a ação 
concreta do Programa RN Sustentável que Rosalba fala tanto, foi o gasto de 6,6 
milhões em consultoria”. 

Com relação ao novo empréstimo, Mineiro fez questão de frisar que não é contrário a 
injeção de mais recursos para investimos no Rio Grande do Norte. Contudo, afirmou 
que, para isso, era preciso detalhar mais com o que pretende gastar o novo 
empréstimo e, também, explicar como utilizou os valores anteriores. 

“Não sou contra, nem a favor, mas quero saber como o Governo do Estado pretende 
utilizar esse novo empréstimo e que preste conta dos valores emprestados 
anteriormente”, afirmou. Na semana passada, durante a apresentação do 
requerimento, Mineiro afirmou que “não temos como acompanhar a gestão físico 
financeira do Estado. Esse é um debate fundamental para o aprofundamento da 
democracia no Rio Grande do Norte. A população precisa fazer esse acompanhamento 
no portal da transparência”. 

O parlamentar registrou que na reunião da terça feira última, a Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação aprovou projeto da autoria dele que possibilita trazer 
para o Estado o Sistema Integrado de Administração Financeira do (SIAF) utilizado pelo 
Governo Federal. É um sistema contábil que tem por finalidade realizar todo o 
processamento, controle e execução financeira, patrimonial e contábil dos recursos 
públicos. 

De acordo com Fernando Mineiro, em abril deste ano o governo arrecadou R$ 340 
milhões de ICMS e mais R$ 40 milhões de outras taxas próprios, no entanto não se 
sabe onde esses recursos foram aplicados. “Há pagamentos de fornecedores das áreas 
de educação, saúde, segurança e de serviços na infraestrutura em atraso, sem falar no 
atraso do pagamento dos servidores. Esse dinheiro está sendo aplicado em que? A 
arrecadação continua subindo, mas os pagamentos pelo governo estão atrasados. É 
isso que queremos saber onde estão sendo aplicados os recursos de repasse dos 
convênios?”, questionou. 

Mineiro também indagou sobre o que foi feito dos R$ 630 milhões aprovados em 
2012, onde existiam no projeto R$ 220 milhões para aplicação em infraestrutura. “Nós 



 

não temos informações sobre a arrecadação financeira do Estado. As informações que 
temos são muito aquém da realidade”, comentou. 

“Impeachment precisa ser resolvido o quanto antes pela Assembleia” 
O deputado estadual Fernando Mineiro, do PT, também comentou – e criticou – a 
demora com a qual está se tratando o pedido de impeachment contra a governadora 
Rosalba Ciarlini, apresentado pelo Movimento de Combate à Corrupção (MARCCO), 
instituição composta por OAB, Ministério Público e outras instituições. “É muita, muita 
demora”, afirmou o parlamentar. 

Segundo Mineiro, o impeachment representa uma questão que “precisa ser resolvida 
o quanto antes pela Assembleia”, porque significa uma instabilidade muito grande 
para a administração estadual. “Precisa ser definido se a governadora vai sair ou não, 
porque hoje ela está sustentada por duas liminares, o que cria uma instabilidade 
muito grande para o Rio Grande do Norte e a Assembleia precisa resolver isso”, 
acrescentou. 

Fernando Mineiro foi um dos deputados estaduais que receberam o pedido de 
impeachment apresentado pelo MARCCO ainda em abril – leia mais sobre o tramite 
atual do processo na página 3. Foi uma ação do deputado do PT, inclusive, que rendeu 
argumentos para o MARCCO, quando ele denunciou a maquiagem feita pela gestão 
estadual no investimentos para a saúde. 

Além de servir de argumento para o MARCCO, a denúncia do petista provocou 
também uma ação civil pública formulada pelo Ministério Público do RN solicitando a 
condenação da governadora Rosalba Ciarlini por improbidade administrativa. 
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Governadora garante R$ 11 milhões para concluir adutora do Médio Oeste 

Governadora Rosalba Ciarlini recebeu do ministro Francisco José Coelho Teixeira a garantia 

de liberação nos próximos dias 

Foto: Divulgação 
Em audiência com no Ministério da Integração Nacional na manhã desta quarta-feira, 
14, a Governadora Rosalba Ciarlini recebeu do ministro Francisco José Coelho Teixeira 
a garantia de liberação, nos próximos dias, de recursos da ordem de R$ 11,7 milhões 
para a conclusão dos 4% restantes da obra da adutora que sai da barragem de Santa 
Cruz, em Apodi, e vai levar água a 13 municípios da região do Médio Oeste. 

“Essa é uma das obras mais importantes em execução no Rio Grande do Norte hoje, 
que precisa entrar em operação rapidamente”, disse a Governadora, lembrando que o 
outro trecho desse sistema adutor, que parte da barragem de Pau dos Ferros e 
beneficia outros 13 municípios na região do Alto Oeste, já está 100% concluído. 
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Chuvas param parcialmente obras no entorno da Arena das Dunas 

Valdir Julião 
repórter 
 
As chuvas que caíram em Natal ontem, principalmente, no horário da manhã, foram 
suficientes para parar parte das obras de construção do Complexo Viário da Arena 
das Dunas, que inclui dois viadutos, cinco túneis e duas passarelas. Segundo o 
secretário municipal de Mobilidade Urbana e Infraestrutura, engenheiro Tomaz 
Pereira de Araújo Neto, ontem, as chuvas terminam trazendo prejuízos para as 
obras, paralisando a execução de serviços em alguns trechos. 
 
O secretário informou que as chuvas prejudicaram o início da pavimentação asfáltica 
de trechos das ruas Jerônimo Câmara  e Lima e Silva. Já nas proximidades da avenida 
Prudente de Morais, onde alguns operários do consorcio Queiroz Galvão/Ferreira 
Guedes (QGFG) ainda operavam maquinas no interior de um túnel na tarde de 
ontem, mas o alagamento dentro da área inviabilizava parte dos serviços. 
 
Somente hoje, segundo Tomaz Neto, a Semopi terá uma avaliação do impacto em 
relação ao cronograma de execução dos serviços. As obras do complexo têm 
conclusão prevista para o dia 31 de maio.  “Com as chuvas parando vamos verificar o 
que retardou e ficou para ser concluído depois”, reforçou ele, reconhecendo que 
poderá sofrer atraso caso persistam as chuvas. 
 
 “Asfaltamento de rua e concretagem não se consegue fazer com as chuvas”, 
afirmou o titular da Semopi. Em 5 de maio o prefeito Carlos Eduardo Alves havia 
visitado o canteiro de obras e informava que 85% das obras de mobilidade urbana já 
estavam concluías. Na ocasião, a Semopi também divulgou que o acabamento, como 
pintura e sinalização dos seis túneis, duas passarelas e o viaduto estaiado sobre a 
Prudente de Morais seriam finalizados até o dia 10 de junho, dois dias  antes do 
início da Copa, que terá quatro jogos em Natal. 
 
A única obra que não será entregue antes da Copa, segundo a Semopi, é o viaduto 
de 140 metros de extensão na BR-101 (avenida Salgado Filho), que estará pronto em 
31 de maio, mas a liberação para o tráfego de veículos só deverá ocorrer 30 dias 
após a Copa, período em que o concreto estará em cura, alcançando a rigidez e a 
resistência necessária. Apenas a parte inferior da estrutura será liberada para o fluxo 
de carros. A estrutura será cercada por tapumes, que receberão pintura e decoração 
relativa à Copa. 
 
No caso do viaduto estaiado - principal estrutura do complexo viário - segundo o 
consórcio QGFG, estão pendentes apenas a construção de uma laje de 20 metros e a 
colocação das estaias no túnel, iniciada esta semana. A parte final de pavimentação 



 

do viaduto levará a interdição da avenida Prudente de Morais, no período da noite, 
em dias utéis, e durante o dia nos finais de semana, no trecho de 2,5 km entre o 
cruzamento da Prudente de Morais com a Miguel Castro até a Raimundo Chaves. Em 
todas essas obras serão utilizados 30 mil metros cúbicos de concreto, três mil 
toneladas de aço e outras três mil de estacas prancha. 
 
Interdição 
Mais um trecho da avenida Senador Salgado Filho será interditado para adequações 
do trânsito. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a interdição foi iniciada às 
22 horas da quarta-feira (14), no sentido Parnamirim/Natal, após a passarela de 
Potilândia. Segundo informações da PRF, a interdição foi feita para a colocação de 
uma mureta divisória de fluxo e a previsão é que dure cinco dias. 
 
Cronograma das obras  
Prefeitura executa dez obras no entorno da Arena 
 
Túnel da Romualdo Galvão que dá acesso à Prudente de Morais e à BR-101, por meio 
da Lima e Silva, será entregue dia 25/05.  
 
Túnel da Raimundo Chaves com a Prudente de Morais será inaugurado dia 
6/6.                                                                                                                                                 
              
 
Viaduto estaiado da Prudente de Morais; passarelas da Prudente de Morais e da 
Moraes Navarro; túnel da Jerônimo Câmara; túnel da Mor Gouveia; túnel da Lima e 
Silva serão entregues no dia 10/6. 
 
O Viaduto que margeia a BR-101 enfrentou atrasos no licenciamento e não será 
entregue. A obra será cercada por tapumes e deverá ser liberada para o tráfego, 30 
dias após o Mundial. 
 
R$ 222 milhões é o custo do Complexo Viário da Arena das Dunas (lote dois).  
 
6, das 10 obras do lote 2, ficarão prontas até 31 de maio. 

Previsão é de chuvas em Natal nos próximos dias 

Publicação: 15 de Maio de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
O meteorologista da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do  Norte 
(Emparn), Gilmar Bristot, informou que a previsão é de chuvas nos próximos dias. 
Segundo ele, até a manhã de ontem havia chovido 34 milimetros em Natal. Esse 
índice, acrescentou, normalmente, não causaria transtornos, como alagamentos, se 
o sistema de drenagem das ruas de Natal não estivesse comprometido, inclusive 
com as obras de drenagem e mobilidade urbana. 
 



 

“Qualquer chuva alaga a cidade,  mas não é culpa da pluviometria, porque não dá 
para dizer que choveu muito”, afirmou Bristot. Ele também informou que deverá 
continuar chovendo em Natal nesta semana e em outras áreas do litoral leste do Rio 
Grande do Norte, “por conta da aproximação do sistema de brisa oceânica”. 
 
Hoje o dia amanhece claro, mas haverá aumento de nuvens pela manha, com 
pancadas de chuvas à tarde e à noite, segundo a previsão do tempo. Amanhã, a 
previsão de chuvas pela manhã e no sábado deverá ocorrer pancadas de chuvas a 
qualquer hora do dia, é como informa o site Climatempo, na internet. 
 
Bristot informou que nos dias 22 e 23 de junho deverá ocorrer, em Aracaju (SE), a 
última reunião dos meteorologistas dos estados do Nordeste, que vão apontar as 
previsões climáticas para a virada do meio do ano. A previsão é de que as chuvas, 
mesmo esparsamente, deverão perdurar até a segunda quinzena de julho deste ano. 
Ontem, a Emparn houve registro de chuvas em 65 pontos, dos 197 postos de 
monitoramento pluviômetrico da Emparn em Natal (34,7 mm) e no interior. 
 


