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VEÍCULO: BLOG DO BG         DATA: 15.05.14              
 
Varejo potiguar vê vendas despencarem 5,4% em março, fazendo acumulado do 
an                  | Blog do BG 
 
 
Depois de um primeiro bimestre pujante, com uma média acumulada de 
crescimento que bateu em 8,4%, o terceiro mês do ano foi de vendas ruins para o 
comércio potiguar. Segundo os dados divulgados nesta quinta-feira, 15.05, pelo 
IBGE, o Comércio Varejista Ampliado registrou queda de 5,4% nas vendas em março. 
Com isso, o primeiro trimestre do ano fecha com alta acumulada de 3,8%, muito 
abaixo dos 9% emplacados no mesmo período do ano passado. 
 
A combinação de preços em alta; crédito mais caro; confiança do consumidor em 
baixa; aumento do endividamento e ainda o que os economistas chamam de “efeito-
calendário”, foram determinantes para o resultado. 
 
“Já fizemos alguns alertas para o momento de desaceleração que estamos vivendo 
no consumo. Estamos crescendo, mas em ritmo menor. E isto se deve a fatores 
como crédito mais caro, aumento do endividamento e preços em alta. Este resultado 
de março reflete este cenário. O número também foi fortemente influenciado pelo 
que chamamos de ‘efeito-calendário’. Alguns setores que têm grande peso na 
composição do varejo, como o de Supermercados e Hipermercados, sentiram a falta 
do movimento típico da Páscoa, que em 2013 aconteceu em março e este ano foi 
comemorada em abril. Além disso, em virtude do Carnaval, março de 2014 foi um 
mês com menos dias úteis”, explica o presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Nos resultados de março sobre o mês anterior, três das dez atividades pesquisadas 
obtiveram resultados positivos para o volume de vendas com ajuste sazonal. Os 
resultados foram os seguintes: Móveis e eletrodomésticos (1,5%); Livros, jornais, 
revistas e papelaria (1,2%); Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de 
perfumaria e cosméticos (0,5%). 
 
Já na relação março de 2014 versus março de 2013 (série sem ajuste), cinco das oito 
atividades do varejo apresentaram resultados negativos no volume de vendas. Por 
ordem de importância na formação do taxa global, as variações com impactos 
negativos foram as seguintes: -2,8% para Hipermercados, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo; -7,3% para Tecidos, vestuário e calçados; -3,8% em 
Outros artigos de uso pessoal e doméstico; -4,9% para Equipamentos e material para 
escritório, informática e comunicação; -8,2% em Livros, jornais, revistas e papelaria. 
 
As variações positivas, também por ordem de importância, foram 9,6% para Artigos 



 

farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos; 4,0% para 
Combustíveis e lubrificantes; e 3,8% em Móveis e eletrodomésticos. 
 
“Vamos aguardar os número de abril e verificar o impacto que a Páscoa teve sobre 
este segmento de Hipermercados e Supermercados. Ele será importante para o 
comportamento do varejo como um todo. Mas, de uma maneira geral, excetuando-
se o esperado aumento de vendas com o fluxo turístico da Copa, este primeiro 
semestre tende a ser de vendas crescendo menos que no primeiro semestre de 
2013″, ressalta Marcelo Queiroz. 
 
INFORMAÇÃO ADICIONAL: 
 
INDICADORES CRIAM AMBIENTE DESFAVORÁVEL AO CONSUMO 
 
Nível de endividamento das Famílias cresce: 
 
  percentual de fam lias que relataram ter d vidas entre cheque pr -datado, cartão 
de cr dito, cheque especial, carnê de lo a, empr stimo pessoal, prestação de carro e 
seguro alcançou  2,3  em abril de 201 , aumento de 1,3 ponto percentual em 
relação aos números de março. 
 
Al m disso, o percentual de fam lias com d vidas ou contas em atraso apresentou 
pequena alta na comparação mensal, passando de 20,   para 21,0  do total.  Já o 
percentual de fam lias que declararam não ter condiç es de pagar suas contas ou 
d vidas em atraso e que, portanto, permaneceriam inadimplentes ficou em 6,9% em 
abril de 2014, ante 6,7% registrados em abril de 2013. 
 
Preços também estão em alta: 
 
O índice de inflação em março, medido pelo IPCA (oficial), ficou em 0,92%, o maior 
percentual para o mês desde 2003. No acumulado dos últimos doze meses, o índice 
fechou em 6,15%, acima da meta estipulada pelo governo, que é de 4,5% para doze 
meses. 
 
Crédito mais caro 
 
A taxa básica de juros está em 11% ao ano, ou 3,5 pontos percentuais maior que em 
abril de 2013. Claro que esta diferença impacta em todas as modalidades de crédito. 
A taxa de juros média para pessoa física, está hoje na casa dos 5,84% ao mês – ou 
97,49% ao ano. Há um ano, esta mesma média estava na casa dos 5,43% ao mês 
(88,61% ao ano).Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 15.05.14             EDITORIA: MARCOS 
AURÉLIO DE SÁ  
Novo modelo da ”ZPE do Se tã ” será tratado na AL 
- O novo modelo proposto para a Zona de Processamento de Exportações (ZPE) a ser 
implantada no município de Assu, na região Oeste do Rio Grande do Norte, será tema 
de uma Audiência Pública marcada para as 9:00 horas da próxima segunda-feira, na 
Assembleia Legislativa Estadual. 

- Proposto pelo deputado George Soares, o evento servirá para que se coloque em 
discussão pela classe política, pelo empresariado e pelos técnicos vinculados ao Poder 
Público o melhor caminho a ser seguido para a construção do equipamento, visto 
atualmente como essencial para a criação de mais um polo de desenvolvimento 
industrial no interior potiguar. 

- Segundo o parlamentar assuense, a ZPE deverá atrair grandes investimentos para a 
região do Vale do Açu, principalmente nas áreas de mineração e beneficiamento da 
fruticultura. 

- Entre os convidados para a Audiência Pública que já confirmaram presença estão 
representantes de entidades como a Associação Brasileira das Zonas de 
Processamento de Exportação (Abrazpe), Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Norte, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Federação da 
Agricultura e Pecuária, Federação dos Municípios, Secretaria Estadual do 
Desenvolvimento Econômico e Prefeitura Municipal de Assu. São esperados também 
vários prefeitos de toda a região. 

Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: E FRANCISCO GOMES        DATA: 15.05.14              
 
Novo modelo da ZPE do Sertão será discutido na segunda-feira, 19 » é Francisco 
Gomes 
 
 
Debate foi proposto pelo deputado estadual George Soares e deverá reunir políticos 
e representantes da iniciativa privada em torno do projeto 
 
O novo modelo proposto para a Zona de Processamento de Exportação [ZPE] a ser 
construída no município de Assu – ZPE do Sertão – será tema de debate na 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte na próxima segunda-feira [19], às 9h. 
Uma audiência pública proposta pelo deputado estadual George Soares vai reunir 
políticos e representantes do meio empresarial do estado para discutir a 
implantação da ZPE que deve pretende atrai indústrias para a região do Vale do Açu, 
principalmente, nas áreas de mineração e fruticultura. 
 
Foram convidados para o debate, representantes de entidades como a Associação 
Brasileira das Zonas de Processamento de Exportação [Abrazpe], Federação das 
Indústrias do RN [Fiern], Federação do Comércio do Estado [Fecomércio], Federação 
da Agricultura do RN [Faern], Federação dos Municípios do Estado [Femurn], 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico [Sedec] e Prefeitura de Assu. 
São esperados também diversos outros prefeitos de toda a região. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: NATAL NOTÍCIA       DATA: 15.05.14              
NATAL NOTÍCIA | Novo modelo da ZPE do Sertão será discutido em audiência 
pública na segunda-feira (19) 
 
 
O novo modelo proposto para a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) a ser 
construída no município de Assu – ZPE do Sertão – será tema de debate na 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte na próxima segunda-feira (19), às 9h. 
Uma audiência pública proposta pelo deputado estadual George Soares vai reunir 
políticos e representantes do meio empresarial do estado para discutir a 
implantação da ZPE que deve pretende atrai indústrias para a região do Vale do Açu, 
principalmente, nas áreas de mineração e fruticultura. 
 
Foram convidados para o debate, representantes de entidades como a Associação 
Brasileira das Zonas de Processamento de Exportação (Abrazpe), Federação das 
Indústrias do RN (Fiern), Federação do Comércio do Estado (Fecomércio), Federação 
da Agricultura do RN (Faern), Federação dos Municípios do Estado (Femurn), 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e Prefeitura de Assu. 
São esperados também diversos outros prefeitos de toda a região. 
 
A ZPE do Sertão é um projeto focado na exportação de minérios e produtos do 
agronegócio. Nela se instalarão indústrias dotadas de alta tecnologia para produção, 
beneficiamento e exportação de ouro, mármore, granito, xelita, feldspato, sal 
marinho, o valiosíssimo nióbio – minério fundamental na indústria da tecnologia, 
entre vários outros minerais. Além disso, teríamos ainda um importante canal para 
exportação de frutas, castanhas, derivados de leite, algodão e muito mais. 
 
Para instalação da ZPE foi destinada uma área de mais de 1 mil hectares no 
município do Assu. Todo o projeto para obtenção da ZPE foi elaborado ainda na 
gestão do ex-prefeito de Assu, Ronaldo Soares, com a ajuda do presidente da 
Abrazpe, Helson Braga, sendo sancionada pelo então presidente Lula. 
 
No entanto, um ‘novo modelo’ vem sendo divulgado pela Prefeitura Municipal do 
Assu e, para implantação da ZPE do Sertão, necessita de uma apresentação, em 
audiência pública, para que seja discutido e não venha a correr o risco de que todo o 
trabalho já realizado seja inviabilizado. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR/BLOG FATOR RRH       DATA: 15.05.14              
 
Assembleia vai discutir novo modelo da ZPE do Sertão | Fator RRH 
 
O novo modelo proposto para a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) a ser 
construída no município de Assu – ZPE do Sertão – será tema de debate na 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte na próxima segunda-feira (19), às 9h. 
 
Uma audiência pública proposta pelo deputado estadual George Soares vai reunir 
políticos e representantes do meio empresarial do estado para discutir a 
implantação da ZPE que deve pretende atrai indústrias para a região do Vale do Açu, 
principalmente, nas áreas de mineração e fruticultura. 
 
Foram convidados para o debate, representantes de entidades como a Associação 
Brasileira das Zonas de Processamento de Exportação (Abrazpe), Federação das 
Indústrias do RN (Fiern), Federação do Comércio do Estado (Fecomércio), Federação 
da Agricultura do RN (Faern), Federação dos Municípios do Estado (Femurn), 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e Prefeitura de Assu. 
São esperados também diversos outros prefeitos de toda a região. 
 
A ZPE do Sertão é um projeto focado na exportação de minérios e produtos do 
agronegócio. 
 
Nela se instalarão indústrias dotadas de alta tecnologia para produção, 
beneficiamento e exportação de ouro, mármore, granito, xelita, feldspato, sal 
marinho, o valiosíssimo nióbio – minério fundamental na indústria da tecnologia, 
entre vários outros minerais. 
 
Além disso, teríamos ainda um importante canal para exportação de frutas, 
castanhas, derivados de leite, algodão e muito mais. 
 
Fonte: Assessoria 
 
 
Classificação: Positiva 
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Novo modelo da ZPE do Sertão será discutido em audiência pública na segunda-
feira (19) - Blog do Robson Pires 
 
15/mai/2014 
  
ás 10:00 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Novo modelo da ZPE do Sertão será discutido em audiência pública na segunda-feira 
(19)  
 
O novo modelo proposto para a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) a ser 
construída no município de Assu – ZPE do Sertão – será tema de debate na 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte na próxima segunda-feira (19), às 9h. 
Uma audiência pública proposta pelo deputado estadual George Soares vai reunir 
políticos e representantes do meio empresarial do estado para discutir a 
implantação da ZPE que deve pretende atrai indústrias para a região do Vale do Açu, 
principalmente, nas áreas de mineração e fruticultura. 
 
Foram convidados para o debate, representantes de entidades como a Associação 
Brasileira das Zonas de Processamento de Exportação (Abrazpe), Federação das 
Indústrias do RN (Fiern), Federação do Comércio do Estado (Fecomércio), Federação 
da Agricultura do RN (Faern), Federação dos Municípios do Estado (Femurn), 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e Prefeitura de Assu. 
São esperados também diversos outros prefeitos de toda a região 
 
 
Classificação: Positiva 
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Assembleia coloca novo modelo da ZPE do Sertão em debate «  Mercado.com 
 
 
Assembleia coloca novo modelo da ZPE do Sertão em debate  
 15 de maio de 2014 por vneto 
 
 Comentários 0  
 
O novo modelo proposto para Zona de Processamento de Exportação a ser 
construída no município de Assu – ZPE do Sertão – será tema de debate na 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte na próxima segunda-feira (19), às 9h. 
 
Audiência pública, proposta pelo deputado estadual George Soares, vai reunir 
políticos e representantes do meio empresarial do estado para discutir a 
implantação da ZPE que deve pretende atrai indústrias para a região do Vale do Açu, 
principalmente, nas áreas de mineração e fruticultura. 
 
Foram convidados para o debate, representantes de entidades como a Associação 
Brasileira das Zonas de Processamento de Exportação (Abrazpe), Federação das 
Indústrias do RN (Fiern), Federação do Comércio do Estado (Fecomércio), Federação 
da Agricultura do RN (Faern), Federação dos Municípios do Estado (Femurn), 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e Prefeitura de Assu. 
São esperados também diversos outros prefeitos de toda a região. 
 
A ZPE do Sertão é um projeto focado na exportação de minérios e produtos do 
agronegócio. Para instalação foi destinada uma área de mais de mil hectares no 
município do Assu. 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 16.05.14             EDITORIA: FIM DE 
SEMANA 

 Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NOMINUTO.COM        DATA: 15.05.14              
 
Concerto do Sesc Partituras acontece sábado na UFRN - Blogs e Colunas - 
Nominuto.com 
 
 
Os concertos são mais uma iniciativa do Sesc em promover o acesso à música em 
seus diversos gêneros e estilos. Outras duas apresentações já estão marcadas para 
este ano.Difundir, preservar e incentivar novas expressões musicais. Este é um 
pequeno resumo do SESC Partituras, um projeto do Sistema Fecomércio, realizado 
por meio do Sesc, que abre a temporada de concertos deste ano, no próximo sábado 
(17/05), às 20h, na Escola de Música da UFRN.A atração será o grupo BRAVO, 
formado por compositores da UFRN, que irão mostrar ao público algumas 
composições, que inclusive já constam no acervo digital do projeto. Outras 
apresentações do projeto já estão marcadas para setembro (13) e novembro (22). 
 
Informações: 
 
O quê? SESC Partituras 
 
Quando? Sábado (17/05), às 20h 
 
Onde? Auditório Onofre Lopes. Escola de Música da UFRN (Rua Passeio dos 
Girassóis, s/n, Campus Universitário, Lagoa Nova) – Campus da UFRN 
 
Classificação: Positiva 
 



 

  
VEÍCULO: BLOG CARLOS SANTOS       DATA: 15.05.14              
 
“D   d  Des f  ”    mete m b l z   m ss   enses d   2  
 
quinta-feira - 15/05/2014 - 07:11h 
 
Dia 28/05n (uma quarta-feira), os mossorenses vão suar a camisa. Pela primeira vez, 
Mossoró participa do “Dia do Desafio”, evento realizado pelo Sistema Fecomércio 
RN, por meio do Sesc. A iniciativa, promovida pelo 3º ano consecutivo no estado, 
estimula a prática de atividades físicas simultaneamente no mundo inteiro ao 
estabelecer competições saudáveis entre cidades. A que mobiliza mais pessoas, 
vence. 
 
Para fazer bonito frente à “rival”, a cidade de Teresina (PI), os mossoroenses 
contarão com 16 horas de exercícios recreativos, aulões de ginástica, jump, 
caminhada, ginástica laboral e jogos esportivos, tudo de forma gratuita. Um dos 
destaques serão as atividades exclusivamente voltadas ao Dia do Desafio oferecidas 
no Corredor Cultural da Av. Rio Branco, interditado a partir das 17h. Outro destaque 
será a ginástica laboral nas praças públicas às 7h30, para que os comerciários do 
entorno comecem bem o dia de trabalho. 
 
A vasta programação só foi possível graças ao apoio do Sindicato do Comércio 
Varejista, da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação da cidade. Ambos se 
engajaram na elaboração das atividades, mobilizando suas equipes para integrar a 
programação e disponibilizando espaços para a realização dela. 
 
Com as parcerias, as atividades do Dia do Desafio serão espalhadas pelos quatro 
cantos da cidade: além do Sesc Mossoró, praças, escolas, academias de ginástica, 
UERN e outros locais públicos receberão atividades. 
 
Dia do Desafio no RN 
 
Em 2014, o Dia do Desafio acontece, além de Mossoró, nos municípios de Caicó, que 
irá competir com Cajicá (Colômbia), e de Currais Novos, cujo rival será a cidade de 
Jucás (CE). 
 
Nos dois anos anteriores em que participou do projeto, o RN, representado por 
Caicó, foi campeão. Em 2012, ganhou de Limón Centro, na Costa Rica, e, em 2013, o 
bicampeonato foi conquistado em cima da cidade de Telas, em Honduras. 
 
Serviço: 
 
O quê? Dia do Desafio 2014 



 

 
Quando? 28 de maio (quarta-feira), a partir das 5h 
 
Onde? Sesc Mossoró, Corredor Cultural da Av. Rio Branco, UERN, praças da cidade e 
outros locais públicos. 
 
Com informações da Assessoria de Imprensa da Fecomércio-RN. 
 
  
 
Classificação: Positiva 
 



 

  
VEÍCULO: MASTER FESTAS       DATA: 15.05.14              
Master produções e eventos 
 
http://www.masterfestas.com/site/colunafarol/?id=10608 
 
No dia 28 de maio, os mossorenses vão suar a camisa. Pela primeira vez, Mossoró 
participa do Dia do Desafio, evento realizado pelo Sistema Fecomércio RN, por meio 
do Sesc.  
 
A iniciativa, promovida pelo 3º ano consecutivo no estado, estimula a prática de 
atividades físicas simultaneamente no mundo inteiro ao estabelecer competições 
saudáveis entre cidades. A que mobiliza mais pessoas, vence. 
 
Para fazer bonito frente à “rival”, a cidade de Teresina (PI), os mossoroenses 
contarão com 16 horas de exercícios recreativos, aulões de ginástica, jump, 
caminhada, ginástica laboral e jogos esportivos, tudo de forma gratuita.  
 
Um dos destaques serão as atividades exclusivamente voltadas ao Dia do Desafio 
oferecidas no Corredor Cultural da Av. Rio Branco, interditado a partir das 17h. 
Outro destaque será a ginástica laboral nas praças públicas às 7h30, para que os 
comerciários do entorno comecem bem o dia de trabalho. 
 
A vasta programação só foi possível graças ao apoio do Sindicato do Comércio 
Varejista, da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação da cidade. Ambos se 
engajaram na elaboração das atividades, mobilizando suas equipes para integrar a 
programação e disponibilizando espaços para a realização dela. 
 
Com as parcerias, as atividades do Dia do Desafio serão espalhadas pelos quatro 
cantos da cidade: além do Sesc Mossoró, praças, escolas, academias de ginástica, 
UERN e outros locais públicos receberão atividades. 
 
Em 2014, o Dia do Desafio acontece, além de Mossoró, nos municípios de Caicó, que 
irá competir com Cajicá (Colômbia), e de Currais Novos, cujo rival será a cidade de 
Jucás (CE). 
 
Nos dois anos anteriores em que participou do projeto, o RN, representado por 
Caicó, foi campeão. Em 2012, ganhou de Limón Centro, na Costa Rica, e, em 2013, o 
bicampeonato foi conquistado em cima da cidade de Telas, em Honduras.  
 
Criado no Canadá em 1980, o Dia do Desafio, realizado sempre na última quarta-
feira de maio, tem a proposta de despertar o interesse pela prática de esportes e de 
atividades físicas, por meio de uma competição amigável entre cidades.  
 

http://www.masterfestas.com/site/colunafarol/?id=10608


 

É coordenado pelo Sesc SP e promovido mundialmente pela The Association for 
Internacional Sport for All (TAFISA). Envolve poderes públicos, instituições privadas e 
cidadãos em mais de 20 países americanos. 
 
Em 2014, o Dia do Desafio acontecerá em sua 20ª edição – e 3ª no RN. Desde 2013, 
o evento é uma das ações da campanha Move Brasil, que pretende ampliar erradicar 
o sedentarismo no país por meio da prática de atividades físicas até o ano de 2016, 
quando serão realizados os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro (RJ). 
 
No Dia do Desafio, o Sesc promove uma série de atividades físicas durante todo o dia 
em suas unidades e em vários locais da cidade 
 
 
Classificação: Positiva 
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Classificação: Positiva 
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Natal registra quase 500 casos de dengue no 1° quadrimestre do ano - 
 

Natal registrou no primeiro 
quadrimestre deste ano 474 casos de dengue, uma incidência de 55,51 casos por 
100 mil habitantes. 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, entre janeiro 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 CCZ chama a atenção para uma redução de 31,21% nos casos de dengue no 
primeiro quadrimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. 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. 
 
 Com informações do site da Prefeitura de Natal. 
 
Classificação: Positiva 
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15 de Maio de 2014 às 10h00 
 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. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: SITE HILNETH CORREIA       DATA: 15.05.14              
Na Hora H - By Hilneth Correia - Colunista Social, os mais badalados eventos da 
sociedade Natalense você encontra no Na Hora H. Contato: (84) 3611-3168. 
 
 
Espetáculo teatral 
 
O espetáculo Guerra, Formigas e Palhaços do Grupo Estação de Teatro, estará em 
cartaz nesta quinta-feira (15), às 20h no Teatro Capiba, dentro da programação do 
Palco Giratório, com entrada gratuita. Na passagem pela cidade, o grupo também vai 
realizar a oficina A Arte de Contar Histórias, que será oferecida à atores e 
professores nos dias 15 e 16 de maio das 9h às 12h, no Teatro Marco Camarotti/Sesc 
Santo Amaro. 
 
 
 
 
Classificação: Positiva 
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Na Hora H - By Hilneth Correia - Colunista Social, os mais badalados eventos da 
sociedade Natalense você encontra no Na Hora H. Contato: (84) 3611-3168. 
 
CONCERTOS SESC PARTITURAS  
 
postado por às 11:30:12 

 
Difundir, preservar e incentivar novas expressões musicais. Este é um pequeno 
resumo do SESC Partituras, um projeto do Sistema Fecomércio, realizado por meio 
do Sesc, que abre a temporada de concertos deste ano, no próximo sábado (17), às 
20h, na Escola de Música da UFRN. 
 
A atração será o grupo BRAVO, formado por compositores da UFRN, que irão 
mostrar ao público algumas composições, que inclusive já constam no acervo digital 
do projeto. Outras apresentações do projeto já estão marcadas para setembro (13) e 
novembro (22). Além dos Concertos, o projeto SESC Partituras também disponibiliza 
de um banco digital no site do SESC Nacional (www.sesc.com.br), contendo um 
grande acervo com partituras de músicos brasileiros. 
Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO: SITE LIEGE BARBALHO       DATA: 15.05.14              
» SESC Partituras 
 

 
Evento acontece este sábado na UFRN 
 
Difundir, preservar e incentivar novas expressões musicais. Este é um pequeno 
resumo do SESC Partituras, um projeto do Sistema Fecomércio, realizado por meio 
do Sesc, que abre a temporada 2014 neste sábado, às 20h, na Escola de Música da 
UFRN. A atração será o grupo BRAVO, formado por compositores da UFRN, que irão 
mostrar ao público algumas composições, que inclusive já constam no acervo digital 
do projeto.  Além dos concertos, também é disponibilizado um banco digital no site 
www.sesc.com.br, contendo um grande acervo com partituras de músicos brasileiros 
– algumas até então disponíveis somente em manuscritos originais. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO: LEONARDO SODRÉ       DATA: 15.05.14              
.: Grupo Estação de Teatro (RN) apresenta espetáculo no Teatro Capiba 
 

 
Premiado pela Funarte, Caravana do grupo potiguar leva o espetáculo Guerra, 
Formigas e Palhaços e oficina de contação de histórias para Recife 
 
O espetáculo Guerra, Formigas e Palhaços do Grupo Estação de Teatro, estará em 
cartaz dia 15 de maio, às 20h no Teatro Capiba, dentro da programação do Palco 
Giratório, com entrada gratuita. Na passagem pela cidade, o grupo também vai 
realizar a oficina A Arte de Contar Histórias, que será oferecida à atores e 
professores nos dias 15 e 16 de maio das 9h às 12h, no Teatro Marco Camarotti/Sesc 
Santo Amaro. 
O Estação de Teatro está circulando desde abril deste ano com os dois espetáculos 
do seu repertório: Guerra, Formigas e Palhaços e o infantil Estação dos Contos. 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 Recife conta com o apoio do SESC/Palco Giratório 2014. 
 
SOBRE O ESPETÁCULO  
Voltado para o público adulto e com texto de César Ferrario, Guerra, Formigas e 



 

Palhaços é conduzido pelos atores Rogério Ferraz, Enio Cavalcante e Pedro Queiroga 
e conta a história de dois militares, últimos remanescentes de um batalhão de 
combate, que se encontram perdidos em uma guerra à espera de reforços. Porém, 
quando todas as saídas parecem se fechar, um fato inusitado acontece: o batalhão 
de dois homens finalmente se depara, estupefato, diante daquele que pode carregar 
o último fio de esperança. A montagem estreou em junho de 2013, com temporada 
no teatro da Casa da Ribeira e no Barracão do Clowns, obtendo ótima receptividade 
de público e crítica. 
 
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  
Espetáculo GUERRA, FORMIGAS &amp; PALHAÇOS  
Quinta, 15 de maio de 2014, às 20h  
Teatro Capiba | Av. Prof.º José dos Anjos, 1190, Mangabeira, Recife/PE  
Informações: (81) 3267.4410 | Acesso gratuito  
Oficina A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS  
Quinta e sexta, 15 e 16 de maio de 2014, 9h às 12h  
Teatro Marco Camarotti - SESC Santo Amaro | 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 
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VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 15.05.14             EDITORIA: POLÍTICA 
 
Postado dia 15/05/2014 às 15h55  
por: Portal JH 
Pré-candidato Henrique Alves faz uso da máquina pública para proveito eleitoral 

Presidente do Legislativo Federal repete criticada atitude de Dilma e usa prédio público para 

discutir eleição 

 
Ciro Marques 

Repórter de Política 

O presidente da Câmara Federal, Henrique Eduardo Alves, do PMDB, teve uma tarde 
de muito trabalho nesta quarta-feira. Se encontrou com enfermeiros, pediu recursos 
para o hospital de São Tomé, prometeu agilizar os trabalhos das comissões e, até, se 
reuniu com o PTB para oficializar a aliança dos dois partidos para as eleições 2014. 
Tudo isso sem sair da Câmara Federal. Ou seja: o pré-candidato ao Governo do Estado 
usou seu gabinete oficial na Casa Legislativa Federal até para discutir alianças de 
campanha neste ano – e servidores públicos para divulgar o apoio firmado. 

A prova de que a reunião ocorreu nas dependências da Câmara Federal foi a imagem 
enviada pela assessoria de imprensa do presidente da Casa/pré-candidato ao Governo 
do RN. É possível ver, comparando a foto enviada a outras já apresentadas pela 
própria assessoria, que a sala é a mesma que foi, por exemplo, usada por Henrique 
para receber o presidente da Associação dos Municípios do Litoral e Agreste Potiguar 
(Amlap), Fabiano Teixeira – prefeito de Serrinha. 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
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Por isso, com o fato, Henrique acabou repetindo o criticado ato da presidente da 
República Dilma Rousseff, do PT. Em março, ela e o ex-presidente Lula se reuniram no 
Palácio da Alvorada para discutir, com marqueteiros, a campanha eleitoral que se 
aproxima. “A residência oficial da Presidência da República foi transformada em uma 
extensão do diretório do PT, em Brasília: a presidente Dilma Rousseff convidou seus 
principais conselheiros, entre eles o ex-presidente Lula e o marqueteiro João Santana, 
para debater os rumos de sua campanha à reeleição, a montagem de palanques e as 
chapas do partido nos Estados”, afirmou o  ornalista Reinaldo Azevedo, da Revista 
Veja, em uma das críticas recebidas pela presidente pelo ato. 

No caso de Henrique e do PTB, além da foto e da discussão eleitoral em si, os 
envolvidos ainda deram uma “rápida entrevista” para os  ornalistas presentes 
(conforme retratou o release enviado pela assessoria de imprensa do peemedebista) e 
comentaram a oficialização da aliança, o que confirmou o perfil da Câmara não só 
como comitê eleitoral, mas também como local para eventos e entrevistas coletivas. 

E na fala ressaltada pelos envolvidos, destaca-se, apenas comentários de cunho 
político-eleitoral, tanto com elogios a Henrique, quanto ao pré-candidato a deputado 
estadual e presidente estadual do PTB, Aldair da Rocha. Este, que até bem pouco 
tempo era secretário de Segurança Pública do Governo Rosalba, ressaltou que a 
reunião foi marcada para o dia 14 de maio, justamente, porque a data significa o 
aniversário de 69 anos do partido. 

“Escolhemos esse significativo momento para revelar o entendimento de que, para 
nós, o melhor caminho a trilhar no Rio Grande do Norte é acompanhar as pré-
candidaturas do deputado Henrique Eduardo Alves para o governo e a da ex-
governadora Wilma de Faria, para o Senado Federal”, afirmou Aldair da Rocha. 

Para quem ainda tem dúvidas de que a discussão foi puramente político-eleitoral, 
destaca-se: em nenhum trecho do release enviado pela assessoria do presidente da 
Câmara se fala de algum pleito apresentado pelo atual vice-presidente do Banco do 
Brasil (e presidente nacional do PTB), Benito Gama, ou por Aldair da Rocha. Se tivesse 
existido isso, talvez se justificasse o encontro na Câmara Federal. Como não houve, há 
ilegalidade, por se repetir a condição do encontro de Dilma Rousseff. 

“É aceitável que a presidente receba políticos na sua casa, mas não que transforme o 
lugar num comitê partidário. O objetivo da reunião era tratar da campanha eleitoral 
de 2014, principalmente a de Dilma, mas também debater o panorama nacional, as 
alianças do PT, etc”, apontou Reinaldo Azevedo. 

“Se querem a evidência de que se trata de uma irrealidade, recorramos a uma esp cie 
de legislação comparada. Se Dilma decidisse montar lá um comitê de campanha a 
Justiça Eleitoral mandaria fechá-lo, por que isso ainda é proibido. Como pode então 



 

usar uma edificação pública com essa finalidade, ainda que parte do lugar lhe sirva de 
residência? E cumpre notar, ali é a residência da presidente Dilma Rousseff. Ocorre 
que quem comandou ontem a reunião foi a candidata Dilma Rousseff”, acrescentou o 
jornalista da Veja. E, destaca-se, o presidente da Câmara Federal sequer mora na sede 
da Casa. 

 
Uso de prédio público significa improbidade e conduta vedada 
O fato de Henrique Eduardo Alves ter utilizado a sede da Câmara Federal para uma 
reunião político-eleitoral, mais do que uma conduta que poderia render repreensões 
morais, pode significa também improbidade administrativa e conduta vedada, 
significando abuso de poder. A informação é baseada em análise de juristas sobre o 
assunto. Segundo eles, os artigos infringidos são o 11 da Lei de Improbidade 
Administrativa (Lei 8429/92) e o 73 da Lei das Eleições (Lei 9504/97), condição de pré-
candidato ao Governo do atual presidente da Câmara. 

No que diz respeito a improbidade administrativa, o artigo 11 afirma: “Constitui ato de 
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituiç es”. E, ao utilizar um pr dio público para um 
interesse pessoal, ou seja, discutir alianças da campanha dele, Henrique teria atentado 
contra esses princípios. 
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É bem verdade que esse artigo ainda rende interpretações. Contudo, o artigo 73 da Lei 
Eleitoral   direto ao apontar a ilegalidade praticada pelo presidente da Câmara. “São 
proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a 
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: I – ceder 
ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou 
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de 
convenção partidária”, aponta a mat ria. 

E não é só. Também poderia ser incluído na irregularidade o descumprimento aos 
incisos II do mesmo artigo, “usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou 
Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e 
normas dos órgãos que integram”; inciso IV “ceder servidor público ou empregado da 
administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou 
usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido 
político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou 
empregado estiver licenciado”. Motivo: Rodolfo Stuckert   funcionário da Casa 
Legislativa. (CM) 

 
Aliança vai juntar inimigos Ezequiel e Benito no mesmo palanque 
Se perguntassem no início da semana qual seria o destino do PTB na disputa eleitoral 
deste ano, a respostaria seria uma só: o apoio ao pré-candidato ao Governo, Robinson 
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Faria, do PSD. Isso porque, após ficar ao lado do vice-governador do Estado na eleição 
suplementar de Mossoró, realizada no início do mês, o presidente estadual do PTB, 
Aldair da Rocha, participou de diversos encontros e ações pessedistas, justamente, ao 
lado de Robinson. A aliança entre os dois era dada como certa. 

Além disso, ressalta-se que juntar PTB e PMDB no mesmo palanque significava (e 
ainda significa) reunir o deputado estadual Ezequiel Ferreira, hoje no PMDB, e Benito 
Gama, atualmente presidente nacional do PTB. Os dois, para quem não lembra, 
viveram uma guerra de declarações negativas em 2012, quando Ezequiel foi retirado 
por Benito da presidência do PTB no RN e acabou deixando o partido por “ usta 
causa”. 

“Eu prefiro sempre acreditar nas palavras das pessoas, até que me decepcionem. 
Benito Gama mente e mente insistentemente. Nunca na história política desse estado 
se substituiu um presidente por alguém de fora, sempre foi alguém que é daqui, que 
tem conhecimento com as lideranças. O gesto de Benito foi agressivo e traiçoeiro”, 
afirmou Ezequiel durante a crise de relacionamento com o líder petebista. 

O parlamentar, inclusive, foi apoiado por boa parte dos companheiros de Assembleia 
Legislativa, que criticaram duramente a passagem de Benito Gama no RN, pela pouca 
produtividade e resultados apresentados por ele no período em que geriu a Secretária 
Estadual de Desenvolvimento Econômico (SEDEC). Chegaram até a dizer que uma dos 
únicos atos efetivos dele no Estado foi, justamente, tirar Ezequiel do PTB, pelas críticas 
que o parlamentar fazia a gestão estadual de Rosalba Ciarlini. 

Na época, relembra-se, o deputado Walter Alves (PMDB), disse que estava falando em 
nome do ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho (PMDB), e rechaçou a 
forma truculenta em que a destituição ocorreu e repassou o sentimento de 
solidariedade. “Se o PTB não o quer, a gente convida o senhor para participar do 
PMDB”, disse. 

Em resposta, Benito Gama disse que “essa   uma discussão interna corporis, não tem 
nada que os outros deputados estarem se metendo”. “Ezequiel havia dado a palavra 
de que resolveria a questão de Mossoró e não fez. Veja que nós (o PTB nacional) 
liberamos ele em 166 municípios, mas em Mossoró, município da governadora, 
pedimos que ficasse no palanque e ele não cumpriu a palavra”, disse o ex-secretário 
de Rosalba Ciarlini. 

Agora, passado dois anos dessa discussão, Benito, Ezequiel, Walter e Garibaldi, pelo 
menos, estarão juntos para apoiar Henrique. Nada demais para um palanque que já 
deverá contar com antagonistas como Wilma de Faria (candidata ao Senado pelo PSB) 
e o senador José Agripino (presidente nacional do DEM). (CM) 
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Postado dia 15/05/2014 às 15h17  
por: Portal JH 
Ministério Público quer impedir Rosalba de gastar R$ 43 milhões para agradar a Fifa 

Pela ação civil pública, a governadora Rosalba Ciarlini está proibida de gastar mais dinheiro 

público com obras temporárias 

 
O Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública, com pedido de liminar, para 
tentar impedir que o governo do Estado e o Departamento Estadual de Estradas de 
Rodagem (DER/RN) efetuem gastos totais de R$ 43 milhões para dotar o estádio Arena 
das Dunas de estruturas temporárias para o período dos jogos da Copa do Mundo de 
Futebol. O compromisso foi adotado pelo governo Rosalba Ciarlini (DEM) junto à FIFA 
por meio da assinatura de um aditivo ao Contrato de Estádio (Stadium Agreement), 
denominado “First Amendment to the Stadium Agreement”, o que, para o Minist rio 
Público, denota que essas obrigações não seriam inicialmente de responsabilidade do 
poder público, mas sim da proprietária do evento. 

Segundo os promotores de Justiça Emanuel Dhayan Bezerra de Almeida, Keiviany Silva 
de Sena, Giovanni Rosado Diógenes Paiva e Hellen de Macedo Maciel, que assinam a 
ação civil pública, a obrigação foi imposta pela FIFA por meio de um contrato de 
adesão, padronizado para todas as cidades-sede da Copa 201 . “Tanto foi assim que 
essas exigências foram impostas em fevereiro de 2009, três meses antes de a entidade 
anunciar as cidades-sedes escolhidas, o que ocorreu em maio daquele ano”, afirmam 
em nota à imprensa. “Evidente que aqueles Estados/Munic pios que não se 
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comprometessem em arcar com as despesas relativas às estruturas temporárias, 
mesmo sem dimensionar o impacto financeiro do compromisso, seriam excluídas do 
processo de escolha”. 

O objetivo da ação civil pública é, através da Justiça, impedir a realização dos gastos de 
R$ 43 milhões a serem efetuados pelo poder público estadual com intuito de atender 
às necessidades operacionais e comerciais específicas da Copa do Mundo FIFA 2014, 
mediante o pagamento de custos com estruturas temporárias, que ao final dos jogos 
em Natal, no período de aproximadamente uma semana, serão desmobilizadas do 
estádio Arena das Dunas, com clara ausência de interesse público em relação ao 
compromisso assumido. O Ministério Público Estadual pede na ação que sejam 
sustados temporariamente os efeitos dos procedimentos licitatórios para contratação 
de empresa especializada nas instalações temporárias que atenderão a Copa do 
Mundo e dos contratos que dele se originaram, não sendo realizado qualquer 
pagamento por parte do Estado e do DER/RN. 

O MP aponta ausência de interesse público na assunção destes gastos, que não 
trazem nenhum legado à população. “Há interesse público na contratação de 
estruturas temporárias para fins de bilhetagem, controle de entrada e saída de 
torcedores, se a FIFA já comercializa os ingressos e com eles lucra? Há interesse 
público na contratação de estruturas temporárias para fins de transmissão de TV e 
rádio, se a FIFA é a única detentora dos direitos de transmissão do evento e os 
comercializa a preços milionários? Há interesse público na contratação de estruturas 
temporárias para patrocinadores e autoridades, se a FIFA arrecada vultosos valores de 
seus patrocinadores, os quais objetivam o lucro com a exposição no evento? Para 
todas essas perguntas, a resposta é indubitavelmente negativa”, questionam os 
promotores de Justiça na ação, para argumentar a ausência de interesse público. 

Comparativamente, os promotores a acrescentam: “Completamente diverso dos 
gastos com mobilidade urbana, portos e aeroportos, por exemplo, que apesar dos 
atrasos nos cronogramas, deixarão benefício à população, as estruturas temporárias, 
segundo a própria FIFA, são produtos e serviços como assentos temporários, tendas, 
plataformas, rampas, passarelas, sinalização específica, cercas, iluminação, cabos, 
mobiliário, divisórias, preparação de piso, instalações elétricas e hidráulicas e 
instalações de ar-condicionado”. 

Lembram ainda os promotores que os valores de contratação para estruturas 
temporárias da Copa do Mundo serão mais elevados do que a contratação das 
estruturas para o evento-teste, que foi a Copa das Confederações, realizada em 2013, 
devido às exigências terem sido menores pela FIFA, devido o público desse evento no 
ano passado ter sido genuinamente nacional. “Em depoimento prestado aos 
promotores de Justiça do Patrimônio Público o secretário extraordinário para 
Assuntos Relativos à Copa do Mundo e diretor-geral do DER, Demétrio Paulo Torres, 



 

afirmou que os valores apresentados pela FIFA (Comitê Local) para a aquisição de 
estruturas temporárias era de R$ 56.000.000,00, mas que este montante o Estado do 
Rio Grande do Norte conseguiu reduzir para R$ 43.000.000,00, pois licitou mais tarde, 
o que não foi possível nas cidades-sede que licitaram primeiro, e não tiveram 
condições de reduzir estes valores, retirando serviços e fornecimentos”, dizem os 
promotores. (AV) 
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Prefeito e secretário nacional de mobilidade visitam obras no entorno da Arena 

O secretário da Semopi, Tomaz Neto, confirmou para o dia 25 a liberação do túnel da 

Avenida Romualdo Galvão com a Avenida Lima e Silva 

Foto: 
Divulgação 
A Prefeitura do Natal mantém firme o propósito de concluir até o dia 31 deste mês as 
estruturas do viaduto estaiado, dos seis túneis e das duas passarelas do Complexo 
Viário de Natal que estão sendo construídas no entorno da Arena das Dunas. A 
garantia foi dada pelo prefeito Carlos Eduardo na manhã desta quinta-feira, 15, ao 
inspecionar o andamento das obras na companhia do secretário nacional de 
Mobilidade Urbana, Júlio Eduardo dos Santos, e dos técnicos da Secretaria Municipal 
de Obras Públicas e Infraestrutura (Semopi). 

“ s prazos estão mantidos. No próximo dia 25, vamos abrir o túnel da Avenida 
Romualdo Galvão que dá acesso à BR 101 e até o final do mês teremos finalizados o 
viaduto estaiado, os outros cinco túneis e as duas passarelas”, disse o prefeito Carlos 
Eduardo. Segundo ele, a Prefeitura está correndo contra o tempo para cumprir o 
prazo determinado. “Estamos aqui, fazendo uma visita de rotina, principalmente agora 
que faltam poucos dias para terminar a obra. O secretário nacional de Mobilidade 
Urbana, Júlio Eduardo, aqui conosco, está vendo que a obra está dentro do 
cronograma”, enfatizou o prefeito. 

Júlio Eduardo dos Santos, que está em Natal para acompanhar o andamento das obras 
de mobilidade, visitou nesta quarta-feira (14) as obras de acesso ao novo Aeroporto 
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em São Gonçalo do Amarante. Nesta quinta-feira (15), ele visitou as obras do entorno 
da Arena das Dunas, onde parabenizou o prefeito Carlos Eduardo pelo esforço 
empreendido pela sua administração. Na ocasião, Santos assegurou que não existem 
riscos de paralisação das obras, caso o cronograma não venha a ser cumprido. “É uma 
obra importante para a cidade, muito mais do que para a Copa. É um presente que a 
cidade está recebendo porque ela necessita. Passada a Copa, com certeza, elas 
continuam. O contrato da Prefeitura do Natal com o Governo Federal é válido até o 
final do ano”. 

O secretário da Semopi, Tomaz Neto, confirmou para o dia 25 a liberação do túnel da 
Avenida Romualdo Galvão com a Avenida Lima e Silva. Os demais equipamentos serão 
liberados à medida em que forem efetuadas as devidas sinalizações, para a melhor 
orientação do trânsito na região. Dentro desse cronograma, no dia 08 de junho haverá 
a liberação do viaduto estaiado da Avenida Prudente de Morais sobre a Avenida Lima 
e Silva, do túnel da Avenida Lima e Silva sob a Prudente de Morais, do túnel da 
Avenida Jerônimo Câmara sob a Prudente de Morais, e da passarela de pedestre sobre 
a Avenida Prudente de Morais. 

Tomaz Neto revelou, ainda, que no dia 10 de junho será entregue a passarela de 
pedestre sobre a Avenida Lima e Silva, na esquina com a Rua Morais Navarro; dia 12 
de junho, o túnel da Avenida Capitão-Mor Gouveia sob a Prudente de Morais; e no dia 
15 de junho, o túnel da Avenida Raimundo Chaves sob a Avenida Prudente de Morais. 
O viaduto da BR 101, por sua vez, será o único a ser concluído e não entregue dentro 
do cronograma, reafirmou ele. A data da liberação do referido equipamento só vai 
ocorrer 30 dias após a copa. 

De acordo com os técnicos da Semopi, as obras do Complexo Viário de Natal, no 
entorno da Arena das Dunas, foram iniciadas no dia 22/10/2013 e com custos orçados 
em R$ 222,4 milhões, sendo R$ 179,9 milhões repassados pelo Governo Federal por 
meio de recursos do FGTS e R$ 42,5 milhões de contrapartida da Prefeitura do Natal. A 
obra é de responsabilidade do consórcio constituído entre a Construtora Queiroz 
Galvão (60%) e Ferreira Guedes (40%) e foi estimada para ser concluída dentro do 
prazo de 330 dias. 
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Hermano Morais é designado relator do impeachment de Rosalba na CCJ 

Deputado do PMDB foi escolhido para relatar se o pedido feito pelo MARCCO tem ou não 

fundamento 

 
Alex Viana 

Repórter de Política 

O deputado estadual Hermano Morais (PMDB) foi designado para ser o relator do 
pedido de impeachment da governadora Rosalba Ciarlini (DEM) na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). A decisão foi anunciada na manhã desta quinta-feira, 
durante a reunião da CCJ. A escolha do relator foi ainda uma resposta dos deputados 
às críticas quanto à demora na tramitação do processo. 

Com a escolha do relator, a CCJ mostra que o impeachment pode ser prioridade na 
Casa. Ontem, matéria de O Jornal de Hoje revelou que, na reunião desta manhã na 
CCJ, o pedido de impeachment estaria em segundo plano. Com base em declarações 
do próprio presidente da CCJ, Hermano Morais, o projeto prioritário para hoje seria o 
que prevê a promoção de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Este 
projeto ficou com a relatoria do deputado Kelps Lima. 

A designação do relator do impeachment hoje estava na pendência da chegada do 
processo à CCJ. O pedido, com 4.700 páginas, estava retido na Secretaria Legislativa 
para medidas preparatórias, como degravação, numeração e processamento. Como 
relator, Hermano terá que se debruçar sobre o processo e proferir um parecer. A 
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reunião da CCJ acontece na próxima quarta-feira. Hermano ainda não se posicionou 
quanto a prazo para apresentar o relatório. Na próxima semana, o impeachment 
completará um mês de tramitação na Casa. 

PROCESSO 
Após a apresentação, o relatório de Hermano será votado no âmbito da própria CCJ. A 
comissão é formada por cinco deputados – além do presidente, Hermano Morais, os 
deputados Agnelo Alves (PDT), Getúlio Rego (DEM), Kelps Lima (SSD) e Ezequiel 
Ferreira (PMDB). O parecer será pela admissibilidade ou não do impeachment. 

Dos parlamentares que já se manifestaram sobre o impeachment, todos se mostraram 
favoráveis à aprovação, desde que haja fundamentação jurídica. Entre os partidos que 
já declararam apoio antecipadamente ao impeachment estão PSB, dos deputados 
Tomba Farias, Larissa Rosado e Márcia Maia, o PSD, dos deputados Gesane Marinho e 
José Dias, e o PT, do deputado estadual Fernando Mineiro. 

Expectativa é que relatório seja apresentado na próxima semana 
O deputado estadual José Dias (PSD) elogiou a escolha, por consenso, do deputado 
Hermano Morais. “Acho que isso levará que o processo se a examinado dentro do 
tempo que a lei permite e a sociedade exige. Eu tenho uma boa expectativa de que o 
plenário seja chamado a decidir no tempo que a sociedade exija. Até porque o 
 ulgamento na CCJ   apenas de aceitação do processo”, afirmou. 

Segundo o parlamentar, o impeachment será aceito, “desde que ele contemple as 
exigências que a lei faz, como a qualificação das pessoas e a existência de processo em 
relação aos fatos indicados, que estão todos lá. É já publico e notório. Todo o RN sabe, 
as pessoas são conhecidas. E os fatos estão lá estão at  sobrando”, afirmou. 

Quanto a prazos, José Dias assegura que, pela lei, o impeachment de Rosalba já 
deveria estar no plenário. “Mas acredito que semana que entra a CCJ se pronuncie. Eu 
não tenho a menor dúvida”. 

OAB: “Im e  hment está fundamentado ju  d   mente” 
Representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Movimento Articulado de 
Combate à Corrupção (MARCCO), o advogado Djamiro Acipreste reforça a 
fundamentação jurídica do pedido de impeachment da governadora Rosalba Ciarlini 
(DEM), que tramita na Assembleia Legislativa. 

“Está fundamentado  uridicamente em todos os processos anteriores que foram 
detectados pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal acerca 
da falta de gestão e da gestão específica de determinadas rubricas e contratos. Na 
Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, os deputados vão analisar se cabe 



 

ou não o pedido e, do ponto de vista pol tico, decidir se são favoráveis ou não”, afirma 
o advogado. 

O representante da OAB no MARCCO afirma que a entidade se debruçou sobre as 
últimas aç es do MP e verificou vários descumprimentos. “  pedido de impeachment 
foi uma decisão coletiva. Achamos importante a Assembleia se pronunciar a respeito 
disso. Não falo em cima de achismos. A Casa tem prazo legal. Os deputados estão 
fazendo o trabalho pertinente a eles”, declarou o advogado. 

Acipreste defende, ainda, o envolvimento da sociedade no processo, analisando com 
os próprios olhos os autos. “A militância do MARCC    contra a corrupção e todas as 
formas dela. É importante que a sociedade conheça o processo de impeachment”, 
defendeu. 

Ainda de acordo com Acipreste, o processo de impeachment na Assembleia não deve 
ser utilizado sob matriz ideológica, partidária ou eleitoral. “A análise do pedido de 
impeachment na Assembleia Legislativa deve se despir para que não seja utilizado por 
matriz ideológica, partidária ou eleitoral. Nosso trabalho é apresentar os pontos que 
são frágeis, independente de quem este a no poder”. 

O representante da OAB diz que tachar o governo Rosalba de corrupto seria 
leviandade, já que chamaria de corrupto mais de 80 pessoas que têm responsabilidade 
de gestão na administração. “Mas tamb m não   apenas fazer refletir.   que 
apresentamos foram dados acerca de ilegalidades”. 
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Ve e d   Adã  E  d n  f  m  que Câm      de v     “C s  de Mãe J  n ” 

Vereador Bertone Marinho afirma que plenário é soberano e anuncia que pretende 

renunciar ao cargo de presidente da Comissão de Ética da Casa Legislativa Municipal porque, 

segund  ele  “é d fí  l julg     leg s” 

 
Joaquim Pinheiro 

Repórter de Política 

O vereador Adão Eridan, do PR, disse ter ficado decepcionado com a decisão do 
plenário em absolver o vereador Sandro Pimentel, do Psol, das acusações de quebra 
de decoro parlamentar em votação que durou toda a tarde da última quarta-feira no 
plenário da Câmara Municipal de Natal. Para ele, a absolvição de Sandro Pimentel, do 
Psol, abre um precedente perigoso para que fatos de agressões pessoas continuem 
acontecendo nas discuss es no plenário da Câmara Municipal de Natal. “Se continuar 
desse  eito a Câmara vai virar casa de Mãe Joana”, disse o vereador, usando uma frase 
popular que quer dizer casa sem ordem e sem comando e sem respeito. Adão Eridan, 
questiona também, a existência da Comissão de Ética, encaminhando processos para 
votação e vereadores votando contra. “Continuando assim,   melhor  oga a comissão 
na lata do lixo”, disse ele. 
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Mesmo assim, o vereador Adão Eridan diz ser necessário dar um crédito de confiança 
para a Comissão de Ética continue seu trabalho e cumpra sua missão com 
responsabilidade, já que segundo ele, existem outros processos contra os vereadores, 
Sandro Pimentel e Marcos Antonio, do Psol, e Amanda Gurgel, do PSTU sendo 
examinados. “Caso a Comissão de Ética passe 6 meses examinando os processos, 
ouvindo as testemunhas, colhendo documentos e não aconteça nada, é melhor 
desistir dessa comissão e fehar as suas portas”, sugere o vereador do PR, perguntando 
em seguida: “para   que serve essa Comissão de Ética? 

RENÚNCIA AO CARGO 
O presidente da Comissão de Ética, vereador Bertone Marinho, do PMDB, anunciou na 
manhã de hoje que renunciará do cargo nos próximos dias por considerar uma missão 
difícil julgar colegas vereadores com quem convive no dia a dia. Questionado sobre 
uma possível extinção da Comissão de Ética como admite o vereador Adão Eridan, 
Bertone Marinho diz não concordar. “A comissão   necessária.   que não pode haver 
são agress es pessoais”, disse o peemedebista, acrescentando que a decisão do 
plenário em absolver o vereador Sandro Pimentel foi soberana e tem que ser 
respeitada. “  vereador pode emitir sua opinião sem agredir ou ferir a honra dos 
outros”, ressalta Bertone Marinho, confirmando que existem outros processos contra 
os vereadores Amanda Gurgel, Marcos Antonio e Sandro Pimentel em poder do 
relator, vereador Chagas Catarino que deverão ser examinados, preparado relatório e 
encaminhado a plenário para votação. Entre as denúncias estão acusações de 
vereadores pertencerem á bancada do Seturn e de ter aumentado seus próprios 
salários. Sandro Pimentel agradeceu aos colegas sua absolvição: “ s vereadores 
escreveram uma página de  ustiça nesta sessão”. 
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Maurício Gurgel critica consultoria contratada por R$ 4 milhões pela PMN 

Nesta entrevista, o vereador Maurício Gurgel, comenta também o episódio da viagem do 

prefeito Carlos Eduardo a Espanha 

 
Vereador no exercício do segundo mandato, reeleito com 4.188 votos, Maurício 
Gurgel é filiado do PHS e um dos parlamentares mais assíduos e presentes nos 
debates, tanto em plenário quanto nas Comissões Técnicas da Casa. Considerado 
vereador de oposição e de posições firmes, Maurício fala sobre os 16 meses da atual 
gestão municipal, reconhecendo que houve avanços, mas retrocesso também, 
segundo ele, a exemplo do setor de transportes públicos, um dos mais vulneráveis e 
problemáticos da capital do Estado. 

O vereador critica a atuação da Consultoria Falconi, segundo ele, contratada pela 
Prefeitura de Natal por 4 milhões de reais, mas que de acordo com entendimento do 
vereador do PHS, “não realizou praticamente nada”, Nesta entrevista, o vereador 
Maurício Gurgel, comenta também o episódio da viagem do prefeito Carlos Eduardo a 
Espanha, quando na oportunidade, a capital ficou sem comando durante vários dias. 
Segue a entrevista: 
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O JORNAL DE HOJE – Na condição de vereador de oposição e num momento em que 
a cidade vive uma fase de transtornos no setor de mobilidade, como o senhor avalia 
a administração municipal nesses quase 16 meses de gestão do prefeito Carlos 
Eduardo? 
MAURÍCIO GURGEL – O prefeito conta com alguns bons auxiliares que têm ajudado 
muito como é o caso de Virgínia Ferreira, tem buscado e conseguido recursos federais 
que vão ajudar muito, principalmente na infraestrutura, que certamente terá como 
consequência o desenvolvimento da cidade. Mas, é preciso ter um melhor diálogo 
com os servidores. Atualmente, várias categorias estão em greve. É preciso pensar na 
modernização da gestão pública. 

JH – Qual o trabalho que está sendo feito pela Consultoria Falconi? 
MG – A prefeitura contratou essa consultoria por mais de 4 milhões de reais e não 
estamos vendo resultados. A única coisa que fizeram foi enviar a proposta de reforma 
administrativa, se é que podemos chamar aquilo que o prefeito enviou de reforma. É 
uma proposta com mudanças de nomenclatura e reajustes salariais para cargos 
comissionados, além de outras pequenas propostas sem nenhuma relevância. Nos 
serviços básicos e essenciais como saúde e transportes públicos não houve nenhum 
avanço. Pelo contrário, no caso dos transportes aconteceram retrocessos. 

JH – Como o senhor analisa o recente imbróglio da viagem do prefeito ao exterior? 
MG – Natal tinha que ter alguém respondendo como Chefe do Executivo Municipal 
enquanto o prefeito estava na Espanha. Esse foi o motivo pelo qual entramos com um 
mandado de segurança. As pessoas vão, mas as instituiç es ficam… 

JH – A Câmara Municipal de Natal teve alguma culpa no episódio? 
MG – Nenhuma. 

JH – De quem foi a irresponsabilidade de deixar a cidade 12 dias sem prefeito? 
MG – Faltou comunicação entre o prefeito, a vice-prefeita e o presidente da Câmara 
Municipal de Natal. Paralelo a isso é público e notório que a vice-prefeita e o 
presidente da Câmara são pré-candidatos as eleições deste ano. No caso, estariam 
impedidos de assumir a função, fator principal para polemizar essa questão. 

JH – No seu entendimento, o problema pode gerar uma Ação Civil Pública por 
improbidade administrativa? 
MG – Em relação aos desdobramentos disso não tenho conhecimento nem 
informação. Fiz a minha parte e a justiça entendeu o nosso questionamento. É tanto 
que teve um novo prefeito e um novo presidente da Câmara Municipal de Natal nos 
últimos 4 dias em que o prefeito estava viajando. 

JH – Na condição de político atuante e vereador da capital, como o senhor analisa o 
processo sucessório estadual? 



 

MG – Está se formando um palanque teoricamente forte pela quantidade de partidos, 
caciques e estruturas, o que podemos chamar de acordão. Vamos aguardar o 
comportamento do eleitorado em relação a esse acordão, lembrando que no passado 
acordões semelhantes foram rejeitados pela população. O povo está muito descrente, 
e com razão. Até agora, vemos articulações políticas e nada se fala sobre planos de 
governo. 
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