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VEÍCULO: BLOG DO BG       DATA: 16.05.14              
 
Arquivo para Secretaria de Turismo de Natal | Blog do BG 
 
O representante da empresa espanhola Baldrick e Munitz SL, Xavier Abad Riera se 
reuniu hoje, pela manhã, com o secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento 
Econômico (Seturde), Fernando Bezerril em seu gabinete onde apresentou através 
de sua solicitação o projeto para revitalizar o Vale das Cascatas que está 
abandonado na Via Costeira e como sugestão um projeto cultural para o Forte dos 
Reis Magos que será administrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN). 
 
A empresa espanhola está em atividade em alguns países da Europa e 
principalmente na Espanha, onde atua diretamente com governos e prefeituras, 
além da  França, México e agora, no Brasil. Xavier Riera apresentou um diagnóstico 
da situação do turismo em Natal, e fez uma explanação sobre o  projeto para 
revitalizar o Vale das Cascatas, transformando-o em um Parque de esportes náuticos 
moderno e sustentável.  “O parque traria benefícios no âmbito do turismo e 
cidadania, pois ampliaria a estadia do turista na cidade de Natal, e integraria os 
natalenses aquele complexo”, salientou Fernando Bezerril. 
 
Para o secretário, a união de esforços entre as secretarias municipal e estadual de 
Turismo, além do apoio da Fecomercio, Pólo da Via Costeira para dar um padrão de 
utilidade aquele equipamento começa agora com a bandeira levantada pela 
secretaria de Turismo de Natal. O projeto será levado e apresentado ainda esta 
semana em uma reunião com o presidente da Federação do Comércio do RN, 
Marcelo Queiroz e investidores interessados para que a ideia ganhe corpo e torne-se 
viável. “A Fecomercio é parceira em bons projetos que venham melhorar o turismo 
sustentável de Natal”, salienta Bezerril.  O projeto para o Vale das Cascatas objetiva 
aproveitar os recursos marítimos e naturais, que seriam destinados à esportes como 
surf, windsurf, kitesurf além da pesca recreativa. Segundo Xavier, este iria elevar a 
demanda turística fora da alta estação em Natal  já que teria capacidade de realizar 
eventos e congressos náuticos, além de dispor de lojas comerciais voltadas para o 
segmento náutico. 
 
Sobre o projeto cultural para o Forte dos Reis Magos foi proposto um plano de 
atrações turísticas para a fortaleza que contaria com uma oficina de turismo, onde 
seriam vendidos pacotes de viagens e passeios, renovação do mercado de 
artesanato que já existe no local e um centro de interpretação, aonde o visitante iria, 
a partir das novas tecnologias, interagir com a história daquele monumento. 
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RECONHECIMENTO 
O empresário Marcelo Queiroz foi reeleito para presidência da Fecomércio-RN. A 
decisão foi tomada de forma consensual e a chapa única foi reconduzida neste sábado 
(17). Agora, o mandato segue até 2018. Líder empresarial de destaque no RN, Marcelo 
tem feito um grande trabalho à frente da instituição. Hoje, é cotado também para 
entrar na política. 
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MARCOS AURÉLIO DE SÁ 
 
  
Fecomércio RN elege nova diretoria, em chapa única, e já planeja novas ações 
- Em eleição realizada na manhã desta sexta-feira, na sede da entidade, foi eleita a 
nova diretoria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande 
do Norte (Fecomércio RN), para o período 2014/2018. 

- A eleição ocorreu com chapa única, consensual, em votação unânime. 

- A diretoria tem novamente à frente os empresários Marcelo Fernandes de Queiroz 
(presidente) e Gilberto de Andrade Costa (1º Vice-presidente). 

- “Seguir na presidência da Fecomércio é extremamente honroso para mim e 
sobretudo amplia minha responsabilidade em continuar realizando o trabalho de 
fortalecimento dos sindicatos e de interiorização das ações do Sesc e Senac, além de 
promover a maior participação da Fecomércio, de forma direta e ativa, no debate dos 
grandes temas ligados ao desenvolvimento econômico e social do RN e do país. Além 
disso, pela forma como se deu, esta eleição mostra a união de todos nós que fazemos 
esta entidade. Espero continuar correspondendo à confiança que me está sendo 
depositada por meus companheiros de diretoria”, afirmou Marcelo Queiroz. 

- No ano passado, o Sistema Fecomércio, que é encabeçado pela federação e 
composto ainda por Sesc e Senac, foi responsável pela capacitação de 45 mil 
potiguares, dos quais cerca de 27 mil foram beneficiados com vagas gratuitas 
destinadas à população de baixa renda, por meio de iniciativas como o Programa 
Senac de Gratuidade (PSG) – cerca de 7 mil, em números redondos – e o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec) – cerca de 20 mil. O 
Senac terminou 2013 ampliando sua atuação de cerca de 10 (considerando a atuação 
das carretas-escola) para 89 municípios do Estado. Hoje já são 116 as cidades que 
podem ter acesso a um dos 350 cursos de excelência do portfólio da instituição em 
diversas áreas como Turismo e Hospitalidade, Moda, Gastronomia, Informática e 
Idiomas. 

- Para este ano, deverão ser 60 mil profissionais formados, sendo 40 mil em vagas 
gratuitas, através do PSG e Pronatec. Isso irá representar um aumento de 33% no 
número de profissionais formados e de 48% na oferta de vagas gratuitas. 

- Através do Sesc, o Sistema Fecomércio tem como foco promover o bem estar do 
comerciário e dos seus dependentes, e, em alguns casos, de toda a comunidade. Este 
trabalho é feito sobretudo com ações nas áreas de saúde, educação, lazer, cultura, 
esportes e assistência. 



 

- Através do Mesa Brasil, por exemplo, desde 2003 o Sesc já distribuiu 18 mil toneladas 
de alimentos a inúmeras instituições carentes do RN. Somente no ano passado foram 
1.037 toneladas de alimentos distribuídos, beneficiando mais de 300 instituições de 
cidades como Natal, Mossoró e Caicó. 

- A posse para o novo mandato deverá ocorrer em solenidade marcada para 1º de 
agosto. 
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VEÍCULO: BLOG DO PC          DATA: 17.05.14              
Fecomércio RN elege nova diretoria, em chapa única  
 
Chapa de consenso é encabeçada pelo empresário Marcelo Queiroz e retrata acerto 
do trabalho que vem sendo feito, união da classe e dos sindicatos filiados à entidade 

Em eleição realizada na manhã desta sexta-feira, 16/05, na sede da entidade, foi 
eleita a nova diretoria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio 
Grande do Norte (Fecomércio RN), para o período 2014/2018. A eleição ocorreu com 
chapa única, consensual, em votação unânime. A diretoria tem novamente à frente 

os empresários Marcelo Fernandes de Queiroz (presidente) e Gilberto de Andrade 
Costa (1º Vice-presidente). 

“Seguir na presidência da Fecomércio é extremamente honroso para mim e 
sobretudo amplia minha responsabilidade em continuar realizando o trabalho de 
fortalecimento dos sindicatos e de interiorização das ações do Sesc e Senac, além de 
promover a maior participação da Fecomércio, de forma direta e ativa, no debate 
dos grandes temas ligados ao desenvolvimento econômico e social do estado e do 
país. Além disso, pela forma como se deu, esta eleição mostra a união de todos nós 
que fazemos esta entidade. Espero continuar correspodendo à confiança que me 
está sendo depositada por meus companheiros de diretoria”, afirma Marcelo 
Queiroz. 

No ano passado, o Sistema Fecomércio, que é encabeçado pela federação e 
composto ainda por Sesc e Senac, foi responsável pela capacitação de 45 mil 
potiguares, dos quais cerca de 27 mil foram beneficiados com vagas gratuitas 
destinadas à população de baixa renda, por meio de iniciativas como o 
Programa Senac de Gratuidade (PSG) – cerca de 7 mil, em números redondos -  e o 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec) – cerca de 
20 mil. O Senac terminou 2013 ampliando sua atuação de em cerca de 10 
(considerando a atuação das carretas-escola) para 89 municípios do estado. Hoje já 
são 116 as cidades que podem ter acesso a um dos 350 cursos de excelência do 
portfólio da instituição em diversas áreas como Turismo e Hospitalidade, 
Moda,  Gastronomia, Informática e Idiomas. 

Para este ano, deverão ser 60 mil profissionais formados, sendo 40 mil em vagas 
gratuitas, através do PSG e Pronatec. Isso irá representar um aumento de 33% no 
número de profissionais formados e de 48% na oferta de vagas gratuitas. 

Através do Sesc, o Sistema Fecomércio tem como foco promover o bem estar do 
comerciário e dos seus dependentes, e, em alguns casos, de toda a comunidade. 
Este trabalho é feito sobretudo com ações nas áreas de saúde, educação, lazer, 
cultura, esportes e assistência. 

Através do Mesa Brasil, por exemplo desde 2003 o Sesc já distribuiu 18 mil toneladas 
de alimentos a inúmeras instituições carentes do RN. Somente no ano passado 
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foram 1.037 toneladas de alimentos distribuídos (mais de um milhão de quilos), que 
complementaram cerca de 14 milhões de refeições, beneficiando aproximadamente 
58 mil pessoas, em 321 instituições beneficentes de cidades como Natal, Mossoró, 
Caicó e muitas outras. 

O Sesc mantém ainda o projeto Ver para Aprender, que oferece consultas 
oftalmológicas e pares de óculos a pessoas de todas as idades em diversas regiões 
do estado. Desde 2005, quando o programa começou, foram cerca de 2.300 pessoas 
beneficiadas. Só em 2013, foram 450 em várias cidades. 

A unidade Sesc Saúde da Mulher, que foi a primeira do país a iniciar suas atividades, 

leva exames e consultas de alta e média complexidades, específicas para o público 
feminino de diversos pontos do estado. Desde junho de 2012, ela já contabiliza mais 
de 45 mil atendimentos. Na mesma linha, a unidade móvel OdontoSesc tem 
registrado uma média de mais de 50 mil atendimentos por ano e já está próxima de 
completar meio milhão de atendimentos, considerando o período desde 2001. 

Desde 2012, o Sistema Fecomércio passou a oferecer cursos gratuitos de preparação 
para o Enem, beneficiando cerca de 1.400 alunos de baixa renda na maioria 
comerciários ou seus dependentes que passaram a ter oportunidade de competir 
em pé de igualdade pelas vagas do exame nacional.  Nunca é demais lembrar que 
tudo isso é feito com recursos exclusivamente dos empresários do comércio e dos 
serviços do estado. 

A posse para o novo mandato deverá ocorrer em solenidade  marcada para 1º de 
agosto. O atual mandato se expira em julho. 

Composição da nova diretoria eleita 

DIRETORIA 

MARCELO FERNANDES DE QUEIROZ - Presidente 

GILBERTO DE ANDRADE COSTA - 1º Vice-Presidente 

LUIZ ANTONIO BESERRA LACERDA - 2º Vice-Presidente 

JAIR URBANO DE QUEIROZ - 3º Vice-Presidente 

GERALDO PAIVA DOS SANTOS JÚNIOR - 4º Vice-Presidente 

GEORGE RAMALHO VIEIRA - 5º Vice-Presidente 

ITAMAR MANSO MACIEL JÚNIOR - 6º Vice-Presidente 

SERGIO ROBERTO DE MEDEIROS CIRNE - 7º Vice-Presidente 

JOSÉ GERALDO DE MEDEIROS - 8º Vice-Presidente 

ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 9º Vice-Presidente 

FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA - 10º Vice-Presidente 



 

MÁRCIO DE OLIVEIRA MACÊDO - 11º Vice-Presidente 

RAIMUNDO MARTINS DA SILVA - 12º Vice-Presidente 

DIJOSETE VERÍSSIMO DA COSTA - 1º Secretário 

JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS FILHO - 2º Secretário 

JOSÉ DE OLIVEIRA CABRAL FILHO - 1º Tesoureiro 

LUZIA DIVA CUNHA DUTRA - 2º Tesoureiro 

DIRETORES 

EFETIVOS 

MICHELSON XIMENES FORMIGA FROTA 

HELDER DE MEDEIROS ARAÚJO 

FRANCISCO DENERVAL DE SÁ 

DEJALMA LEMOS DA SILVA 

ORISMAR CARLOS DE ALMEIDA 

DALTRO FREIRE DE PAIVA 

FRANCISCO SEVERIANO DA CUNHA 

VALDEMAR ANUNCIATO DA SILVEIRA 

JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO     

JOSÉ DE ANCHIETA FERNANDES 

RENATO ALEXANDRE MACIEL GOMES NETTO 

TARCÍLIO VIDAL FILHO 

SCHIAVO DURVAL FERNANDES ÁLVARES 

SUPLENTES 

MARCOS AUGUSTO DA SILVA 

EDUARDO DE OLIVERIA PATRÍCIO  

JOSÉ ZENILDO DIAS CAMPOS 

JOSÉ CARLOS LOPES DA SILVA 

ALBE GARCIA DE OLIVEIRA 

CECÍLIO FRANCISCO BARBOSA NETO 

ERALDO EUDES DANÓBREGA DANTAS 



 

MARCIO PINHEIRO DE SOUZA 

EUGÊNIO RODRIGUES LUCIO 

LUIZ EVÂNIO NOBRE LIRA 

CONSELHO FISCAL 

EFETIVOS 

RONALD GURGEL 

VICENTE DE PAULO AVELINO SOBRINHO 

SÉRGIO ROBERTO DE MEDEIROS FREIRE 

SUPLENTES 

FRANCISCO NEY DA CUNHA 

JOSÉ DE PAIVA TORRES 

DORIAN BEZERRA DE SOUZA MORAIS 

DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À CNC 

EFETIVOS 

MARCELO FERNANDES DE QUEIROZ 

MARCANTONI GADELHA DE SOUZA 

SUPLENTES 

GILBERTO DE ANDRADE COSTA          

LUIZ ANTONIO BESERRA LACERDA        
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NOVA DIRETORIA 
 

 
 
Sáb, 17 de Maio de 2014 16:21  
 
 Foto:  Divulgação.  
 Em eleição realizada na manhã desta sexta-feira, 16/05, na sede da entidade, foi 
eleita a nova diretoria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio 
Grande do Norte (Fecomércio RN), para o período 2014/2018. A eleição ocorreu com 
chapa única, consensual, em votação unânime. A diretoria tem novamente à frente 
os empresários Marcelo Fernandes de Queiroz (presidente) e Gilberto de Andrade 
Costa (1º Vice-presidente). 
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Marcelo Queiroz é reeleito para a Fecomércio - Blog do Robson Pires 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Em eleição realizada na manhã desta sexta-feira, 16, na sede da entidade, foi eleita 
a nova diretoria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio 
Grande do Norte (Fecomércio RN), para o período 2014/2018. A eleição ocorreu com 
chapa única, consensual, em votação unânime. A diretoria tem novamente à frente 
os empresários Marcelo Fernandes de Queiroz (presidente) e Gilberto de Andrade 
Costa (1º Vice-presidente) 
Classificação: Positiva 
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Liege Barbalho » Nova diretoria 
 

 
Posse deverá acontecer no mês de agosto  
 
Após eleição realizada nesta sexta-feira, na sede da Fecomércio/RN, foi eleita a nova 
diretoria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do 
Norte para o período 2014/2018. A eleição ocorreu com chapa única, consensual, 
em votação unânime. A diretoria tem novamente à frente os empresários Marcelo 
Fernandes de Queiroz, no cargo de presidente, e Gilberto de Andrade Costa  como 
1º Vice-presidente. 
 
No ano passado, o Sistema, que é encabeçado pela federação e composto ainda por 
Sesc e Senac, foi responsável pela capacitação de 45 mil potiguares, dos quais cerca 
de 27 mil foram beneficiados com vagas gratuitas destinadas à população de baixa 
renda, por meio de iniciativas como o Programa Senac de Gratuidade e o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego.  
 
O Senac terminou 2013 ampliando sua atuação de cerca de 10 para 89 municípios do 
estado. Hoje já são 116 as cidades que podem ter acesso a um dos 350 cursos de 
excelência do portfólio da instituição em diversas áreas como Turismo e 
Hospitalidade, Moda, Gastronomia, Informática e Idiomas. Para este ano, deverão 
ser 60 mil profissionais formados, sendo 40 mil em vagas gratuitas, através do PSG e 
Pronatec. A posse para o novo mandato deverá ocorrer em solenidade marcada para 
1º de agosto. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Fecomércio elege diretoria com chapa única 
 
http://omossoroense.uol.com.br/index.php/o-jornal/regional-mobile/64297-
fecomercio-elege-diretoria-com-chapa-unica 
 
 
 Publicado em 17 de Maio de 2014  
  
 : por Redação  
 
Chapa é encabeçada pelo empresário Marcelo QueirozEm eleição realizada na 
manhã dessa sexta-feira, 16/5, na sede da entidade, foi eleita a nova diretoria da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 
(Fecomércio RN), para o período 2014/2018. A eleição ocorreu com chapa única, 
consensual, em votação unânime. A diretoria tem novamente à frente os 
empresários Marcelo Fernandes de Queiroz (presidente) e Gilberto de Andrade 
Costa (1º vice-presidente). “Seguir na presidência da Fecomércio é extremamente 
honroso para mim e sobretudo amplia minha responsabilidade em continuar 
realizando o trabalho de fortalecimento dos sindicatos e de interiorização das ações 
do Sesc e Senac, além de promover a maior participação da Fecomércio, de forma 
direta e ativa, no debate dos grandes temas ligados ao desenvolvimento econômico 
e social do estado e do país”, afirma Marcelo Queiroz. No ano passado, o Sistema 
Fecomércio, que é encabeçado pela federação e composto ainda por Sesc e Senac, 
foi responsável pela capacitação de 45 mil potiguares, dos quais cerca de 27 mil 
foram beneficiados com vagas gratuitas destinadas à população de baixa renda, por 
meio de iniciativas como o Programa Senac de Gratuidade (PSG) – cerca de 7 mil, em 
números redondos - e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao 
Emprego (Pronatec) – cerca de 20 mil. 
 
Programas ampliam capacitação no Estado 
 
O Senac terminou 2013 ampliando sua atuação de 10 (considerando a atuação das 
carretas-escola) para 89 municípios do Estado. Hoje já são 116 as cidades que 
podem ter acesso a um dos 350 cursos de excelência do portfólio da instituição em 
diversas áreas, como Turismo e Hospitalidade, Moda, Gastronomia, Informática e 
Idiomas. Para este ano, deverão ser 60 mil profissionais formados, sendo 40 mil em 
vagas gratuitas, através do PSG e Pronatec. Isso irá representar um aumento de 33% 
no número de profissionais formados e de 48% na oferta de vagas gratuitas. Através 
do Sesc, o Sistema Fecomércio tem como foco promover o bem-estar do comerciário 
e dos seus dependentes, e, em alguns casos, de toda a comunidade. Este trabalho é 
feito sobretudo com ações nas áreas de saúde, educação, lazer, cultura, esportes e 
assistência. Através do Mesa Brasil, por exemplo, desde 2003, o Sesc já distribuiu 18 
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mil toneladas de alimentos a inúmeras instituições carentes do RN. Somente no ano 
passado foram 1.037 toneladas de alimentos distribuídos (mais de um milhão de 
quilos), que complementaram cerca de 14 milhões de refeições, beneficiando 
aproximadamente 58 mil pessoas, em 321 instituições beneficentes de cidades como 
Natal, Mossoró, Caicó e muitas outras. O Sesc mantém ainda o projeto Ver para 
Aprender, que oferece consultas oftalmológicas e pares de óculos a pessoas de todas 
as idades em diversas regiões do Estado. Desde 2005, quando o programa começou, 
foram cerca de 2.300 pessoas beneficiadas. Só em 2013, foram 450 em várias 
cidades. A unidade Sesc Saúde da Mulher, que foi a primeira do país a iniciar suas 
atividades, leva exames e consultas de alta e média complexidades, específicas para 
o público feminino de diversos pontos do Estado. Desde junho de 2012, ela já 
contabiliza mais de 45 mil atendimentos. Na mesma linha, a unidade móvel 
OdontoSesc tem registrado uma média de mais de 50 mil atendimentos por ano e já 
está próxima de completar meio milhão de atendimentos, considerando o período 
desde 2001. Desde 2012, o Sistema Fecomércio passou a oferecer cursos gratuitos 
de preparação para o Enem, beneficiando cerca de 1.400 alunos de baixa renda na 
maioria comerciários ou seus dependentes que passaram a ter oportunidade de 
competir em pé de igualdade pelas vagas do exame nacional. Nunca é demais 
lembrar que tudo isso é feito com recursos exclusivamente dos empresários do 
comércio e dos serviços do Estado. 
 
Composição da diretoria eleita 
 
DIRETORIA 
 
MARCELO FERNANDES DE QUEIROZ - Presidente 
 
GILBERTO DE ANDRADE COSTA - 1º Vice-Presidente 
 
LUIZ ANTÔNIO BEZERRA LACERDA - 2º Vice-Presidente 
 
JAIR URBANO DE QUEIROZ - 3º Vice-Presidente 
 
GERALDO PAIVA DOS SANTOS JÚNIOR - 4º Vice-Presidente 
 
GEORGE RAMALHO VIEIRA - 5º Vice-Presidente 
 
ITAMAR MANSO MACIEL JÚNIOR - 6º Vice-Presidente 
 
SÉRGIO ROBERTO DE MEDEIROS CIRNE - 7º Vice-Presidente 
 
JOSÉ GERALDO DE MEDEIROS - 8º Vice-Presidente 
 
ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 9º Vice-Presidente 



 

 
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA - 10º Vice-Presidente 
 
MÁRCIO DE OLIVEIRA MACÊDO - 11º Vice-Presidente 
 
RAIMUNDO MARTINS DA SILVA - 12º Vice-Presidente 
 
DIJOSETE VERÍSSIMO DA COSTA - 1º Secretário 
 
JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS FILHO - 2º Secretário 
 
JOSÉ DE OLIVEIRA CABRAL FILHO - 1º Tesoureiro 
 
LUZIA DIVA CUNHA DUTRA - 2º Tesoureiro 
 
Para comentar diretamente no site do jornal é preciso estar Registrado. 
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Fecomércio elege Marcelo Queiroz em chapa de consenso para a sua direção 
 
 

 
 
Em eleição realizada na manhã desta sexta-feira (16/05), na sede da entidade, foi 
eleita a nova diretoria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio 
Grande do Norte (Fecomércio RN), para o período 2014/2018. 
A eleição ocorreu com chapa única, consensual, em votação unânime. 
 
A diretoria tem novamente à frente os empresários Marcelo Fernandes de Queiroz 
(presidente) e Gilberto de Andrade Costa (1º Vice-presidente). 
 
 
Classificação: Positiva 
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Fecomércio elege chapa de consenso para a sua direção 
 

 
sexta-feira - 16/05/2014 - 17:45h 
 
Em eleição realizada na manhã desta sexta-feira (16/05), na sede da entidade, foi 
eleita a nova diretoria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio 
Grande do Norte (Fecomércio RN), para o período 2014/2018. A eleição ocorreu com 
chapa única, consensual, em votação unânime. A diretoria tem novamente à frente 
os empresários Marcelo Fernandes de Queiroz (presidente) e Gilberto de Andrade 
Costa (1º Vice-presidente). 
 
Marcelo (à direita, em pé) faz balanço de trabalho (Foto: divulgação) 
 
“Seguir na presidência da Fecomércio é extremamente honroso para mim e 
sobretudo amplia minha responsabilidade em continuar realizando o trabalho de 
fortalecimento dos sindicatos e de interiorização das ações do Sesc e Senac, além de 
promover a maior participação da Fecomércio, de forma direta e ativa, no debate 
dos grandes temas ligados ao desenvolvimento econômico e social do estado e do 
país. Além disso, pela forma como se deu, esta eleição mostra a união de todos nós 
que fazemos esta entidade. Espero continuar correspodendo à confiança que me 
está sendo depositada por meus companheiros de diretoria”, afirma Marcelo 



 

Queiroz. 
 
No ano passado, o Sistema Fecomércio, que é encabeçado pela federação e 
composto ainda por Sesc e Senac, foi responsável pela capacitação de 45 mil 
potiguares, dos quais cerca de 27 mil foram beneficiados com vagas gratuitas 
destinadas à população de baixa renda, por meio de iniciativas como o Programa 
Senac de Gratuidade (PSG) – cerca de 7 mil, em números redondos -  e o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec) – cerca de 20 mil. O 
Senac terminou 2013 ampliando sua atuação de em cerca de 10 (considerando a 
atuação das carretas-escola) para 89 municípios do estado. 
 
Hoje já são 116 as cidades que podem ter acesso a um dos 350 cursos de excelência 
do portfólio da instituição em diversas áreas como Turismo e Hospitalidade, 
Moda,  Gastronomia, Informática e Idiomas. 
 
Para este ano, deverão ser 60 mil profissionais formados, sendo 40 mil em vagas 
gratuitas, através do PSG e Pronatec. Isso irá representar um aumento de 33% no 
número de profissionais formados e de 48% na oferta de vagas gratuitas. 
 
A posse para o novo mandato deverá ocorrer em solenidade  marcada para 1º de 
agosto. O atual mandato se expira em julho. 
 
Com informações da Assessoria de Comunicação da Fecomércio/RN. 
 
  
Classificação: Positiva 
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Fecomercio renova mandato de Queiroz | César Santos 

 
 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 
(FECOMERCIO/RN) reconduziu o empresário Marcelo Fernandes Queiroz à sua 
presidência, para o período 2014/2018. 
 
A eleição ocorreu nesta sexta-feira (16) com chapa única, em votação unânime. 
 
Marcelo Queiroz tem como vice-presidente o empresário Gilberto de Andrade Costa. 
 
Após ser aclamado, Marcelo Queiroz falou aos presentes: 
 
“Seguir na presidência é extremamente honroso para mim e sobretudo amplia 
minha responsabilidade em continuar realizando o trabalho de fortalecimento dos 
sindicatos e de interiorização das ações do Sesc e Senac, além de promover a maior 
participação da Fecomércio, de forma direta e ativa, no debate dos grandes temas 
ligados ao desenvolvimento econômico e social do estado e do país.” 
 
Veja a composição da nova diretoria eleita 
 
  
 
DIRETORIA 
 
MARCELO FERNANDES DE QUEIROZ – Presidente 
 
GILBERTO DE ANDRADE COSTA – 1º Vice-Presidente 
 
LUIZ ANTONIO BESERRA LACERDA – 2º Vice-Presidente 
 
JAIR URBANO DE QUEIROZ – 3º Vice-Presidente 



 

 
GERALDO PAIVA DOS SANTOS JÚNIOR – 4º Vice-Presidente 
 
GEORGE RAMALHO VIEIRA – 5º Vice-Presidente 
 
ITAMAR MANSO MACIEL JÚNIOR – 6º Vice-Presidente 
 
SERGIO ROBERTO DE MEDEIROS CIRNE – 7º Vice-Presidente 
 
JOSÉ GERALDO DE MEDEIROS – 8º Vice-Presidente 
 
ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA – 9º Vice-Presidente 
 
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA – 10º Vice-Presidente 
 
MÁRCIO DE OLIVEIRA MACÊDO – 11º Vice-Presidente 
 
RAIMUNDO MARTINS DA SILVA – 12º Vice-Presidente 
 
DIJOSETE VERÍSSIMO DA COSTA – 1º Secretário 
 
JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS FILHO – 2º Secretário 
 
JOSÉ DE OLIVEIRA CABRAL FILHO – 1º Tesoureiro 
 
LUZIA DIVA CUNHA DUTRA – 2º Tesoureiro 
 
  
 
DIRETORES 
 
EFETIVOS 
 
MICHELSON XIMENES FORMIGA FROTA 
 
HELDER DE MEDEIROS ARAÚJO 
 
FRANCISCO DENERVAL DE SÁ 
 
DEJALMA LEMOS DA SILVA 
 
ORISMAR CARLOS DE ALMEIDA 
 
DALTRO FREIRE DE PAIVA 



 

 
FRANCISCO SEVERIANO DA CUNHA 
 
VALDEMAR ANUNCIATO DA SILVEIRA 
 
JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO 
 
JOSÉ DE ANCHIETA FERNANDES 
 
RENATO ALEXANDRE MACIEL GOMES NETTO 
 
TARCÍLIO VIDAL FILHO 
 
SCHIAVO DURVAL FERNANDES ÁLVARES 
 
SUPLENTES 
 
MARCOS AUGUSTO DA SILVA 
 
EDUARDO DE OLIVERIA PATRÍCIO 
 
JOSÉ ZENILDO DIAS CAMPOS 
 
JOSÉ CARLOS LOPES DA SILVA 
 
ALBE GARCIA DE OLIVEIRA 
 
CECÍLIO FRANCISCO BARBOSA NETO 
 
ERALDO EUDES DANÓBREGA DANTAS 
 
MARCIO PINHEIRO DE SOUZA 
 
EUGÊNIO RODRIGUES LUCIO 
 
LUIZ EVÂNIO NOBRE LIRA 
 
  
 
CONSELHO FISCAL 
 
EFETIVOS 
 
RONALD GURGEL 



 

 
VICENTE DE PAULO AVELINO SOBRINHO 
 
SÉRGIO ROBERTO DE MEDEIROS FREIRE 
 
SUPLENTES 
 
FRANCISCO NEY DA CUNHA 
 
JOSÉ DE PAIVA TORRES 
 
DORIAN BEZERRA DE SOUZA MORAIS 
 
DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À CNC 
 
EFETIVOS 
 
MARCELO FERNANDES DE QUEIROZ 
 
MARCANTONI GADELHA DE SOUZA 
 
SUPLENTES 
 
GILBERTO DE ANDRADE COSTA 
 
LUIZ ANTONIO BESERRA LACERDA 
 
 
Classificação: Positiva 
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 Fecomércio RN elege nova diretoria, em chapa única 
 Chapa de consenso é encabeçada pelo empresário Marcelo Queiroz e retrata acerto 
do trabalho que vem sendo feito, união da classe e dos sindicatos filiados à entidade 
 
Em eleição realizada na manhã desta sexta-feira, 16/05, na sede da entidade, foi 
eleita a nova diretoria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio 
Grande do Norte (Fecomércio RN), para o período 2014/2018. A eleição ocorreu com 
chapa única, consensual, em votação unânime. A diretoria tem novamente à frente 
os empresários Marcelo Fernandes de Queiroz (presidente) e Gilberto de Andrade 
Costa (1º Vice-presidente). 
 
&quot;Seguir na presidência da Fecomércio é extremamente honroso para mim e 
sobretudo amplia minha responsabilidade em continuar realizando o trabalho de 
fortalecimento dos sindicatos e de interiorização das ações do Sesc e Senac, além de 
promover a maior participação da Fecomércio, de forma direta e ativa, no debate 
dos grandes temas ligados ao desenvolvimento econômico e social do estado e do 
país. Além disso, pela forma como se deu, esta eleição mostra a união de todos nós 
que fazemos esta entidade. Espero continuar correspodendo à confiança que me 
está sendo depositada por meus companheiros de diretoria&quot;, afirma Marcelo 
Queiroz. 
 
No ano passado, o Sistema Fecomércio, que é encabeçado pela federação e 
composto ainda por Sesc e Senac, foi responsável pela capacitação de 45 mil 
potiguares, dos quais cerca de 27 mil foram beneficiados com vagas gratuitas 
destinadas à população de baixa renda, por meio de iniciativas como o Programa 
Senac de Gratuidade (PSG) – cerca de 7 mil, em números redondos -  e o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec) – cerca de 20 mil. O 
Senac terminou 2013 ampliando sua atuação de cerca de 10 (considerando a 
atuação das carretas-escola) para 89 municípios do estado. Hoje já são 116 as 
cidades que podem ter acesso a um dos 350 cursos de excelência do portfólio da 
instituição em diversas áreas como Turismo e Hospitalidade, Moda, Gastronomia, 
Informática e Idiomas. 
 
Para este ano, deverão ser 60 mil profissionais formados, sendo 40 mil em vagas 
gratuitas, através do PSG e Pronatec. Isso irá representar um aumento de 33% no 
número de profissionais formados e de 48% na oferta de vagas gratuitas. 
 
Através do Sesc, o Sistema Fecomércio tem como foco promover o bem estar do 
comerciário e dos seus dependentes, e, em alguns casos, de toda a comunidade. 
Este trabalho é feito sobretudo com ações nas áreas de saúde, educação, lazer, 



 

cultura, esportes e assistência. 
 
Através do Mesa Brasil, por exemplo, desde 2003 o Sesc já distribuiu 18 mil 
toneladas de alimentos a inúmeras instituições carentes do RN. Somente no ano 
passado foram 1.037 toneladas de alimentos distribuídos (mais de um milhão de 
quilos), que complementaram cerca de 14 milhões de refeições, beneficiando 
aproximadamente 58 mil pessoas, em 321 instituições beneficentes de cidades como 
Natal, Mossoró, Caicó e muitas outras. 
 
O Sesc mantém ainda o projeto Ver para Aprender, que oferece consultas 
oftalmológicas e pares de óculos a pessoas de todas as idades em diversas regiões 
do estado. Desde 2005, quando o programa começou, foram cerca de 2.300 pessoas 
beneficiadas. Só em 2013, foram 450 em várias cidades. 
 
A unidade Sesc Saúde da Mulher, que foi a primeira do país a iniciar suas atividades, 
leva exames e consultas de alta e média complexidades, específicas para o público 
feminino de diversos pontos do estado. Desde junho de 2012, ela já contabiliza mais 
de 45 mil atendimentos. Na mesma linha, a unidade móvel OdontoSesc tem 
registrado uma média de mais de 50 mil atendimentos por ano e já está próxima de 
completar meio milhão de atendimentos, considerando o período desde 2001. 
 
Desde 2012, o Sistema Fecomércio passou a oferecer cursos gratuitos de preparação 
para o Enem, beneficiando cerca de 1.400 alunos de baixa renda na maioria 
comerciários ou seus dependentes que passaram a ter oportunidade de competir 
em pé de igualdade pelas vagas do exame nacional. Nunca é demais lembrar que 
tudo isso é feito com recursos exclusivamente dos empresários do comércio e dos 
serviços do estado. 
 
A posse para o novo mandato deverá ocorrer em solenidade marcada para 1º de 
agosto. O atual mandato se expira em julho. 
 
  
Composição da nova diretoria eleita 
 
 DIRETORIA 
 
MARCELO FERNANDES DE QUEIROZ - Presidente 
 
GILBERTO DE ANDRADE COSTA - 1º Vice-Presidente 
 
LUIZ ANTONIO BESERRA LACERDA - 2º Vice-Presidente 
 
JAIR URBANO DE QUEIROZ - 3º Vice-Presidente 
 



 

GERALDO PAIVA DOS SANTOS JÚNIOR - 4º Vice-Presidente 
 
GEORGE RAMALHO VIEIRA - 5º Vice-Presidente 
 
ITAMAR MANSO MACIEL JÚNIOR - 6º Vice-Presidente 
 
SERGIO ROBERTO DE MEDEIROS CIRNE - 7º Vice-Presidente 
 
JOSÉ GERALDO DE MEDEIROS - 8º Vice-Presidente 
 
ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 9º Vice-Presidente 
 
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA - 10º Vice-Presidente 
 
MÁRCIO DE OLIVEIRA MACÊDO - 11º Vice-Presidente 
 
RAIMUNDO MARTINS DA SILVA - 12º Vice-Presidente 
 
DIJOSETE VERÍSSIMO DA COSTA - 1º Secretário 
 
JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS FILHO - 2º Secretário 
 
JOSÉ DE OLIVEIRA CABRAL FILHO - 1º Tesoureiro 
 
LUZIA DIVA CUNHA DUTRA - 2º Tesoureiro 
 
  
 
DIRETORES 
 
EFETIVOS 
 
MICHELSON XIMENES FORMIGA FROTA 
 
HELDER DE MEDEIROS ARAÚJO 
 
FRANCISCO DENERVAL DE SÁ 
 
DEJALMA LEMOS DA SILVA 
 
ORISMAR CARLOS DE ALMEIDA 
 
DALTRO FREIRE DE PAIVA 
 



 

FRANCISCO SEVERIANO DA CUNHA 
 
VALDEMAR ANUNCIATO DA SILVEIRA 
 
JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO     
 
JOSÉ DE ANCHIETA FERNANDES 
 
RENATO ALEXANDRE MACIEL GOMES NETTO 
 
TARCÍLIO VIDAL FILHO 
 
SCHIAVO DURVAL FERNANDES ÁLVARES 
 
SUPLENTES 
 
MARCOS AUGUSTO DA SILVA 
 
EDUARDO DE OLIVERIA PATRÍCIO 
 
JOSÉ ZENILDO DIAS CAMPOS 
 
JOSÉ CARLOS LOPES DA SILVA 
 
ALBE GARCIA DE OLIVEIRA 
 
CECÍLIO FRANCISCO BARBOSA NETO 
 
ERALDO EUDES DANÓBREGA DANTAS 
 
MARCIO PINHEIRO DE SOUZA 
 
EUGÊNIO RODRIGUES LUCIO 
 
LUIZ EVÂNIO NOBRE LIRA 
 
  
 
CONSELHO FISCAL 
 
EFETIVOS 
 
RONALD GURGEL 
 



 

VICENTE DE PAULO AVELINO SOBRINHO 
 
SÉRGIO ROBERTO DE MEDEIROS FREIRE 
 
SUPLENTES 
 
FRANCISCO NEY DA CUNHA 
 
JOSÉ DE PAIVA TORRES 
 
DORIAN BEZERRA DE SOUZA MORAIS 
 
DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À CNC 
 
EFETIVOS 
 
MARCELO FERNANDES DE QUEIROZ 
 
MARCANTONI GADELHA DE SOUZA 
 
SUPLENTES 
 
GILBERTO DE ANDRADE COSTA          
 
LUIZ ANTONIO BESERRA LACERDA 
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16 de MAIO 2014 às 16h11 
Fecomércio RN elege nova diretoria, em chapa única 
 
Em eleição realizada na manhã desta sexta-feira, 16/05, na sede da entidade, foi 
eleita a nova diretoria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio 
Grande do Norte (Fecomércio RN), para o período 2014/2018. A eleição ocorreu com 
chapa única, consensual, em votação unânime. A diretoria tem novamente à frente 
os empresários Marcelo Fernandes de Queiroz (presidente) e Gilberto de Andrade 
Costa (1º Vice-presidente). 
 
“Seguir na presidência da Fecomércio é extremamente honroso para mim e 
sobretudo amplia minha responsabilidade em continuar realizando o trabalho de 
fortalecimento dos sindicatos e de interiorização das ações do Sesc e Senac, além de 
promover a maior participação da Fecomércio, de forma direta e ativa, no debate 
dos grandes temas ligados ao desenvolvimento econômico e social do estado e do 
país. Além disso, pela forma como se deu, esta eleição mostra a união de todos nós 
que fazemos esta entidade. Espero continuar correspodendo à confiança que me 
está sendo depositada por meus companheiros de diretoria”, afirma Marcelo 
Queiroz. 
 
No ano passado, o Sistema Fecomércio, que é encabeçado pela federação e 
composto ainda por Sesc e Senac, foi responsável pela capacitação de 45 mil 
potiguares, dos quais cerca de 27 mil foram beneficiados com vagas gratuitas 
destinadas à população de baixa renda, por meio de iniciativas como o Programa 
Senac de Gratuidade (PSG) – cerca de 7 mil, em números redondos -  e o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec) – cerca de 20 mil. O 
Senac terminou 2013 ampliando sua atuação de cerca de 10 (considerando a 
atuação das carretas-escola) para 89 municípios do estado. Hoje já são 116 as 
cidades que podem ter acesso a um dos 350 cursos de excelência do portfólio da 
instituição em diversas áreas como Turismo e Hospitalidade, Moda, Gastronomia, 
Informática e Idiomas. 
 
Para este ano, deverão ser 60 mil profissionais formados, sendo 40 mil em vagas 
gratuitas, através do PSG e Pronatec. Isso irá representar um aumento de 33% no 
número de profissionais formados e de 48% na oferta de vagas gratuitas. 
 
Através do Sesc, o Sistema Fecomércio tem como foco promover o bem estar do 
comerciário e dos seus dependentes, e, em alguns casos, de toda a comunidade. 
Este trabalho é feito sobretudo com ações nas áreas de saúde, educação, lazer, 
cultura, esportes e assistência. 
 
Através do Mesa Brasil, por exemplo, desde 2003 o Sesc já distribuiu 18 mil 

http://blogdobg.com.br/fecomercio-rn-elege-nova-diretoria-em-chapa-unica%e2%80%8f/


 

toneladas de alimentos a inúmeras instituições carentes do RN. Somente no ano 
passado foram 1.037 toneladas de alimentos distribuídos (mais de um milhão de 
quilos), que complementaram cerca de 14 milhões de refeições, beneficiando 
aproximadamente 58 mil pessoas, em 321 instituições beneficentes de cidades como 
Natal, Mossoró, Caicó e muitas outras. 
 
O Sesc mantém ainda o projeto Ver para Aprender, que oferece consultas 
oftalmológicas e pares de óculos a pessoas de todas as idades em diversas regiões 
do estado. Desde 2005, quando o programa começou, foram cerca de 2.300 pessoas 
beneficiadas. Só em 2013, foram 450 em várias cidades. 
 
A unidade Sesc Saúde da Mulher, que foi a primeira do país a iniciar suas atividades, 
leva exames e consultas de alta e média complexidades, específicas para o público 
feminino de diversos pontos do estado. Desde junho de 2012, ela já contabiliza mais 
de 45 mil atendimentos. Na mesma linha, a unidade móvel OdontoSesc tem 
registrado uma média de mais de 50 mil atendimentos por ano e já está próxima de 
completar meio milhão de atendimentos, considerando o período desde 2001. 
 
Desde 2012, o Sistema Fecomércio passou a oferecer cursos gratuitos de preparação 
para o Enem, beneficiando cerca de 1.400 alunos de baixa renda na maioria 
comerciários ou seus dependentes que passaram a ter oportunidade de competir 
em pé de igualdade pelas vagas do exame nacional. Nunca é demais lembrar que 
tudo isso é feito com recursos exclusivamente dos empresários do comércio e dos 
serviços do estado. 
 
A posse para o novo mandato deverá ocorrer em solenidade marcada para 1º de 
agosto. O atual mandato se expira em julho. 
 
Composição da nova diretoria eleita 
 
DIRETORIA 
 
MARCELO FERNANDES DE QUEIROZ – Presidente 
 
GILBERTO DE ANDRADE COSTA – 1º Vice-Presidente 
 
LUIZ ANTONIO BESERRA LACERDA – 2º Vice-Presidente 
 
JAIR URBANO DE QUEIROZ – 3º Vice-Presidente 
 
GERALDO PAIVA DOS SANTOS JÚNIOR – 4º Vice-Presidente 
 
GEORGE RAMALHO VIEIRA – 5º Vice-Presidente 
 



 

ITAMAR MANSO MACIEL JÚNIOR – 6º Vice-Presidente 
 
SERGIO ROBERTO DE MEDEIROS CIRNE – 7º Vice-Presidente 
 
JOSÉ GERALDO DE MEDEIROS – 8º Vice-Presidente 
 
ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA – 9º Vice-Presidente 
 
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA – 10º Vice-Presidente 
 
MÁRCIO DE OLIVEIRA MACÊDO – 11º Vice-Presidente 
 
RAIMUNDO MARTINS DA SILVA – 12º Vice-Presidente 
 
DIJOSETE VERÍSSIMO DA COSTA – 1º Secretário 
 
JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS FILHO – 2º Secretário 
 
JOSÉ DE OLIVEIRA CABRAL FILHO – 1º Tesoureiro 
 
LUZIA DIVA CUNHA DUTRA – 2º Tesoureiro 
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Fecomércio RN elege nova diretoria, em chapa única - Notícias - Economia - 
Nominuto.com 
 
Em eleição realizada na manhã desta sexta-feira, 16, na sede da entidade, foi eleita a 
nova diretoria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande 
do Norte (Fecomércio RN), para o período 2014/2018. A eleição ocorreu com chapa 
única, consensual, em votação unânime. A diretoria tem novamente à frente os 
empresários Marcelo Fernandes de Queiroz (presidente) e Gilberto de Andrade 
Costa (1º Vice-presidente). 
 
&quot;Seguir na presidência da Fecomércio é extremamente honroso para mim e 
sobretudo amplia minha responsabilidade em continuar realizando o trabalho de 
fortalecimento dos sindicatos e de interiorização das ações do Sesc e Senac, além de 
promover a maior participação da Fecomércio, de forma direta e ativa, no debate 
dos grandes temas ligados ao desenvolvimento econômico e social do estado e do 
país. Além disso, pela forma como se deu, esta eleição mostra a união de todos nós 
que fazemos esta entidade. Espero continuar correspodendo à confiança que me 
está sendo depositada por meus companheiros de diretoria&quot;, afirma Marcelo 
Queiroz. 
 
No ano passado, o Sistema Fecomércio, que é encabeçado pela federação e 
composto ainda por Sesc e Senac, foi responsável pela capacitação de 45 mil 
potiguares, dos quais cerca de 27 mil foram beneficiados com vagas gratuitas 
destinadas à população de baixa renda, por meio de iniciativas como o Programa 
Senac de Gratuidade (PSG) – cerca de 7 mil, em números redondos -  e o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec) – cerca de 20 mil. O 
Senac terminou 2013 ampliando sua atuação de cerca de 10 (considerando a 
atuação das carretas-escola) para 89 municípios do estado. Hoje já são 116 as 
cidades que podem ter acesso a um dos 350 cursos de excelência do portfólio da 
instituição em diversas áreas como Turismo e Hospitalidade, Moda, Gastronomia, 
Informática e Idiomas. 
 
Para este ano, deverão ser 60 mil profissionais formados, sendo 40 mil em vagas 
gratuitas, através do PSG e Pronatec. Isso irá representar um aumento de 33% no 
número de profissionais formados e de 48% na oferta de vagas gratuitas. 
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Caicó receberá mostra de cinema francês nesta segunda    
 
O município de Caicó receberá a Mostra de Cinema Francês Contemporâneo na 
próxima segunda-feira (19) na unidade do Sesc, situada no bairro Boa Passagem. 
Trazida pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, a mostra será exibirá 
gratuitamente oito filmes franceses contemporâneos e premiados, além de 
promover bate-papos sobre a produção cinematográfica francesa. 
 
Com a Mostra de Cinema Francês Contemporâneo, os expectadores terão a 
oportunidade de assistir a produção que não costumam entrar nos circuitos 
comerciais de cinema, além de entrar em contato com histórias narradas sob uma 
ótica diferente da usual. 
 
 Serão exibidos os filmes “Até Já” (A Tout de Suite, 2004), “A Esquiva” (L’esquive, 
2003), “Assassinas” (Meutrières, 2006), “De volta à Normandia” (Retour en 
Normandie, 2006), “A França” (La France, 2007), “Povoado number one” (Bled 
Number One, 2007), Tudo é Perdoado (Tout es Pardonné, 2006) e “O Último dos 
Loucos” (Le Dernière de Fous, 2006). A mostra é uma parceria entre o Sesc nacional 
e a Embaixada da França no Brasil. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM          DATA: 17.05.14              
 
Projeto Sesc Partituras acontece neste sábado - Notícias - Cultura - Nominuto.com 
 
 
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, neste sábado (17), às 20h, 
na Escola de Música da UFRN.  
 
A atração principal será o grupo BRAVO, formado por compositores da UFRN, que 
mostram 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 – algumas até então disponíveis somente em 
manuscritos originais.  
 
A biblioteca virtual pretende estimular a formação de grupos de câmara e 
possibilitar ao público o contato com a riqueza da música escrita no Brasil.   BRAVO 
O grupo concilia propostas composicionais diferenciadas e já participou do Encontro 
Nacional de Compositores Universitários em 2013. Também produziu um livro de 
partituras de obras para música de câmara com clarineta. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NOMINUTO.COM          DATA: 17.05.14              
Último dia para se inscrever no projeto do Sesc voltado ao idoso  - Notícias - 
Cidades - Nominuto.com 
 
http://nominuto.com/noticias/cidades/ultimo-dia-para-se-inscrever-no-projeto-do-
sesc-voltado-ao-idoso/110402/ 
 
Clippada em: 16/05/2014 
 
Esta sexta-feira (16) é o último dia para os idosos da capital potiguar garantirem sua 
inscrição no Trabalho Social com Idosos (TSI), projeto do Sesc Nacional implantado 
de forma inédita no Estado pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. A 
iniciativa pretende melhorar a qualidade de vida de 50 idosos ao oferecer atividades 
gratuitas em diversas áreas ao longo de um ano. As inscrições devem ser feitas das 
8h às 17h, no Sesc Centro (Cidade Alta).   O TSI oferece uma programação voltada ao 
desenvolvimento social, psicológico e físico do idoso. Os encontros com os 
participantes, realizados  durante a semana (de segunda a sexta-feira), consistirão na 
prática de atividades como oficinas de canto coral, eventos motivacionais, 
orientações sobre saúde (relativas a doenças comuns durante o envelhecimento), 
seminários, debates de temas de interesse dos idosos, passeios e atividades ao ar 
livre, dentre outras ações.   Por ser integrante do Programa de Comprometimento e 
Gratuidade (PCG), o TSI absorve pessoas cuja renda familiar bruta não ultrapasse 
três (03) salários mínimos. A prioridade é de comerciários e seus dependentes, 
seguida de egressos do ensino básico da escola pública. O processo seletivo 
acontece de 19 a 22 deste mês e a lista com os aprovados será divulgada no site do 
Sesc RN, o www.sescrn.com.br. O edital com todas as informações e critérios já está 
disponível no endereço eletrônico. 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 

http://nominuto.com/noticias/cidades/ultimo-dia-para-se-inscrever-no-projeto-do-sesc-voltado-ao-idoso/110402/
http://nominuto.com/noticias/cidades/ultimo-dia-para-se-inscrever-no-projeto-do-sesc-voltado-ao-idoso/110402/


 

VEÍCULO: PORTAL NO AR          DATA: 17.05.14              
Concerto gratuito do projeto Sesc Partituras acontece sábado na UFRN - Portal No 
Ar 
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, neste 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 – algumas até então disponíveis somente em 
manuscritos originais. A biblioteca virtual pretende estimular a formação de grupos 
de câmara e possibilitar ao público o contato com a riqueza da música escrita no 
Brasil. 
 
BRAVO 
 
O BRAVO concilia propostas composicionais diferenciadas. O grupo participou do 
Encontro Nacional de Compositores Universitários em 2013. Também produziu um 
livro de partituras de obras para música de câmara com clarineta. Informações:O 
quê? SESC PartiturasQuando? Sábado (17/05), às 20hOnde? Auditório Onofre Lopes. 
Escola de Música da UFRN (Rua Passeio dos Girassóis, s/n, Campus Universitário, 
Lagoa Nova) – Campus da UFRN 
 
Entrada franca com retirada de ingresso no local 
 
Atualizado em 16 de maio às 08:00 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 17.05.14         EDITORIA: VIVER     
 
 
A diversidade conjugada na Teia - Tribuna do Norte 
 
 
Itaércio Porpino Repórter 
 
 
Um evento de articulação política e também artístico. Porém, ninguém espere por 
shows com atrações midiáticas. Diferente das outras edições, a Teia Nacional da 
Diversidade 2014 – 5º Encontro Nacional dos Pontos de Cultura, que será realizado 
em Natal entre os dias 19 e 24 deste mês, terá como protagonistas os próprios 
Pontos de Cultura.       
 

 
 “Houve shows de artistas nacionais nos encontros anteriores [2006, em São Paulo; 
2007, em Belo Horizonte; 2008, em Brasília e 2010, em Fortaleza],  mas aqui 
optamos por fazer diferente, pois além dos artistas ficarem com os cachês mais 
altos, eles ainda atraem os olhares da maior parte do público. E a ideia não é essa. 
Queremos que as atenções se voltem para os trabalhos desenvolvidos pelos Pontos 
de Cultura”, diz a jornalista Mary Land Brito, coordenadora executiva nacional do 
evento. 
Segundo Mary Land, a programação artística foi montada a partir da seleção de 



 

projetos inscritos em dois editais - um nacional, contemplando somente Pontos de 
Cultura, e um estadual, aberto aos artistas do Rio Grande do Norte. “Como o evento 
é aqui,  nada mais justo do que dar aos nossos artistas a oportunidade de mostrar 
sua arte a quem vem de fora”, disse ela. 
 
Foram inscritos 400 projetos de apresentações artísticas de todo o Brasil e 
selecionados 68. Um dos critérios levados em consideração foi a diversidade de 
expressões artísticas e geográficas.      
 
“Vamos ter indígenas, ciganos, povos de terreiros, ciranda, maracatu, coco, teatro, 
circo, música, filmes, intervenção urbana, performance, feira de economia solidária, 
além da parte de conteúdo - seminários, oficinas e debates. O nome Teia da 
Diversidade não é por acaso”, diz a coordenadora executiva nacional do evento. 
 
Principais palcos A maior parte das atividades será realizada na UFRN (próximo ao 
anfiteatro, em diversas tendas); mas também haverá programação no IFRN Cidade 
Alta, Espaço Ruy Pereira/Beco do Zé Reeira, Casa da Ribeira, Largo da praça Augusto 
Severo, Sesc Cidade Alta e  Teatro de Cultura Popular (TCP). 
 
Feira Economia Solidária A Feira de Economia Solidária e Criativa funcionará durante 
todos os dias da Teia (19 a 24/05), no anfiteatro da UFRN, em uma estrutura similar 
a da Cientec, das 9h às 16h. Trinta pontos de cultura, de diferentes partes do Brasil, 
vão estar expondo e comercializando peças artesanais no local. 
 
Palco da Ribeira O palco armado no largo da praça Augusto Severo (em frente ao 
TAM) vai receber atrações nos dias 21 e 24, começando a partir das 19h. Na primeira 
noite, o público vai poder assistir Brincadeira de Reis do Mestre Dedé Veríssimo 
(RN), o Maracatu Estrela de Igarassú (PE), Pau e Lata (RN), Tambores do Tocantins 
(TO), Rosa de Pedra (RN) e Verônica Decide Morrer (CE). Na segunda noite, sobem 
ao palco o grupo Jongo Kianda (SP), Cacuriá de Dona Teté (MA), Carimbó do Marajó 
(PA), Sirilo da Fusão (RS), DJ Tudo (SP), DuSouto (RN) e Caio Padilha (RN). 
 
Palco Casa da Ribeira No teatro da Rua Frei Miguelinho, vai ter programação nos dias 
22, 23 e 24. Quinta, às 16h, Heloísa Helena (SC) sobe ao palco  com o espetáculo 
“Poses para (não) esquecer, e, às 20h, o artista Abdias do Nascimento (RJ) apresenta 
“De pai para filho”. Na sexta, às 16h e 20h, se apresentam mais dois grupos: Do 
Corpo à Raiz (SP) e a Cia Gira Dança (RN). O último dia (24), sobem ao palco o Teatro 
Experimental de Alta Floresta, com o espetáculo “Santa Joana dos Matadouros” 
(16h) e o Grupo Sonhus Teatro Ritual, com o espetáculo “Todo Serto” (20h).  
 
Sesc Centro A Cia Balé Baião de Dança Contemporânea (CE) apresenta, no dia 23, às 
18h, o espetáculo  “Invenção do Baião Teimoso”.  Logo depois, às 19h, vem o grupo 
Fragmentos (SE) com a montagem “Loucurarte”. No dia 24, às 16h, o grupo Mapati 
(DF) apresenta “Os Saltimbancos Músicos de Bremem” e, às 19h, tem o espetáculo 



 

“Contos, Cantos e Encantos Tapajônicos”, do Grupo de Teatro Olho D’água (PA). 
 
Cortejo Cultura Viva 10 Anos O cortejo sairá da Av. Rio Branco (IFRN Cidade Alta), às 
16h do dia 21, com destino ao Largo Dom Bosco, na Ribeira (em frente ao Teatro 
Alberto Maranhão). 
 
Lançamentos de livros e doação de materiais de leitura Às 16h do dia 22 de maio, no 
pátio do IFRN Cidade Alta, haverá distribuição de revistas da Fundação Biblioteca 
Nacional (FBN) e, às 18h, lançamento de livros do Instituto Brasileiro de Museus 
(Ibram). No dia 23, no mesmo local, haverá lançamento de livros indígenas (16h), 
seguido de apresentação da Cia Teatral Arte Viva (17h) e lançamento de livros do 
Ibram.   
 
No encalço do Jaraguá  Na Teia da Diversidade 2014, a figura folclórica do Jaraguá – 
que inspirou a logomarca do evento - vai guiar o público pelo encontro nacional dos 
Pontos de Cultura e das redes da diversidade que integram o Programa Cultura Viva. 
O Jaraguá faz parte da tradição cultural da região Nordeste do Brasil. É um 
personagem fantástico que representa um fantasma de cavalo. No RN, ele integra o 
Auto Natalino dentro do Boi de Reis; em Pernambuco, aparece no Carnaval; no 
Cariri, sertão do Ceará, é uma figura do Reizado, assim como no Piauí e em outros 
estados nordestinos.  
 
A Teia, ponto a ponto Espalhados por todas as regiões do Brasil, há atualmente algo 
em torno de 3 mil pontos de cultura, e a Teia Nacional da Diversidade é 
a  oportunidade que eles têm de  trocar experiências e discutir novas propostas para 
fortalecer o protagonismo cultural no País. 
 
A transformação do programa do Governo Federal Cultura Viva em lei e a ampliação 
dos pontos de cultura no Rio Grande do Norte são alguns temas importantes que 
serão discutidos, segundo o fotógrafo Teotônio Roque,  coordenador da Comissão 
Nacional dos Pontos de Cultura e articulador local da Teia. 
 
Ele explica que criação de pontos de cultura era um processo que se dava por meio 
de edital direto com o Ministério da Cultura, mas que atualmente está sendo 
descentralizado através das Redes Estaduais e Municipais de Pontos de Cultura. “A 
rede do RN conta com 53 pontos, um dos menores números do Brasil, diz Roque. 
 
Só podem virar ponto de cultura entidades sem fins lucrativos que já desenvolvam 
alguma atividade cultural. “O ponto de cultura é para potencializar o que já existe”, 
diz Teotônio Roque.  
 
A Teia Nacional da Diversidade – 5º Encontro Nacional dos Pontos de Cultura e das 
redes da diversidade que integram o Programa Cultura Viva é uma promoção da 
Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura (SCDC/MinC) 



 

e da Comissão Nacional de Pontos de Cultura (CNPdC). A programação completa 
está disponível no site www.culturadigital.br/teiadadiversidade 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 17.05.14         EDITORIA:GEORGE 
AZEVEDO 
 
Cinema francês Encerra-se hoje a temporada natalense da Mostra de Cinema 
Francês Contemporâneo no auditório do Sesc Centro. Depois, o projeto segue para 
região do  Seridó, mais precisamente para a cidade de Caicó, onde na próxima 
segunda-feira, 19, realiza a mostra no Sesc Seridó. Por lá, será exibido gratuitamente 
até o dia 24 de maio, oito filmes franceses contemporâneos e premiados, além de 
bate-papos sobre a produção cinematográfica francesa. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 17.05.14             EDITORIA: BRASIL 
 
TRT vai anular leilão da Datanorte - Tribuna do Norte 
 

 
 
 
 
O leilão extrajudicial dos nove imóveis da Companhia de Processamento de Dados 
do Rio Grande do Norte (Datanorte) avaliados em R$ 8,43 milhões, previsto para 4 
de junho com a finalidade de captar recursos para pagamento de dívidas 
trabalhistas, deverá ser anulado pela Justiça do Trabalho. “Independente de quais 
sejam os bens, a Justiça não tem conhecimento desse leilão e nada autorizou”, disse 
a coordenadora da Central de Apoio à Execução (Caex) do Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT/21ª Região), juíza Lisandra Cristina Lopes. A coordenadora do Caex 
acrescentou que “a venda de bens fora do processo irá caracterizar fraude à 
execução e resultará na anulação dessa venda”. Em 28 de março deste ano, a 
diretoria da Datanorte já havia deliberado acerca da renovação de um termo de 
acordo celebrado com a Caex, conforme ata de assembléia geral extraordinária 
datada de 3 de agosto de 2011, quando a empresa assumiu o compromisso de 
repassar aquele órgão do TRT, “toda a arrecadação líquida dos recursos 
provenientes dos bens leiloados pela Companhia”. 
 
O diretor presidente da Datanorte, engenheiro Adalberto Pessoa de Carvalho, disse 



 

que em relação à antiga Datanorte tem poucas dívidas trabalhistas, que hoje tem 
pendências, principalmente, com servidores oriundos de outras seis empresas 
extintas e absorvidas na segunda metade dos anos 90 (Cern, Cida, Emproturn, 
Cohab, Bodominas e CDM), todos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT).  “Nós somos, na verdade, o nono maior devedor de dividas trabalhistas do 
Brasil”, admite Adalberto Carvalho. 
Ele diz não saber qual o volume das dívidas trabalhistas da Datanorte, que foi 
anunciada como sendo cerca de R$ 70 milhões pelo sindicalista Santino Arruda. “O 
valor da dívida já julgada, não sei, os R$ 70 milhões são uma estimativa, que eu acho 
que a própria Justiça está apurando, porque vem de longas datas”, disse. Carvalho 
disse que pelo último levantamento existiam 1.240 ações judiciais em andamento, 
mas não há uma apuração definitiva.  
 
Carvalho afirmou desconhecer alguma determinação judicial no sentido de 
atravancar o leilão marcado para amanhã do dia 4 de junho, no auditório do Sesc, na 
Cidade Alta. O presidente da Datanorte disse que tem um bom relacionamento da 
Caex, no sentido de centralizar as as condições de pagamento. “Nós dissemos para a 
juíza Lisandra Lopes que iriamos vender o que ainda podia  vender, com a condição 
de que quem comprar é que tem de administrar os problemas de invasões e 
ocupações ilegais. E, digo claramente, que todos os recursos de vendas, leilões, 
serão destinados à Justiça do Trabalho para diminuição dessas ações judiciais”, 
afirmou. 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: PASSANDO NA HORA          DATA: 17.05.14              
 
PASSANDO NA HORA: Moto tornado de cor preta roubada 
 

 
 
  Motocicleta tornado de cor preta, placa MZK-0972 Mossoró-RN, roubada na noite 
desta quinta-feira (15/05) próximo ao Sesc, bairro Nova Betânia. 
 
  Quem souber alguma informação ligar para a Polícia ou entrar em contato com o 
proprietário que sera bem recompensado. 
 
   Falar com Eduardo, número 8866-7610. 
 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR          DATA: 17.05.14              
 
Campus Cidade Alta recebe a TEIA da Diversidade Nacional 2014 - Portal No Ar 
 
Entre os dias 19 e 24 de maio o Campus Cidade Alta do IFRN recebe a TEIA Nacional 
da Diversidade – 5º Encontro Nacional dos Pontos de Cultura e das redes da 
diversidade que integram o Programa Cultura Viva. A TEIA 2014 tem o objetivo de 
fortalecer o exercício dos direitos culturais e promover a atuação cultural em rede. 
 
Devido ao volume de atividades desenvolvidas durante o evento, a programação 
está dividida entre o Campus Cidade Alta do IFRN, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), Palco Ruy Pereira – Beco do Zé Reeira, Casa da Ribeira, 
Largo Dom Bosco – Ribeira, SESC Cidade Alta e o Teatro de Cultura Popular – 
TCP. Durante a TEIA irão acontecer shows, espetáculos de teatro, intervenções 
urbanas, performances além diálogos proporcionados por seminários, oficinas, 
exibição de filmes, feira de economia solidária, lançamento de livros e debates. 
 
Uma das contrapartidas para a realização do evento no Campus, é a participação dos 
alunos na organização da TEIA. Uma oportunidade de colocar em prática os 
conteúdos desenvolvidos em sala de aula. 
 
Dentro da programação cultural existe ainda a Mostra Artística do RN que conta com 
apresentações de artistas locais. O público apreciar diversas manifestações culturais 
que vão do teatro, dança, performance e música. Tendo destaque para  o 
espetáculo Combo Especial da companhia Tropa Trupe as bandas Orquestrim 
Conexão Felipe Camarão, Pau e Lata, Caio Padilha, Dusouto, Rosa de Pedra, 
Pedubreu, Tecnococo e a Hesha. 
 
A programação geral e a programação segmentada podem ser conferidas no site do 
evento.  As inscrições para participar do encontro estão abertas até o dia 16 de maio 
e podem ser realizadas diretamente no site da TEIA da Diversidade ou 
presencialmente no encontro. 
 
  
 
IFRN Campus Natal Cidade Alta 
 
Avenida Rio Branco, 743 – Cidade Alta 
 
www.ifrn.edu.br/cidadealta 
 
(84) 4005-0967 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR          DATA: 16.05.14          
 
Senac disponibiliza mais 140 vagas para empregos em Natal e Mossoró - Portal No 
Ar  
 
O Banco de Oportunidades do Senac dispõe de 143 anúncios de emprego para 
alunos e ex-alunos da região metropolitana de Natal e de Mossoró. Empresas 
parceiras de áreas como gastronomia, informática, beleza estão à procura de 
profissionais qualificados na instituição. Os currículos devem ser encaminhados até a 
próxima sexta-feira (16). 

Os interessados devem entrar em contato com o Banco de Oportunidades (4005-
1008, em Natal, e 3422-5012, em Mossoró) ou enviar currículo diretamente 
para [email protected] É preciso ter concluído algum curso ou estar matriculado na 
instituição. 

Confira as vagas disponíveis na Grande Natal e Mossoró. 

Atualizado em 16 de maio às 14:39 

Classificação: Positiva 

http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/76993892
http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/76993892
http://www.cloudflare.com/email-protection
http://www.rn.senac.br/_up/downloads/arq_537125a2c158f.pdf
http://www.rn.senac.br/_up/downloads/arq_53710207ebf7a.pdf


 

NOTÍCIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 17.05.14             EDITORIA: POLÍTICA 

TJ determina que Legislativo publique folha de pessoal 

A Assembleia Legislativa está obrigada a, no prazo de 30 dias, publicar lista completa 
dos seus servidores, lotação e os respectivos salários. A exigência foi do juiz Airton 
Pinheiro, da 5ª Vara da Fazenda Pública, que atendeu a pedido formulado pelo 
Ministério Público Estadual. 
Joana 
Lima

Assembleia Legislativa deverá divulgar a lista com os servidores e os salários pagos 
 
Até então, o Legislativo potiguar disponibilizava apenas a identificação dos seus 
servidores em consulta individual e com identificação completa do internauta. Ou 
seja, só era possível fazer a consulta colocando, pelo menos, o primeiro nome do 
servidor e em seguida o cidadão fazendo a sua identificação, disponibilizando nome, 
endereço, CPF e e-mail, entre outros dados.  
 
A determinação judicial, divulgada ontem, determina que o Legislativo Estadual 
disponibilize  informação individualizada e nominal, constando as remunerações e os 
subsídios percebidos por todos os deputados e servidores ocupantes de cargo, 
emprego ou função pública, incluindo gratificações, auxílios, ajudas de custo, jetons, 
diárias, indenizações e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como os 
proventos de servidores aposentados, inativos e pensionistas daquela Casa 



 

Legislativa, desde o período de agosto de 2012. 
 
Na decisão, o magistrado definiu ainda que o internauta deve se identificar para ter 
acesso as informações. “O atual modelo de funcionamento do site da Assembleia, 
operando sem que o usuário tenha acesso à lista integral da folha de pagamento, 
impossibilita a fiscalização por parte da sociedade e dos órgãos de controle, de 
diversas irregularidades infelizmente muito comuns e cada vez mais combatidas no 
âmbito da Administração Pública brasileira, em especial, a existência de funcionários 
‘fantasmas’, a ocorrência do nepotismo direto e, especialmente, o cruzado com os 
outros poderes, sem falar nas concessões ‘graciosas’ de vantagens remuneratórias”, 
escreveu o juiz Airton Pinheiro na decisão.  
 
Gastos 
Para o juiz Airton Pinheiro, é “imperioso que se proceda a abertura da ‘caixa preta’ 
da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, de modo a permitir que não 
somente os órgãos de controle, mas sobretudo o contribuinte tome conhecimento, 
de maneira satisfatória, de como, com quem e quanto do seu dinheiro está sendo 
gasto pela Assembleia Legislativa para remunerar seus agentes públicos”. 
 
Procurada pela reportagem da TRIBUNA DO NORTE, a presidência da Assembleia 
Legislativa, por intermédio da Assessoria de Imprensa, informou que só se 
manifestará após ser notificada, o que ainda não ocorreu.  
 
A consulta às informações sobre pessoal no site da Assembleia Legislativa é feito no 
link “Lei de Acesso a Informação”. O internauta precisa identificar o nome do 
servidor sobre o qual quer informações de salário e lotação e, em seguida, já precisa 
colocar nome, CPF, e-mail, endereço e cidade.  
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Pastor evangélico pede voto para Henrique e peemedebista agradece com gafe hilária 

Manifestações semelhantes a essas nos eventos do PMDB e do PR geraram ações por 

propaganda eleitoral antecipada 

 
Ao que parece, a cada semana que participar de um evento político antes da abertura 
oficial das eleições 2014, o pré-candidato ao Governo, Henrique Eduardo Alves, do 
PMDB, poderá estar sendo alvo de uma ação por propaganda eleitoral antecipada. 
Afinal, a Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) já o acusou duas vezes de publicidade 
extemporânea e, depois do que ocorreu na última semana, no evento da Igreja 
Assembleia de Deus Madureira, poderá novamente acionar o peemedebista na 
Justiça. 

Para quem não soube o que aconteceu, foram várias as manifestações semelhantes 
aquelas nos eventos do PMDB e do PR que geraram ações por propaganda eleitoral 
antecipada. Henrique, por exemplo, voltou a discursar como pré-candidato e 
agradeceu o apoio já confiado a ele pelos evangélicos dessa irmandade. “Muito 
obrigado por essa atitude de respeito que recebo nessa hora como pré-candidato ao 
Governo do Rio Grande do Norte”, afirmou Henrique durante o discurso dele, gravado 
e repassado aO Jornal de Hoje por um dos presentes no evento. 

“É o primeiro apoio que recebo fora dos partidos, que é natural, as alianças, 
coligações, interesses que se somam, que é natural, mas é o primeiro apoio que eu 
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recebo. E quando essas coisas acontecem, a gente não esquece”, acrescentou o pré-
candidato, que chegou até a cometer algumas garfes durante o discurso, mas que, no 
momento de apoio, sequer foram notados. “Minha irmã não devia ter lido a Bíblia. Foi 
ler, virou evangélica”, afirmou ele, em uma dessas gafes. 

Bom, mas propaganda mais clara do que as ditas por Henrique, foi o que afirmou 1º 
Vice-presidente da Assembleia de Deus Madureira no Brasil, pastor Samuel Ferreira. 
Em um momento claro de indicação de candidatos, ele citou Henrique e também os 
pré-candidatos Adenúbio Melo (PSC), Rogério Marinho (PSDB) e Wilma de Faria (PSB). 

“Nesta hora, nós vamos aconselhar e conselho, vocês sabem como funciona. Conselho 
é este, vai chegar material na mão de vocês, vai chegar tudo que tiver que chegar, e 
nós queremos pedir a vocês que nos ajude. Adenúbio, nós vamos orar por você. Vai 
ser nosso deputado estadual. Rogério Marinho, vem cá. Nós vamos orar por você. Vai 
ser nosso deputado federal. Nossa, o currículo dessa não tem nem muito o que falar, 
vai ser bom demais para o Brasil; que bom que vocês vão mandar para lá a nossa 
querida Wilma de Faria (…) e o nosso governador Henrique Alves”, afirmou Ferreira, 
em seguida, dizendo que ali “está fechado. Aqui acabou. Corram para fazer campanha 
em outro lugar” e ouvindo um “aqui começou”, de Henrique. “Muito bem colocado!”, 
concordou Cunha. 

O evento religioso foi realizado no sábado passado, em um hotel em Ponta Negra, 
Natal. Estiveram presentes Adenúbio, Rogério Marinho, ministro da Previdência Social, 
Garibaldi filho, a vice-prefeita, Wilma de Faria, e o vereador de Natal Jacó Jácome, o 
pré-candidato a Presidência da República pelo PSC, pastor Everaldo Pereira, e o líder 
do PMDB na Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha. 

A igreja Assembleia de Deus Madureira tem 5.200 membros no Rio Grande do Norte e 
está presente em 63 dos 167 municípios potiguares com 210 templos religiosos. “É um 
seguimento que cresse não apenas em quantidade, mas também em qualidade pela 
defesa de valores éticos e morais nos partidos”, disse Henrique. 
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Henrique: Robinson tem apoio do petista que ameaçou matar Joaquim Barbosa 

Pré-candidato do PMDB faz relação entre apoio dado pelo PT a candidatura do vice-

governador do PSD 

 
Alex Viana 

Repórter de Política 

O presidente da Câmara dos Deputados e pré-candidato do PMDB a governador do 
Rio Grande do Norte, Henrique Eduardo Alves, saiu da defensiva e partiu para o 
ataque em entrevista concedida ao jornalista Diógenes Dantas. Confirmando a 
supremacia do seu palanque para as urnas deste ano, com dezenas de partidos, ele 
afirmou que seu adversário nas eleições deste ano, o vice-governador Robinson Faria 
(PSD), “já conta com apoio demais”. 

“Robinson já tem o PT. Quer apoio maior do que este? Robinson tem o PT, tem Fátima 
Bezerra e tem o Botocudo, o militante que ameaçou matar Joaquim Barbosa”, afirmou 
ele, segundo relato do jornalista. 
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“Botocudo” é uma referência ao ex-secretário de organização do PT de Natal, Sérvolo 
de Oliveira e Silva, que ficou famoso nacionalmente na semana passada ao ser 
destaque da revista Veja devido às postagens que fez no Facebook com ameaça de 
morte ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa. 

É a primeira vez que Henrique parte para o ataque direto a Robinson, a quem, 
segundo pessoas próximas, consideraria amigo. Amizade à parte, o fato é que 
Henrique está conseguindo fechar o maior palanque para as eleições deste ano. Ao 
mesmo tempo, trabalha para isolar as candidaturas de Robinson ao governo e da 
deputada federal Fátima Bezerra (PT) ao Senado. “A ordem é não deixar nada para 
Robinson Faria ou para outras candidaturas. E aliados do porte de João Maia, Ricardo 
Motta, Wilma de Faria e José Agripino têm ajudado na montagem do palanque 
eleitoral de Henrique Eduardo”, afirmou Diógenes, após conversar com o deputado. 

Ao todo, sete ex-governadores deverão estar no palanque de Henrique: Lavoiser Maia 
(PSB), Vivado Costa (PROS), José Agripino (DEM), Garibaldi Filho (PMDB), Wilma de 
Faria (PSB), e Rosalba Ciarlini (DEM), se o DEM confirmar apoio à chapa Henrique/ 
Wilma. Além disso, o palanque contará com a estrutura dos maiores partidos do 
Estado, sendo eles, PMDB, DEM, PSB, PR e PROS. O PTB, que negociava com Robinson, 
mudou de viés e já anunciou apoio a Henrique. Ao todo, são mais de cem prefeitos. 
Enquanto do lado de Robinson, até agora, apenas PSD e PT. 

Robinson Faria: “Não interessa ao RN troca de jocosidades” 
O vice-governador Robinson Faria, pré-candidato do PSD a governador do Rio Grande 
do Norte, declarou que o a população do Rio Grande do Norte não quer ouvir troca de 
jocosidades. Ele reafirmou a pré-candidatura dele ao governo e da deputada federal 
Fátima Bezerra (PT) ao Senado. 

“Não interessa ao Rio Grande do Norte troca de jocosidades”, afirmou o vice-
governador, acerca das declarações do presidente da Câmara, que afirmou que 
Robinson conta com o apoio do PT e do “botocudo”, não precisando de mais nenhum 
apoio para as eleições deste ano. 

Sobre candidatura a governador, Robinson afirmou que continua “tudo normal”. “Está 
tudo mantido. A caminhada continua. Qualquer notícia fora da união do PSD com o PT 
e do que foi deliberado são conjecturas e boatos”, destacou. 

O presidente estadual do PSD confirmou para este sábado duas outras edições dos 
seminários regionais com o PT, em Santa Cruz e em São Paulo do Potengi. Em Santa 
Cruz, o seminário está programado para começar às 10h na Câmara e em São Paulo do 
Potengi, o encontro dos integrantes dos partidos está marcado para as 16h, também 
na Câmara. 



 

As reuniões têm como objetivo debater os desafios e potencialidades de cada região 
do Rio Grande do Norte. Com o tema, “Construindo um novo Rio Grande do Norte” os 
seminários já tiveram edição no Médio Oeste, no Agreste e na região metropolitana. 
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PDT ameaça retirar apoio a Henrique Alves e Wilma de Faria e provoca crise no acordão 

Insatisfação das bases do PDT com descumprimento de acordo na proporcional, pode gerar 

rompimento 

 
Alex Viana 

Repórter de Política 

O acordão enfrenta sua primeira crise após o anúncio oficial da chapa Henrique 
Alves/Wilma de Faria. O presidente do PDT em Natal, Kleber Fernandes, disse que o 
partido poderá reavaliar a intenção de apoio já declarada à chapa que terá o 
presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves (PMDB), como candidato a 
governador, e a vice-prefeita de Natal, Wilma de Faria (PSB), disputando o Senado. 
Segundo Kleber Fernandes, há insatisfação nas bases e na militância pedetista em 
razão da falta de reciprocidade da chapa majoritária para com o projeto do PDT nas 
eleições de 2014, que é eleger um deputado federal e aumentar a bancada de 
deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Essa insatisfação, de acordo com ele, 
poderá resultar na reavaliação de apoio do PDT, partido presidido no Estado pelo 
prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, integrado pelo prefeito de Parnamirim, 
Maurício Marques, responsáveis pelos primeiro e terceiro maiores colégios eleitorais 
do Estado, que poderão apoiar, até, a candidatura do vice-governador Robinson Faria 
(PSD) a governador. 

Na avaliação de Kleber Fernandes, as convenções partidárias são em junho e, a 
despeito da declaração de apoio do PDT à chapa majoritária no evento do PMDB, os 
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convencionais são soberanos e poderão surpreender. “A gente tem analisado, 
internamente, junto à militância do PDT, porque está surgindo uma insatisfação do 
partido com relação à chapa majoritária. E sinto que isso pode encaminhar inclusive 
para uma reavaliação do apoio do PDT à chapa majoritária”, afirmou Kleber, em 
entrevista ao Jornal de Hoje. 

De acordo com o dirigente, que é o atual secretário-chefe do Gabinete Civil da 
Prefeitura de Natal, tido como principal auxiliar do prefeito Carlos Eduardo, o PDT não 
pleiteou nem fez nenhuma imposição para participar da chapa majoritária, seja 
indicando o vice-governador ou senador, nem firmou posição para a indicação de 
suplências do Senado. 

“Ou seja, o PDT, que é um partido que tem uma representatividade eleitoral com 
muita substância, densidade, tendo a Prefeitura de Natal, a Prefeitura de Parnamirim, 
36 vereadores no RN, o primeiro e o terceiro maior colégio eleitoral do Estado, 
precisava, dentro dessa intenção de apoio, haver uma reciprocidade por parte da 
chapa majoritária”, cobrou. “Até porque, o projeto do PDT é a eleição de um deputado 
estadual, conquistar uma vaga de deputado federal, e poder, a partir daí, no que é 
uma intenção não do diretório estadual, mas da executiva nacional do partido, porque 
é necessário que o PDT se fortaleça no Congresso, e para o RN, sobretudo a Prefeitura, 
é muito importante que tenhamos um deputado federal captando recursos junto a 
Brasília, abrindo portas, ministérios e fazendo interlocução com o governo federal, de 
forma que temos o projeto de conquistar uma vaga na Câmara federal e ampliação de 
vagas na Assembleia”, continuou. 

Nesse sentido, o presidente do PDT em Natal explica que o partido esperava 
reciprocidade da chapa majoritária, com a cessão de colégios eleitorais do PMDB de 
Henrique e do PSB de Wilma para o PDT de Carlos Eduardo. “Política deve ser tratada 
como via de mão dupla, de forma que os colégios eleitorais pertencentes ao PMDB e 
ao PSB possam ser repassados a ajudar a compor a formação dos votos necessários 
para garantir a eleição do deputado federal e ampliação na Assembleia. E o que temos 
sentido na nossa militância é que, na prática, as pessoas estão sentindo que não está 
acontecendo de fato”, disse. 

Kleber realça a proximidade das convenções, agora em junho, para alertar a gravidade 
da situação. “Estamos prestes a realizar convenção, no final do próximo mês, e as 
convenções são soberanas. O que significa que, independente da intenção de apoio 
declarada pelo PDT no evento do PMDB, isso poderá ser reavaliado internamente. E 
essa é a intenção de grande parte dos militantes do partido. A convenção é soberana. 
Vai decidir de fato qual será o apoio que o PDT vai dar à chapa majoritária. Então, isso 
vai ser decidido em convenção. A convenção é soberana e pode, realmente, diante do 
quadro, hoje, haver uma reavaliação”, reforça o secretário do prefeito. 



 

Apesar de ressaltar a insatisfação dentro do PDT, Kleber Fernandes adianta que ainda 
espera pela reciprocidade. “Para que o PMDB e o PSB possam reconhecer o peso 
eleitoral que o PDT tem e representa no estado do RN, partido que tem o prefeito da 
capital com avaliação positiva superior a 75%. É um apoio que deve ter o devido 
respeito, a atenção, e a consideração devida, face a representação político eleitoral”. 

Sobre a possibilidade de apoiar outra candidatura, como a de Robinson e a de Fátima, 
o dirigente pedetista disse: “Lógico, podemos reavaliar nesse sentido. Se for decidido 
no âmbito da convenção, terá que ser cumprido pela direção do partido. E no cenário 
atual, nós estamos percebendo uma insatisfação considerável junto à militância e às 
bases do partido. O PDT vai discutir internamente e estamos programando uma 
reunião interna com a Direção Estadual do partido e alguns diretórios municipais, para 
discutirmos os rumos do partido nessa eleição de 2014″, finalizou. 
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“Ação garante que RN seja o 1° a equipar 100% dos conselhos tutelares”, diz Fátima 

O prefeito de Caicó, Roberto Germano declarou que a deputada Fátima deu uma 

contribuição muito grande para que os conselhos tutelares do RN possam funcionar melhor 

Foto: Divulgação 
A deputada federal Fátima Bezerra (PT) participou nesta sexta-feira (16), em Caicó, da 
audiência pública que tratou o Papel do Conselho Tutelar na efetivação dos direitos da 
criança e do adolescente, e sobre o 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
à Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Evento foi uma proposição do vereador Rangel. 

“O Conselho Tutelar é o principal instrumento de garantia dos direitos da Criança e do 
Adolescente na estrutura do serviço público em funcionamento nos municípios 
brasileiros. Porém, a precariedade na estrutura física dos conselhos compromete e 
muito a atuação dos profissionais. Sensível a essa realidade, o nosso mandato tem 
apresentado emendas ao OGU, que está garantindo a equipagem de todos os 
conselhos tutelares em funcionamento no RN. Dessa forma seremos o primeiro estado 
do país a ter 100% dos conselhos equipados com um kit”, destacou a deputada Fátima 
Bezerra. 
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O prefeito de Caicó, Roberto Germano declarou que a deputada Fátima deu uma 
contribuição muito grande para que os conselhos tutelares do RN possam funcionar 
melhor. Palavras que foram endossadas pelo conselheiro tutelar Reginaldo, que 
agradeceu a parlamentar pelo kit que é composto de: 01 automóvel; 05 
computadores; 01 impressora multifuncional; 01 refrigerador; e, um bebedouro. 

Durante a audiência, Fátima recebeu um oficio do Sindicato dos Motoqueiros Taxistas 
e Cooperativa dos Motoqueiros Taxistas Autônomos de Caicó no sentido de que seja 
feita uma emenda na Lei dos Taxistas, para que sejam estendidos também a esses 
profissionais os mesmo incentivos (redução do IPI e ICMS). De pronto a deputada 
ressaltou a justeza dessa reivindicação e se comprometeu em encampar luta. 

Presentes na audiência: o prefeito de Serra Negra do Norte, Urbano Faria, gestores, 
vereadores e secretários de todo o Seridó, bem como conselheiros tutelares, OAB, e 
demais representações sociais. 

Em tempo 
Na agenda que cumpriu em Mossoró na manhã da sexta-feira (16), Fátima Bezerra 
visitou as instalações do Conselho Tutelar, onde conversou com os conselheiros, que 
agradeceram o trabalho da parlamentar na equipagem dos conselhos. Participaram 
também da visita o prefeito Francisco José Júnior e o vice-prefeito Luiz Carlos. 
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Justiça Eleitoral determina retirada de propaganda antecipada de Albert Dickson 

Vereador fixou faixa com mesmos elementos gráficos de suas campanhas anteriores dois 

meses antes do início da campanha 

Foto: Divulgação 
O juiz eleitoral Alceu José Cicco concedeu uma liminar requerida pela Procuradoria 
Regional Eleitoral Auxiliar e determinou ao vereador Albert Dickson a retirada de uma 
faixa/cartaz que caracteriza propaganda eleitoral antecipada, sob pena de multa diária 
de R$ 1 mil. O presidente da Câmara Municipal é pré-candidato a deputado estadual e 
colocou a publicidade em frente ao templo evangélico que frequenta, no Alecrim. 

A representação, assinada pelos procuradores eleitorais auxiliares Kleber Martins e 
Caroline Maciel, apontou que o vereador vem promovendo propaganda eleitoral 
antecipada junto a uma de suas maiores bases eleitorais, os evangélicos. Ele fixou o 
cartaz/faixa com mesmos caracteres, cores, slogan de campanha, logotipo e fotografia 
utilizados em suas propagandas nas eleições anteriores, em um imóvel na rua Manoel 
Miranda, no Alecrim, em frente ao Templo Central da Assembleia de Deus no Rio 
Grande do Norte. 

A propaganda faz alusão ao chamado “Projeto Boa Visão” e, de acordo com a 
representação, foi instalada entre o final de abril e início de maio, demonstrando total 
semelhança com os materiais gráficos de campanha do político, “a começar pela 
fotografia do representado, as cores das letras, a menção à profissão do mesmo 
(oftalmologista) e seu slogan de campanha (“Sempre fazendo o bem” ou “Fazendo o 
bem”)”. 

A Procuradoria Regional Eleitoral incluiu na representação imagens da faixa, dos 
materiais de campanha, além de provas que apontam a pré-candidatura do vereador e 
sua frequência ao templo da Assembleia de Deus próximo ao local onde a propaganda 
foi afixada. Em sua decisão, o juiz destacou que “os elementos de convicção acostados 
à inicial, (…) demonstram a luz do bom direito do representante” e que “a presunção 
de autoria ou de prévio conhecimento é, no caso, plausível, pelos elementos contidos 
nos autos”. 
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O relator determinou a retirada da faixa/cartaz, em até 24h após a citação, “ficando 
proibido de fixá-lo, bem assim, outros semelhantes, em qualquer outro lugar público, 
de acesso ao público ou visível ao público”, sob pena da multa de R$ 1 mil por dia. A 
representação recebeu o número 93-11.2014.6.20.0000 no Tribunal Regional Eleitoral 
e, no mérito, o pedido é que seja aplicada a multa prevista no artigo 36, § 3º, da Lei nº 
9.504/97, que prevê valores entre R$ 5 mil e R$ 25 mil. 
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Prefeito Carlos Eduardo anuncia reajuste de 5,68% para os servidores de Natal 

A folha de pagamento da Prefeitura vai sofrer um aumento de R$ 2,7 milhões por mês, 

totalizando um impacto anual de R$ 35 milhões 

Foto: Marco 
Polo 
O prefeito Carlos Eduardo anunciou nesta sexta-feira (16) um reajuste de 5,68%, 
retroativo a março deste ano para os servidores públicos municipais. O anúncio foi 
divulgado em entrevista coletiva concedida no Salão Nobre do Palácio Felipe 
Camarão.  O porcentual, somado aos 8% já concedidos em janeiro deste ano, faz um 
total de 14,13% de reajuste em 2014. A proposta vai ser encaminhada para a Câmara 
Municipal na semana que vem. 

Carlos Eduardo recebeu a imprensa após se reunir com vereadores e secretários de 
área econômica e administrativa do governo municipal. Segundo o chefe do executivo, 
com a concessão do reajuste, a folha de pagamento da Prefeitura vai sofrer um 
aumento de R$ 2,7 milhões por mês, totalizando um impacto anual de R$ 35 milhões. 

Para assumir este compromisso de reajuste nos vencimentos do funcionalismo, o 
prefeito revelou que a administração municipal vai reduzir ainda mais as despesas 
com custeio, que incluem gastos com combustível e pagamento de diárias. “A 
população de Natal sabe o quanto a administração municipal tem sido responsável na 
gestão do gasto público”,  ressaltou. 

Um dos detalhes da proposta é a extinção do abono salarial dos servidores, um ponto 
de divergência entre o Executivo e a representação do Sindicato. O benefício era pago 
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aos servidores que tinham salário-base menor que o salário mínimo. Com o fim do 
abono, o valor do salário mínimo será incorporado ao salário base desses funcionários. 

O prefeito frisou que a gestão sempre manteve um diálogo aberto com os servidores 
municipais através das suas representações, quer pessoalmente, quer através de 
comissão constituída para esse fim. Com a nova proposta, o executivo espera o fim da 
greve, que já dura 30 dias. 
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Iluminação do acesso ao aeroporto de São Gonçalo é inaugurada 

A poucos dias do início das atividades do aeroporto, São Gonçalo conclui instalação da 

iluminação pública nos acessos 

 
Marcelo Hollanda 

hollandajornalista@gmail.com 

Primeiro tudo dependia da autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 
que nesta segunda-feira (19), em Brasília, homologaria a data oficial para a 
inauguração ou não do Aeroporto Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante. 

Na bolsa de apostas a maioria dos palpites estava cravada para o próximo dia 22, 
quinta-feira. Depois veio a postagem no Twitter do presidente da Câmara, Henrique 
Eduardo Alves, dando como certa a data de seis de junho, dia em que a presidente 
Dilma Roussef chega para a inauguração oficial, ainda segundo o deputado. 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
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Ontem, finalmente, foi confirmado o início de operações do aeroporto para o último 
dia deste mês, 31 de maio. A informação não saiu da ANAC, mas da SAC, a Secretaria 
de Aviação Civil, ligada à Presidência da República. 

Pela legislação, o governador ou presidente da República em exercício tem até o dia 
seis de julho para inaugurar obras sem que isso configure propaganda eleitoral. 
Segundo o especialista em direito eleitoral, Wlademir Capistrano, em geral os políticos 
preferem não correr riscos e realizam suas inaugurações até 30 de junho. Pela lei, eles 
precisam obedecer ao limite de 90 dias antes das eleições para fazer isso. 

Ontem pela manhã, em São Gonçalo, ninguém sabia informar o dia certo da 
inauguração. Desde cedo, o prefeito Jaime Calado esteve reunido, acertando os 
últimos detalhes ligados ao acesso do novo aeroporto com a cidade e a inauguração 
oficial, que acontece hoje à noite, da iluminação do acesso norte ao aeroporto. Até 
ontem, 40 postes ainda aguardavam a ligação com a energia elétrica. 

São 237 postes, dos quais 102 no trajeto entre a BR-406 e o terminal e outros 95 
braços de lâmpada na rodovia federal ao custo para o município de R$ 2,2 milhões. 
Não significa que o serviço estará completo de ponta a ponta, pois a iluminação dos 
acessos da RN-160, que corta São Gonçalo do Amarante, e da BR-304, que vem de 
Macaíba, ainda dependem da finalização do serviço por parte do Governo do Estado. 

Há uma semana, no último sábado, O JORNAL DE HOJE percorreu todo o acesso Norte 
ao novo terminal e constatou que as desapropriações para a duplicação da BR-406 
conhecida como acesso Norte estão paradas, sem previsão. O que anda rápido é a 
conexão ligando a BR-406 ao aeroporto, cuja alça de entrada o Estado não deverá 
concluir no prazo. São seis km que separam o entroncamento ao viaduto. 

É a quarta vez neste ano que o aeroporto de São Gonçalo do Amarante tem sua data 
de inauguração alterada. O próprio ministro Moreira Franco, da Secretaria de Aviação 
Civil, no mês passado, tinha sérias dúvidas se seria possível colocar o terminal de 
operação antes da Copa do Mundo. A maior dúvida dele – transmitida aos jornalistas 
durante a inspeção que fez à obra – recaia sobre a capacidade das companhias aéreas 
de transferirem dentro do prazo. 

O JH percorreu neste sábado as agências de viagens e nenhuma delas recebeu 
qualquer comunicação sobre o fim de funcionamento do terminal de Parnamirim. 
“Nem o pessoal das companhias com os quais conversamos todos os dias sabe de 
nada”, disse hoje Karina Emerenciano. da KLP Turismo. 

O novo prazo de 31 de maio permitirá que as empresas aéreas concluam a conexão 
dos seus sistemas com o do aeroporto, informa o Consórcio Inframérica – grupo que 



 

construiu e que vai administrar o aeroporto. A expectativa é que no próximo dia 21 
(quarta-feira) as companhias aéreas comecem a comunicar ao público a mudança. 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 18.05.14             EDITORIA: PRINCIPAL 



 

 



 



 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 18.05.14             EDITORIA: EDITORIAL  

 

 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 17.05.14             EDITORIA: PRINCIPAL 

 

 



 

 



 

VEÍCULO:  JORNAL DE FATO.COM          DATA: 18.05.14             EDITORIA: MOSSORÓ 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 18.05.14             EDITORIA: ECONOMIA  

 



 



 



 

 

 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL          DATA: 18.05.14             EDITORIA: RODA VIVA  

 

 



 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL          DATA: 18.05.14             EDITORIA: ECONOMIA 

 
 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL          DATA: 18.05.14             EDITORIA: CIDADES  



 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL          DATA: 17.05.14             EDITORIA: ÚLTIMAS  

 

 

 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL          DATA: 17.05.14             EDITORIA: ÚLTIMAS  

 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE          DATA: 17.05.14             EDITORIA: ECONOMIA 

Loja Brasil Original deverá reunir a produção de 120 artesãos do RN 

Todas as lojas Brasil Original recebem itens produzidos em 21 estados brasileiros por 

artesãos atendidos pelo Sebrae 

 
Peças originais que retratam a iconografia, os tipos humanos, a história e as belezas do 
Rio Grande do Norte, através de trabalhos manuais. Isso é o que turistas brasileiros e 
estrangeiros vão encontrar na Loja Brasil Original de Natal. Instalada na praça da 
Árvore de Mirassol, a loja conceito – que está sendo instada em todas as cidades-sede 
da Copa do Mundo FIFA 2014 – será inaugurada nesta sexta-feira (16). A solenidade 
está prevista para começar às 19h. A iniciativa do showroom é do Sebrae no Rio 
Grande do Norte em parceria com a prefeitura de Natal. 

O espaço possui 420 metros quadrados e foi concebido com base na sustentabilidade, 
cujo projeto foi proposto pela arquiteta Viviane Teles. No local, estão distribuídas 
peças representativas do nosso artesanato, algumas classificadas entre as melhores do 
país pelo ranking do Top 100 de Artesanato. Serão 120 tipos diferentes de produtos de 
tipologias, como cerâmica, bordados, rendas, palha de carnaúba, palha e paneiro de 
coqueiro. As peças utilitárias e decorativas trazem elementos da cultura regional e 
imprimem particularidade e originalidade aos utensílios. 

Parte do acervo é orientada especificamente à Copa. São peças de fácil acesso 
confeccionadas em mdf, vidro, porcelana e tecido. Um tipo de artesanato que agrada 
o turista que visita a cidade e deseja levar uma lembrança da região. “São peças fáceis 
de transportar que caracterizam a nossa iconografia, fazendo referências ao cajueiro 
de Pirangi, o Forte dos Reis Magos, o Pórtico de Entrada da cidade em formato de 
estrela e as praias de Ponta Negra e Jenipabu. Exatamente o que a maior parte dos 

http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/7i6i78i67i56i5.jpg


 

turistas procura”, afirma a gestora do projeto Sebrae 2014 de Produção Associada no 
Rio Grande do Norte, Jupira Nunes. 

A curadoria das peças ficou a cargo da Fundação Capitania das Artes (Funcart), que 
favorece a divulgação do trabalho de 120 artesãos através da vitrine. A prefeitura fez 
cessão do espaço por quatro meses ao Sebrae, que se encarregou da adaptação do 
prédio. De acordo com Jupira Nunes, apesar de ser considerada uma loja conceito, a 
Brasil Original é especialmente voltada para a comercialização dos produtos, que 
passaram por uma intervenção de design, agregando valor pelo acabamento e 
estética. 

  

Funcionamento 

A loja deverá ficar aberta até agosto, funcionando das 12h às 22h. Semanalmente, um 
dos mestres de algumas tipologias estará no espaço fazendo demonstrações de sua 
arte no interior da loja. A estimativa é receber em torno de 30 mil visitantes. Para 
atrair esse público, será feito um trabalho de divulgação alternativa no aeroporto, 
hotéis, pousadas, guias de turismo, receptivos e taxistas, além da mídia tradicional em 
veículos de comunicação. 

A loja Brasil Original faz partes da estratégia do Sebrae para gerar novas 
oportunidades de negócios para atua na cadeia produção associada ao turismo e abrir 
mais canais de comercialização para o artesanato local, tendo como o incentivo o 
campeonato mundial de futebol, realizado no Brasil. “A ideia da loja Brasil Original é 
dar unidade ao artesanato produzido no País, criando uma identidade própria e as 
respeitando as particularidades de cada região. Com isso, queremos elevar o patamar 
de qualidade do nosso artesanato”, ressalta Jupira Nunes. 

Além de Natal, os showrooms vão funcionar em outras oito das 12 cidades-sede da 
Copa: Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Fortaleza 
(CE), Manaus (AM) e Porto Alegre (RS). 

Todas as lojas Brasil Original recebem itens produzidos em 21 estados brasileiros por 
artesãos atendidos pelo Sebrae. A iniciativa permitirá ao visitante conferir peças 
originais feitas no país inteiro. A intenção do projeto Brasil Original é aproveitar o 
momento da Copa do Mundo e demais eventos esportivos do período, como forma de 
estimular o desenvolvimento do artesanato brasileiro por meio da inovação, 
competitividade e acesso a mercados. 
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Baixar juros foi uma ousadia que não deu certo’ 

Patricia Fachin 
Instituto Humanitas Unisinos 
 
O governo é um ente que, quando entra na economia, não gera renda; ele apropria a 
renda que a economia gera. Quando dizemos que o governo paga, alguém está 
pagando pelo governo, e geralmente são os que têm menos poder de pressão no 
governo que pagam. A ponderação é da economista Tânia Bacelar de Araújo, em 
entrevista concedida pessoalmente à IHU On-Line, na última quinta-feira, quando 
esteve na Unisinos, participando do XV Simpósio Internacional IHU. Alimento e 
Nutrição no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 
Divulgação

Tânia Bacelar de Araújo, economista 
 
Interferências como essa, acompanhadas de complicadores externos e internos, 
geraram a “espiral em que estamos há duas décadas”, com uma elevada dívida 
pública, pontua. A solução para resolver essa questão, contudo, não consiste na 
manutenção de um estado mínimo, mas, sim, em “reequilibrar a conta do governo. E 
isso deve ser feito a médio prazo, porque não dá para fazer isso no curto prazo”, 
assegura. Apesar de a resposta parecer simples, “esse é um grande problema”, diz 
Tânia Bacelar de Araújo, na entrevista a seguir. 
 



 

Nesta entrevista, ela diz que a presidente Dilma adotou uma medida ousada ao 
baixar os juros e explica por que ela foi obrigada a recuar. 
 
Que momento o Brasil vive em relação à economia? Qual seu diagnóstico de como 
o governo Dilma tem conduzido a economia do país? 
O Brasil vive um momento de dificuldades. O contexto em que a presidente Dilma 
assumiu a presidência é diferente do contexto em que o presidente Lula governou. É 
o mesmo partido que domina o governo, é a mesma coligação política, mas o 
contexto em que eles assumiram é muito diferente. Foi muito mais favorável no 
governo Lula e menos favorável no governo Dilma. O elemento de definição disso é a 
crise de 2008, que foi se aprofundando e a partir de 2010 a economia brasileira 
sentiu mais os impactos da crise mundial. A presidente também cometeu alguns 
equívocos e estamos pagando um preço por isso. 
 
Quais equívocos? 
Por exemplo, ter baixado a taxa de juros, que é uma coisa que Lula não fez, mas ela 
fez. O caso é que ela fez sozinha. 
 
Ela não teve apoio? Não deveria ter baixado a taxa de juros? 
Poderia, mas a conjuntura em que isso aconteceu era mais adversa e ela preparou 
pouco, politicamente, essa atitude para o tamanho da ousadia que iria patrocinar. Aí 
ela teve de recuar e perdeu a batalha, tendo que voltar as taxas de juros a um 
patamar muito elevado, e esse é um dos problemas da economia brasileira. Como o 
governo brasileiro é deficitário, ele depende de financiamento, através da emissão 
de títulos, para poder fechar as suas contas. O tamanho da dívida pública brasileira é 
muito alto, e como a taxa de juro também é muito alta, quanto mais se eleva a taxa 
de juros, mais o governo paga de rendimentos a quem empresta dinheiro a ele. 
Então, é bom para quem tem excedente financeiro e péssimo para a maioria da 
população e para o país no seu conjunto. O Brasil não conseguiu sair dessa situação. 
 
Nesse sentido, são mais os fatores externos ou internos que determinam a 
situação econômica do Brasil atualmente? 
O contexto externo teve uma força grande, mas a presidente Dilma entrou no 
governo em 2011 com o “freio na mão”, pressionada por fazer o ajuste das contas 
públicas. Teve, portanto, nesse sentido, problemas internos, e não somente 
problemas externos. Também tem a força de alguns setores dentro do país; não é só 
o governo. A força da indústria automobilística, por exemplo, tem um peso muito 
grande na economia, então, tanto Lula quanto Dilma deram subsídio para as pessoas 
comprarem mais carros. Essa medida é boa no curto prazo, porque gera emprego, 
mas é ruim no longo prazo, porque vai na contramão das tendências do século XXI e 
está criando um problema de mobilidade. 
 
A senhora também identifica um cenário de desindustrialização? 
Identifico uma situação de crise, mas não diria que é desindustrialização. Há um 



 

problema de competitividade industrial brasileira, que foi onde o Estado fez a 
principal aposta no século XX, mas não localizo esse problema no período recente. 
Essa dificuldade se coloca com muita força na década de 1990, quando o governo 
Collor iniciou uma abertura comercial muito rápida. A indústria brasileira era 
protegida e ele quis desprotegê-la e fez isso muito depressa ao baixar as taxas de 
importação rapidamente. Isso gerou um choque interno negativo, porque várias das 
cadeias produtivas industriais brasileiras perderam a competição para outros países, 
ou seja, o Brasil perdeu mercado interno pelos competidores externos. Esse 
processo veio se aprofundando na década inicial do século XXI. 
 
Trata-se, portanto, de um processo que já tem duas décadas. A indústria brasileira 
precisa investir mais em inovação, porque os mercados que estão ganhando do 
mercado brasileiro fizeram isso. 
 
Então, o baixo índice de expressividade da indústria, indicado este ano, é 
consequência de políticas dos anos 1990? 
É o desdobramento do que vivemos nos anos 1990, mas com problemas adicionais: a 
crise reduziu o mercado mundial. E aí os competidores vieram para o Brasil, porque 
enquanto havia crise no exterior, o país estava crescendo. O Brasil se tornou atrativo 
para os países mais competidores que tinham como vir para cá; com isso nós 
perdemos espaço. 
 
Em relação à política de crédito para movimentar o consumo interno brasileiro, o 
governo apostou demais nessa medida ou esteve atento à hora de reduzi-la? 
 Não, porque o Brasil tem uma renda média muito baixa. O que Lula fez foi aumentá-
la um pouquinho. Para ampliar o consumo, tem de juntar renda com crédito, e foi 
isso que Lula fez. Os limites de endividamento não são tão altos no Brasil e, 
portanto, ainda há limite de endividamento. A taxa de inadimplência também não é 
absurda, o que significa que as pessoas tiveram juízo e não comprometeram 
totalmente a sua renda. A ampliação do crédito em tão curto prazo deu chance para 
as pessoas adquirirem bens aos quais elas não teriam acesso se não fosse o sistema 
de crédito. Isso melhorou as condições de vida de muita gente.  
 
A alternativa é Estado mínimo na economia, como propõem os neoliberais? Ou o 
Estado deve atuar de que forma? 
Não. Proponho reequilibrar as contas do governo. E isso deve ser feito a médio 
prazo, pois não dá para fazer isso no curto prazo. Esse é um grande problema, 
porque, por exemplo, em relação à dívida externa, os mais radicais propõem 
moratória, mas quando se faz moratória da dívida externa, estoura lá fora. Quando 
se propõe moratória da dívida interna, estoura na nossa “cabeça”. Então, nenhuma 
solução radical pode ser dada. 
 
Tem de ter uma solução construída ao longo do tempo. E uma peça chave nesse 
processo é a taxa de juro mais baixa, porque a taxa de juro muito alta recria a dívida 



 

só para pagar os juros, e ficamos nessa espiral em que estamos há duas décadas. 
Isso precisa ter um escalonamento no tempo. Já melhorou, porque a dívida já foi 
muito mais alta do que é hoje, mas ainda é muito pesada. Tanto que, quando 
olhamos o orçamento da União, percebemos que o seu principal gasto continua 
sendo de despesas com o pagamento da dívida pública. Aí o país precisa de recursos 
para investir na agricultura familiar, na educação, na saúde, e esse dinheiro disputa 
com o outro, porque é o mesmo caixa. 
 
É possível identificar a proposta econômica dos candidatos à Presidência da 
República, Aécio Neves, Eduardo Campos e Dilma Rousseff? 
No Brasil recente, há uma bipolarização entre o PSDB e o PT liderando polos 
opostos. As últimas eleições foram muito marcadas por essa bipolarização. Esses 
partidos têm projetos de país distintos; mostrou-se isso na década de 1990, quando 
predominou um e depois predominou outro. Entre os dois têm diferenças 
importantes. Por exemplo, Aécio está dizendo que vai rever a legislação trabalhista, 
que é um grande clamor das assim chamadas classes produtoras. 
 
A Dilma não reviu e também não pretende rever. Eduardo disse há poucos dias que, 
nesse ponto, está ao lado de Dilma. Eduardo tende mais a ter um projeto parecido 
com o de Dilma, embora hoje ele pareça mais próximo do Aécio. Mas por conta da 
sua origem, da origem do partido dele e da Marina eles têm mais a ver com o 
projeto de Dilma. Aécio quer mais flexibilização das leis trabalhistas, mais 
terceirização. Os sindicatos, por sua vez, querem rever a jornada trabalhista, mas 
nem Lula nem Dilma toparam rever a jornada de trabalho. Essa é uma bandeira mais 
dos movimentos sindicais do que dos partidos. 
 
A economia mudaria mais com Aécio do que com Eduardo. Eduardo parece que faria 
uma política mais parecida com a atual. Os candidatos estão se colocando agora, e 
Aécio e Eduardo pareciam muito juntos, mas esta semana eles se distinguiram no 
debate da reforma trabalhista e esse é um ponto importante. Lembro que, na 
ocasião da crise de 2008, Lula foi a um seminário do qual eu participei em Brasília, e 
a primeira frase que ele disse foi: “Não me peçam para jogar a crise nas costas dos 
trabalhadores”. Então, ele tem uma definição política, e aquele era um marco. Isso 
tem diferença. 
 
Diante desse contexto de melhorias sociais ao longo da última década, percebe, 
por outro lado, um mal-estar na sociedade brasileira a partir das manifestações de 
junho. Quais são as razões disso, se o país melhorou? 
Há um mal-estar por conta de duas razões: primeiro, pela história, porque a herança 
brasileira de desigualdade social é muito grande e, segundo, porque o Brasil 
continua sendo um dos países mais desiguais, socialmente, do mundo. Só perdia 
para Honduras e Serra Leoa. Com os anos, o país melhorou, mas hoje ainda se 
encontra pelo décimo lugar — passamos do terceiro para o décimo, mas ainda 
estamos entre os dez mais desiguais. Isso tem um peso muito grande. 



 

 
A situação social melhorou um pouco, mas a grande maioria da população vive em 
condições sociais muito adversas, e o tamanho da melhora não é suficiente para o 
tamanho das dificuldades que temos de enfrentar. Essa é uma situação que gera 
insatisfação. Além disso, quando as pessoas melhoram de condição de vida, elas 
querem mais. É uma condição da natureza humana querer melhorar. E como se teve 
uma melhora, se viu que é possível melhorar e isso estimula cobrar mais. Nesse 
sentido, a sociedade brasileira tem razão: ela quer educação de qualidade. O Brasil 
não faz estádios no padrão FIFA? Então, a sociedade vai para a rua dizer que 
também quer educação e saúde no padrão FIFA. A sociedade quer mais, porque não 
basta Bolsa Família, não basta aumentar um pouquinho a renda. 
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Iluminação será inaugurada hoje 

Publicação: 17 de Maio de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Apesar de ainda não ter sido 100% concluída, a iluminação do acesso norte ao 
aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que vem pela BR-406, será inaugurada hoje, 
às 19h. A solenidade contará com a presença do prefeito da cidade, Jaime Calado. 
Até o final da tarde de ontem, 40 postes de luz ainda aguardavam a ligação com a 
energia elétrica, segundo o secretário de serviços urbanos do município, Magnos 
Kebyo, mas o serviço seria concluído ainda hoje. 
 
No total, a obra de iluminação conduzida pela prefeitura prevê a instalação de 237 
postes, dos quais 102 no trajeto entre a BR-406 e o aeroporto e outros 95 braços de 
lâmpada na rodovia federal. “São mais de seis mil metros de cabos de energia na BR. 
A estrutura já está pronta para quando o outro lado da rodovia (parte do viaduto) 
ficar pronto”, comentou o secretário. O projeto custou ao município R$ 2,2 milhões. 
 
Já a iluminação dos acessos da RN-160, que corta São Gonçalo do Amarante, e da 
BR-304, que vem de Macaíba, ainda dependem da finalização do serviço, a cargo do 
Governo do Estado. A rodovia estadual, apesar de ter a parte do asfalto demarcada, 
ainda permanece em terra. Na região, foram implantados 23 postes, mas outros 19 
permanecem sem lâmpada. “Praticamente a metade da obra já está iluminada. 
Tentamos implantar o restante das lâmpadas, mas o caminhão atolou. Devemos 
concluir tudo até terça-feira”, disse Kebyo. 
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Ainda muito devagar 

Luiz Antônio Felipe [ laf@tribunadonorte.com.br]  
 
Confirmada a perda de dinamismo da economia brasileira neste início de ano, com 
o  encolhimento de  0,11% em março, e do crescimento de apenas  0,3% no 
trimestre, segundo o Banco Central. O Índice de Atividade Econômica do Banco 
Central (IBC-Br) é considerado pelo mercado uma prévia do PIB (Produto Interno 
Bruto) oficial  e serve de base para investidores e empresas adotarem medidas de 
curto prazo. Porém, não necessariamente reflete o resultado anual do PIB e, em 
algumas vezes, distancia-se bastante. Os analistas do mercado estimam que o PIB 
brasileiro feche o ano com expansão de 1,69%.  O PIB calculado pelo IBGE, por sua 
vez, é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país durante certo período. 
 
METODOLOGIA  
O IBC-Br incorpora estimativas para a produção nos três setores básicos da 
economia: serviços, indústria e agropecuária. O índice é elaborado mensalmente 
pelo BC e é considerado uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto) - calculado pelo 
IBGE. O indicador do BC leva em conta a trajetória das variáveis consideradas como 
bons indicadores para o desempenho dos setores da economia (agropecuária, 
indústria e serviços). 
 
Exploração 
As taxas de juros voltaram a subir em abril, segundo a pesquisa da Associação 
Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Os juros 
médios cobrados da pessoa física, medidos a partir dos valores cobrados em seis 
linhas de crédito, aumentaram 0,1 ponto percentual em abril, na comparação com 
março, ficando em 5,96% ao mês. Nos primeiros quatro meses do ano, a média dos 
juros para pessoa física subiu 2,26 pontos percentuais.  
 
Crédito 
De acordo com o Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito, 
a quantidade de pessoas que buscou crédito aumentou 1,3% em abril último, na 
comparação com março. Já em relação a abril de 20113, devido à quantidade menor 
de dias úteis (22 contra 20), a procura por crédito caiu 11,0%. No acumulado dos 
primeiros quatro meses deste ano, a demanda do consumidor por crédito mostrou 
queda de 5,3% perante o período de janeiro a abril de 2013. 


