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VEÍCULO: BLOG SIMONE SILVA        DATA: 19.05.14    

MARCELO CONTINUA  

 

 
Ainda tempo de parabenizar a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Rio Grande do Norte (Fecomércio RN), Chapa de consenso é encabeçada pelo 
empresário MARCELO QUEIROZ que vai continuar no comando da entidade para o 
período 2014/2018, tendo Gilberto de Andrade Costa como 1º Vice-presidente. A 
escolha retrata o acerto do trabalho que vem sendo feito, união da classe e dos 
sindicatos filiados graças ao empenho da diretoria. Um exemplo disso é que 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. A posse para o novo mandato deverá ocorrer em solenidade marcada para 1º 
de agosto. O atual mandato se expira em julho. 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 

http://www.simonesilva.com.br/MARCELO-CONTINUA-


 

VEÍCULO: SITE CNC          DATA: 13.05.14              
 
13 Maio, 2014 
Fecomércio-RN reúne farmacêuticos e presidente da Câmara 

 
Crédito: Fecomércio-RN 

Da esquerda para a direita: Luzia Diva, Garibaldi Filho, Marcelo Queiroz, Henrique 

Alves e Sérgio Mena Barreto 

Adicionar aos meus Itens  

Lideranças empresariais do setor farmacêutico nacional se reuniram com o 

presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, para avaliar o 

Projeto de Lei 4385/94, de autoria do deputado Ivan Valente (PSOL/SP), previsto 

para ser votado na próxima quarta-feira, 14 de maio. O encontro foi realizado na 

sede da Fecomércio-RN, em Natal. 

O Projeto de Lei proíbe, entre outras coisas, a venda de produtos e exposição de 

medicamentos isentos de prescrição nas farmácias e drogarias. “Como está, o 

projeto inviabiliza o negócio do comércio farmacêutico no país. Estimamos que, das 

quase 70 mil drogarias existentes hoje no Brasil, cerca de metade fecharia as portas 

caso o Projeto seja aprovado. Queremos pedir seu apoio para encontrarmos um 

ponto de equilíbrio, que evite este efeito devastador sobre nosso segmento. Um 

efeito que seria sentido por toda a sociedade", afirmou Marcelo Queiroz, presidente 

da Fecomércio-RN, ao abrir a reunião. 

http://www.cnc.org.br/flag/flag/paginas/26767?destination=node%2F26767&token=4ff47f9e18c1a30be7b0be97baf8d509&has_js=1


 

O presidente da Câmara se mostrou sensível ao pleito dos empresários e já adiantou 

que irá retirar o projeto da pauta de votação da próxima quarta-feira. "Precisamos 

dar mais tempo para que as partes se entendam. Concordo que é possível oferecer 

não medicamentos em drogarias dentro de um bom senso que a maioria dos 

estabelecimentos já tem. Mas também não se pode transformar drogaria em 

supermercado. Precisamos encontrar um ponto de equilíbrio e tenho certeza que, 

com um pouco mais de tempo, as partes – tanto os defensores do PL como os 

empresários – irão se entender e iremos votar este assunto já devidamente 

ajustado", ressaltou Henrique Eduardo Alves. 

O presidente executivo da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias 

(Abrafarma), Sérgio Mena Barreto, abordou em detalhes os riscos que o PL traz ao 

segmento do comércio de produtos farmacêuticos. Mena Barreto destacou que a 

proposição considera uma realidade mercadológica de 20 anos atrás. O executivo da 

Abrafarma pontuou que existem hoje no Brasil 68 mil drogarias, que juntas geram 

cerca de um milhão de empregos, entre diretos e indiretos. Somente as 30 maiores 

redes (que juntas têm 4.941 lojas) ligadas à Abrafarma realizaram 781 milhões de 

atendimentos em 2013 (o que equivale a 158 mil atendimentos/ano por loja ou 13 

mil atendimentos/mês). “Este segmento é muito dependente da venda dos não 

medicamentos. Hoje, 67,49% das vendas nas redes são de medicamentos e 32,51% 

são de não medicamentos. Além disso, a média de lucro é baixa, na casa dos 2%. Isto 

quer dizer que estes produtos – que o PL retira das farmácias - equilibram o 

faturamento das lojas e lhes permite sobreviver", explicou o executivo. Mena 

Barreto também faz parte da Câmara Brasileira de Produtos Farmacêuticos 

(CBFarma), órgão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC). 

Mena Barreto também ressaltou que pontos como a proibição da venda de não 

medicamentos e de exposição em gôndolas do medicamentos isentos de prescrição 

médica são danosas à população, sobretudo às das classes mais pobres e que 

residem em cidades menores. “O PL 4385/94 só irá favorecer um aumento 

generalizado de preços, por inibir a concorrência saudável. Com a oferta de menos 

produtos, os varejistas serão obrigados a diluir os custos de salários, impostos, 

despesas administrativas, aluguéis e muitos outros, sobre medicamentos, 

dificultando a adesão ao tratamento, principalmente de pessoas de baixa renda. 

Além disso, reduzirá empregos e pode criar desabastecimento em inúmeras 

drogarias e municípios, notadamente de pequenas e médias cidades, que não 

conseguirão sobreviver, por não contarem com a venda de outros produtos”, 

ressaltou. 



 

"Saímos deste encontro satisfeitos. Mais uma vez o presidente da Câmara se mostra 

parceiro do setor produtivo deste país, por entender a nossa importância para a 

geração de emprego e renda para a população. Tenho certeza que haverá um 

entendimento e poderemos aprovar ajustes na legislação que permitam atender as 

necessidades de ambos os lados", afirmou Marcelo Queiroz. 

Participaram do encontro com o presidente da Câmara, além de Marcelo Queiroz, o 

presidente da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico (ABCFarma), Pedro 

Zidói; o diretor executivo da ABCFarma, Renato Tamarozzi; o presidente executivo 

da Associação Brasileira das Redes de Farmácias (Abrafarma), Sérgio Mena Barreto; 

o presidente do Sindicato do Comércio Farmacêutico do Paraná, Edenir Zandoná 

Júnior; o diretor da ABCfarma e empresário do segmento na Paraíba, Paulo Sérgio 

Navarro Pessoa; o empresário cearense, proprietário da Rede de Farmácias Pague 

Menos, Deusmar Queirós; a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de 

Produtos Farmcêuticos do RN, Luzia Diva Dutra; empresários das principais redes de 

farmácias do Rio Grande do Norte, como Rubens Guilherme (Santa Fé), Severino 

Rodrigues (Irmã Dulce), Albe Garcia (Amadeus), Jairo Paiva (Drogarias Paiva), 

Dejalma Lemos (Unifarma); e diretores do Sincofarn. O ministro da Previdência, 

Garibaldi Filho, também prestigiou o encontro. 

Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: MARCOS DANTAS        DATA: 20.05.14              
 
Marcelo Queiroz é reeleito na presidência da Fecomércio-RN » Blog do Marcos 
Dantas 
 
Em eleição realizada 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 
 



 

VEÍCULO: SITE O MOSSOROENSE         DATA: 20.05.14              
 
Espetáculo do projeto  Sesc Dramaturgia faz primeira apresentação 
 
 Detalhes 
Publicado em 20 de Maio de 2014  
: por Redação  
 
O Sistema Fecomércio, através do Serviço Social do Comércio (Sesc), apresenta hoje, 
às 19h, a leitura dramática do texto &quot;Prepare seu coração&quot;, como parte 
do projeto &quot;Sesc Dramaturgia&quot;, na sala de espetáculos Ludmilla e Rosi, 
no conjunto Abolição III, em frente ao Sindicato dos Bancários. A leitura será feita 
por 13 atores do grupo &quot;Dramas em Cena&quot;, formado em abril através do 
projeto do Sesc Mossoró de incentivo às artes cênicas. O ator Carlindo Emanuel 
destaca a importância de prestigiar o grupo como forma de incentivo ao grupo. 
&quot;Esta é a primeira atividade aberta ao público desenvolvida pela companhia 
que ainda é nova, mas que espera continuar a desenvolver atividades até o fim do 
ano&quot;, disse. As entradas para a apresentação são gratuitas e limitadas à 
capacidade da sala de espetáculos do Sesc. A companhia descreve o texto de 
&quot;Prepare seu coração&quot; como uma apresentação que &quot;desvela o 
engajamento de Caetano Veloso, em contraste com o bom-mocismo de Chico 
Buarque. Subverte ideias fechadas sobre a Jovem Guarda e o movimento Hippie. É 
cruel com 68, mas também quase tão envolvente e apaixonada quanto 'Hair', que 
ecoa na encenação&quot;. 
 
Para comentar diretamente no site do jornal é preciso estar Registrado. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

  
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 20.05.14             EDITORIA: NATAL 

 
Classificação: Positiva  



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL     DATA: 20.05.14 EDITORIA: RODA VIVA 

  
 
 
Classificação: Positiva  
 



 

VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS         DATA: 19.05.14              
Sesc Saúde Mulher chega nesta terça-feira em Parelhas » Blog do Marcos Dantas 
 
Nesta terça-feira (20), às 19h, uma solenidade marcará a inauguração da unidade 
móvel Sesc Saúde Mulher  em seu 7º destino: a cidade de Parelhas. A inauguração 
será na Praça Félix Cosme, onde ficará estacionada. Durante 60 dias úteis, o projeto 
– promovido pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, e com apoio da 
Prefeitura Municipal de Parelhas –  oferecerá exames e orientações em saúde de 
forma gratuita à população feminina. A expectativa é de que sejam realizados 5.280 
atendimentos 
 
A unidade móvel oferece gratuitamente exames preventivos como mamografia, 
ultrassonografia e papanicolau, além de orientações sobre a saúde feminina. As 
consultas e os agendamentos começam a partir do dia 21, das 8h às 12h e das 13h às 
17h, no local onde estará estacionada a unidade. Para marcar consulta, é preciso 
levar a xerox (com documento original) da identidade, CPF, cartão do SUS e 
comprovante de residência. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: BLOG SIDNEY SILVA         DATA: 19.05.14              
Blog do Sidney Silva » Sesc RN leva mostra de cinema francês a Caicó 
 
Começa nesta segunda (19/05) e vai até a quarta-feira (28/05) em Caicó a Mostra do 
Cinema Francês Contemporâneo, promovida pelo Sistema Fecomércio RN, por meio 
do Sesc. A iniciativa, que exibirá gratuitamente filmes franceses contemporâneos e 
premiados, abre oficialmente hoje (19), às 18h30, no Sesc Caicó – com a exibição do 
filme L’esquive (A esquiva), comédia dramática, e ainda um bate-papo sobre cinema 
francês entre membros do Cineclube da cidade e a plateia. A mostra já circulou por 
Natal e Mossoró. Toda a programação está disponível no site do Sesc RN, 
o www.sescrn.com.br. 
 
Com a Mostra de Cinema Francês Contemporâneo, os expectadores terão a 
oportunidade de assistir a produção que não costumam entrar nos circuitos 
comerciais de cinema, além de entrar em contato com histórias narradas sob uma 
ótica diferente da usual. 
 
Serão exibidos os filmes “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 pardonée, 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. 
 
 Esse post foi publicado por Sidney Silva em 19 de maio de 2014 às 12:10, e está 
arquivado em Caicó. Seguir as respostas a esse artigo através do RSS 2.0. Você pode 
enviar respostas ou trackback de seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES         DATA: 19.05.14              
 
Sesc Saúde Mulher chega amanhã no Seridó - Blog do Robson Pires 
 
 
19/mai/2014 
  
ás 13:55 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Sesc Saúde Mulher chega amanhã no Seridó  
 
Nesta terça-feira (20), às 19h, uma solenidade marcará a inauguração da unidade 
móvel Sesc Saúde Mulher em seu 7º destino: a cidade de Parelhas, localizada a 
188,53 km de Natal. A inauguração será na Praça Félix Cosme, onde ficará 
estacionada. Durante 60 dias úteis, o projeto – promovido pelo Sistema Fecomércio 
RN, por meio do Sesc, e com apoio da Prefeitura Municipal de Parelhas – oferecerá 
exames e orientações em saúde de forma gratuita à população feminina. A 
expectativa é de que sejam realizados 5.280 atendimentos 
 
O Sesc RN foi o primeiro do país a implantar a Sesc Saúde Mulher. O êxito no estado 
serviu como base e incentivo para o departamento nacional do Sesc levar o projeto a 
outros estados. A unidade móvel oferece gratuitamente exames preventivos como 
mamografia, ultrassonografia e papanicolau, além de orientações sobre a saúde 
feminina. As consultas e os agendamentos começam a partir do dia 21/05, das 8h às 
12h e das 13h às 17h, no local onde estará estacionada a unidade. Para marcar 
consulta, é preciso levar a xerox (com documento original) da identidade, CPF, 
cartão do SUS e comprovante de residência. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA         DATA: 19.05.14              
 
SESC SAÚDE MULHER CHEGA NESTA TERÇA FEIRA A PARELHAS 
 
 
Nesta terça-feira (20/05), às 
19h, uma solenidade marcará a inauguração da unidade móvel Sesc Saúde Mulher 
em seu 7º destino: a cidade de Parelhas, localizada a 188,53 km de Natal. A 
inauguração será na Praça Félix Cosme, onde ficará estacionada. Durante 60 dias 
úteis, o projeto – promovido pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, e 
com apoio da Prefeitura Municipal de Parelhas – oferecerá exames e orientações 
em saúde de forma gratuita à população feminina. A expectativa é de que sejam 
realizados 5.280 atendimentos 
 
O Sesc RN foi o primeiro do 
país a implantar a Sesc Saúde Mulher. O êxito no estado serviu como base e 
incentivo para o departamento nacional do Sesc levar o projeto a outros 
estados. A unidade móvel oferece gratuitamente exames preventivos como 
mamografia, ultrassonografia e papanicolau, além de orientações sobre a saúde 
feminina. 
 
As consultas e os agendamentos 
começam a partir do dia 21/05, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no local onde 
estará estacionada a unidade. Para marcar consulta, é preciso levar a xerox 
(com documento original) da identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de 
residência. 
 
Inaugurada em julho de 2012 no 
RN, a unidade móvel Sesc Saúde Mulher já passou por Natal, Angicos, Lajes, 
Extremoz, Fernando Pedroza e Santana do Matos. Ao todo, quase 48 mil 
atendimentos foram realizados nos seis municípios potiguares. 
 
A unidade conta com uma equipe 
formada por enfermeira, assistente social, técnicas de enfermagem e de 
radiologia, artífice e médico, todos imbuídos de um objetivo: disseminar a 
prevenção e a educação sexual entre o público feminino. A estrutura é equipada 
com consultório médico, sala de mamografia (com mamógrafo digital e proteção 
radiológica), banheiro e sala de atendimento. 
 
O quê? - Unidade 
móvel Sesc Saúde Mulher chega a Parelhas 
 
Inauguração? - Amanhã 
(20/05), às 19h, na Praça Félix Cosme 



 

 
Período de atuação? - 
60 dias úteis a partir de 21/05 
 
Horário de 
agendamento/atendimento? - Das 8h às 12h e das 13h às 17h 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG SUÉBSTER NERI        DATA: 19.05.14         
Sesc Saúde Mulher chega amanhã no Seridó   - 
 
 
Nesta terça-feira (20), às 19h, uma solenidade marcará a inauguração da unidade 
móvel Sesc Saúde Mulher em seu 7º destino: a cidade de Parelhas, localizada a 
188,53 km de Natal. A inauguração será na Praça Félix Cosme, onde ficará 
estacionada. Durante 60 dias úteis, o projeto – promovido pelo Sistema Fecomércio 
RN, por meio do Sesc, e com apoio da Prefeitura Municipal de Parelhas – oferecerá 
exames e orientações em saúde de forma gratuita à população feminina. A 
expectativa é de que sejam realizados 5.280 atendimentos 
 
O Sesc RN foi o primeiro do país a implantar a Sesc Saúde Mulher. O êxito no estado 
serviu como base e incentivo para o departamento nacional do Sesc levar o projeto a 
outros estados. A unidade móvel oferece gratuitamente exames preventivos como 
mamografia, ultrassonografia e papanicolau, além de orientações sobre a saúde 
feminina. As consultas e os agendamentos começam a partir do dia 21/05, das 8h às 
12h e das 13h às 17h, no local onde estará estacionada a unidade. Para marcar 
consulta, é preciso levar a xerox (com documento original) da identidade, CPF, 
cartão do SUS e comprovante de residência. 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO:  TRIBUNA DO NORTE     DATA: 20.05.14    EDITORIA: VIVER 
 
Marta Suplicy é esperada nesta quinta-feira - Tribuna do Norte 
 
A Teia Nacional da Diversidade 2014 – 5º Encontro Nacional dos Pontos de Cultura 
começou na manhã de ontem (19/05), na UFRN, com o Fórum Nacional de Gestoras 
e Gestores do Programa Cultura Viva e o Encontro dos Pontos de Cultura Indígena. 
Porém, a abertura oficial será somente na quinta-feira, 22, com a presença da 
ministra da Cultura Marta Suplicy. A solenidade está prevista para a parte da manhã, 
depois das 9h, no pavilhão montado nas proximidades do anfiteatro do Campus. 
Antes, a ministra dará uma coletiva a jornalistas credenciados.   
 
Gilberto Gil, titular da pasta em 2004, ano em que foi criado o Programa Cultura 
Viva, também recebeu convite para participar do evento, mas até ontem a 
coordenadora executiva nacional da Teia 2014, Mary Land Brito, ainda não havia 
recebido confirmação de sua participação, embora o músico esteja com um show 
agendado em Natal na sexta-feira (23) no Teatro Riachuelo (Gilberto Sambas). 
Evento de articulação política e também artístico, o Encontro conta com seminários, 
oficinas,  debates e feira de economia criativa, além de uma programação artística 
diversificada. Foram inscritos 400 projetos de apresentações artísticas de todo o 
Brasil e selecionados 68. 
 
A maior parte da programação acontece na UFRN, mas também haverá atividades 
no IFRN Cidade Alta, Espaço Ruy Pereira/Beco do Zé Reeira, Casa da Ribeira, Largo da 
Praça Augusto Severo (em frente ao Teatro Alberto Maranhão), Sesc Cidade Alta 
e  Teatro de Cultura Popular (TCP). 
 
Hoje a programação continua, das 9h às 18h, como o Fórum Nacional no IFRN. Feira 
da Economia Solidária e Criativa no campus da UFRN e apresentações às 12h do Toré 
da comunidade do Amarelão; 18h  Negros do Rosário – Dança do Espontão; e 21h 
Caio Padilha (Arrivals). 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO:  JORNAL DE FATO.COM     DATA: 20.05.14 
 
Começa Teia Nacional da Diversidade 2014 em Natal (RN) - 
 
O 5º Encontro Nacional dos Pontos de Cultura – TEIA Nacional da Diversidade 2014 – 
começa nesta segunda-feira (19), em Natal, no Rio Grande do Norte, e segue até 
sábado (24) . Uma área de 7 mil metros quadrados, montada com tendas e 
pavilhões, abrigam as atividades do evento.  
 
 Na TEIA da Diversidade, a cultura brasileira se manifesta em mostras artísticas – 
shows, espetáculos de todo tipo, performances – e nos diálogos proporcionados  por 
seminários, palestras, minicursos, fóruns, exposições, debates, rodas de conversa, 
intercâmbios e intervenções urbanas. 
 
 A expectativa dos organizadores é a participação de um público em torno de sete 
mil pessoas, entre realizadores do evento, artistas que participarão das 
apresentações culturais, representantes de Pontos de Cultura de todo o País, 
gestores do Programa Cultura Viva e visitantes da comunidade local. 
 
 As inscrições para a TEIA, pela internet, já foram encerradas. Os que ainda 
desejarem comparecer devem se inscrever no local. Cerca de mil pessoas 
confirmaram presença, além dos 3 mil integrantes do Programa Cultura Viva que vão 
ao encontro participar do V Fórum Nacional dos Pontos de Cultura, instância de 
articulação política do programa. 
 
 Uma ampla agenda de reuniões, palestras, oficinas, Feira da Economia Solidária e 
Participativa, Mostra Artística dos Pontos de Cultura, rodas de conversa, fórum, 
seminários e conferências compõem a programação que estará distribuída por sete 
espaços culturais na cidade de Natal (UFRN, IFRN, SESC, Palco da Ribeira, Casa da 
Ribeira, Espaço Cultural Rui Pereira), além das salas de aula e auditórios nestas 
instituições. 
 
 Editais 
 
 Importantes políticas públicas serão anunciadas nos seis dias do encontro (19 a 24 
de maio), como a 2ª edição do Edital Pontos de Cultura Indígena; 2ª edição do Edital 
Cultura Hip Hop; Edital Pontões de Cultura da Rede Juventude Rural; 3ª edição do 
Prêmio Culturas Ciganas; 1ª edição do Prêmio Culturas Afro-brasileiras. 
 
 O encontro vai contar com a presença da ministra da Cultura Marta Suplicy, na 
quinta-feira (22), para abrir oficialmente o evento.   
 
  Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO:  PORTAL NO AR     DATA: 20.05.14 
 
Preparativos finais para a TEIA da Diversidade em Natal; confira a programação - 
Portal No Ar 
 
 
No Campus da UFRN, a equipe da organização e montagem do 5º Encontro Nacional 
dos Pontos de Cultura – TEIA Nacional da Diversidade 2014 – faz os últimos 
retoques, em uma área de 7 mil metros quadrados, montada com tendas e pavilhões 
que vão abrigar as atividades do evento. 
 
Foto: Patrícia Saldanha, SCDC/MinC 
Os espaços estão repletos de gestores públicos, de integrantes da Comissão Nacional 
dos Pontos de Cultura (CNdPC) e colaboradores que estão preparando o grande 
encontro e são os responsáveis pelo bom êxito da TEIA. 
 
A expectativa dos organizadores é a participação de um público em torno de 7 mil 
pessoas, entre realizadores do evento, artistas que participarão das apresentações 
culturais, representantes de Pontos de Cultura de todo o país, gestores do Programa 
Cultura Viva e visitantes da comunidade local. 
 
As inscrições para aTEIA, pela internet, já foram encerradas. Os que ainda desejarem 
comparecer devem se inscrever no local. Cerca de 1 mil pessoas confirmaram 
presença, além dos 3 mil integrantes do Programa Cultura Viva que vão ao encontro 
participar do V Fórum Nacional dos Pontos de Cultura, instância de articulação 
política do programa. 
 
Uma ampla agenda de reuniões, palestras, oficinas, Feira da Economia Solidária e 
Participativa, Mostra Artística dos Pontos de Cultura, rodas de conversa, fórum, 
seminários e conferências compõem a programação que estará distribuída por sete 
espaços culturais na cidade de Natal (UFRN, IFRN, SESC, Palco da Ribeira, Casa da 
Ribeira, Espaço Cultural Rui Pereira), além das salas de aula e auditórios nestas 
instituições. 
 
Conheça a programação da TEIA da Diversidade. 
 
EditaisImportantes políticas públicas serão anunciadas nos seis dias do encontro (19 
a 24 de maio), como a 2ª edição do Edital Pontos de Cultura Indígena; 2ª edição do 
Edital Cultura Hip Hop; Edital Pontões de Cultura da Rede Juventude Rural; 3ª edição 
do Prêmio Culturas Ciganas; 1ª edição do Prêmio Culturas Afro-brasileiras. 
 
O encontro vai contar com a presença da ministra da Cultura Marta Suplicy, na 
quinta-feira, dia 22, para abrir oficialmente os trabalhos da TEIA Nacional da 
Diversidade.  A secretária Márcia Rollemberg, coordenadora nacional do Programa 



 

Cultura Viva, estará em Natal a partir de segunda-feira (19), para dar início às 
atividades do V Fórum Nacional dos Pontos de Cultura. 
 
Atualizado em 19 de maio às 13:54 
 
 
Classificação: Positiva 
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Solenidade marca aula inaugural de novos cursos profissionalizantes e a entrega de 
certificados 
 
 Detalhes 
Publicado em 20 de Maio de 2014  
: por Redação  
 
AREIA BRANCA - O Ivipanim Clube sediou na última semana mais uma aula inaugural 
para alunos selecionados para os cursos profissionalizantes da parceria Prefeitura de 
Areia Branca, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), 
por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (Senac). A aula inaugural reuniu os 72 alunos dos cursos 
de Auxiliar de Setor Financeiro, Agente de Informações Turísticas e Auxiliar 
Administrativo que estão sendo ministrados pelo Senai e pelo Senac. As aulas 
iniciaram na quinta-feira, 15, na Gerência de Emprego, Renda e Qualificação 
Profissional, no conjunto Cohab. Os cursos são desenvolvidos no município por meio 
da Secretaria de Assistência Social, via Gerência de Emprego e Renda. Na aula 
inaugural de quarta-feira, a secretária de Assistência Social, Verônica Campos 
Pedrosa, representou a prefeita Luana Bruno (PMDB) que no mesmo horário 
participava de uma reunião na Secretaria Municipal de Saúde. Aos presentes, a 
secretária Verônica Pedrosa destacou o esforço da prefeita Luana Bruno para trazer 
esses cursos profissionalizantes para o município, com o objetivo de qualificar os 
areia-branquenses para o mercado de trabalho. A mesa das autoridades, no evento, 
foi formada pela secretária Verônica Pedrosa, representando o Executivo; gerente 
de Emprego e Renda, Jocsã Cerqueira Cunha; Supervisão do Senac/Mossoró, Rafaelle 
Morais; Everton, do Senai/Mossoró; e a Assessora de Avaliação, Controle e 
Acompanhamento de Programas e Projetos, da Prefeitura de Areia Branca, Maria 
Edivanda Pereira. Após a aula inaugural, foi realizada a entrega de certificados para 
135 alunos concluintes dos cursos Cuidadores de Idosos, Auxiliar de Cozinha, 
Almoxarife, Pedicure, Manicure, Depilação, Promotor de Venda, Agente de Limpeza 
e Conservação e Agente de Alimentação Escolar. 
 
 
Classificação: Positiva 
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 Banco de oportunidades Senac: 82 vagas 
 Os currículos devem ser encaminhados até a próxima sexta-feira (23) 
 
O Banco de Oportunidades do Senac dispõe, nesta semana, de 143 anúncios de 
emprego para alunos e ex-alunos da região metropolitana de Natal e de Mossoró. 
Empresas parceiras de áreas como gastronomia, informática, beleza estão à procura 
de profissionais qualificados na instituição. Os currículos devem ser encaminhados 
até a próxima sexta-feira (23). 
 
  
 
Os interessados devem entrar em contato com o Banco de Oportunidades (4005-
1008, em Natal, e 3422-5012, em Mossoró) ou enviar currículo diretamente para 
bancodeoportunidades@rn.senac.br. É preciso ter concluído algum curso ou estar 
matriculado na instituição. 
 
  
 
Confira as vagas disponíveis: 
 
  
 
Fonte: Senac RN 
 
0 Comentário 
 
 
Classificação: Positiva 
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Senac oferece mais de 80 vagas de empregos para alunos e ex-alunos - Portal No Ar 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/RN) oferece nesta semana 82 
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 (23) para o banco de oportunidades. 
 
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 aqui. 
 
Atualizado em 19 de maio às 14:27 
 
 
Classificação: Positiva 
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Postado dia 19/05/2014 às 15h19  
por: Portal JH 
Insatisfeito com falta de compromisso do PMDB, Carlos Eduardo pode ignorar ‘chapão’ 

Clima de insatisfação do PDT com chapa majoritária pode levar partido a romper aliança 

eleitoral 

 
Alex Viana 

Repórter de Política 

O secretário-geral do PDT no Rio Grande do Norte, Jonny Costa, confirmou na manhã 
desta segunda-feira a insatisfação do partido em relação à aliança com o PMDB e o 
PSB com vistas ao apoio à chapa do deputado federal Henrique Eduardo Alves, 
candidato do PMDB a governador, e da vice-prefeita de Natal, Wilma de Faria (PSB), a 
senadora. Jonny Costa confirma que o PDT deverá se reunir ainda hoje para discutir os 
rumos do partido nas eleições de 2014. 

No sábado, o presidente do diretório do PDT em Natal, o chefe da Casa Civil, Kleber 
Fernandes, revelou a insatisfação da legenda, diante da falta de reciprocidade do 
PMDB e do PSB na cessão das bases eleitorais para os pré-candidatos do PDT à 
Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa. “Está havendo sim uma insatisfação 
porque os entendimentos e diálogos políticos celebrados com o PMDB não estão 
transcorrendo da forma como foi pactuado e está havendo insatisfação no âmbito do 
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PDT”, confirmou esta manhã o secretário-geral do PDT, Jonny Costa, que é diretor-
presidente da Urbana, empresa da Prefeitura de Natal que administra a coleta de lixo. 

Com as palavras de Kleber e de Jonny, o prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, 
presidente estadual do PDT, sinaliza fortemente com a possibilidade de recuar do 
apoio que declarou à chapa Henrique/Wilma. Segundo Jonny Costa, o PDT posicionou 
junto ao PMDB que não faria qualquer exigência de composição na chapa majoritária, 
nem criaria qualquer dificuldade, muito menos vetaria qualquer composição dela, 
mas, como a próxima eleição é estadual, o partido tem interesse de buscar 
fortalecimento na Câmara Federal e Assembleia Legislativa, o projeto do partido. 

“E houve compromisso de partidos da aliança, como PSB e PMDB, que ajudariam a 
fortalecer a posição do PDT nesse projeto de garantir espaço na Câmara Federal, e 
tentar ampliar no nível estadual. Mas, até agora, esse diálogo não passou do campo da 
mera intenção, e a gente faz a leitura de que precisa se materializar com uma 
reunião/encontro do PDT com esses partidos, precisa materializar isso. De fato, até 
agora, nada aconteceu”, afirmou. 

A preocupação do diretório estadual do PDT se deve ao fato de que a manifestação e 
os questionamentos em relação à falta de reciprocidade da aliança vêm das bases do 
PDT no interior do estado, o que pode significar surpresas na convenção do PDT, em 
junho, quando o partido irá chancelar qual postura terá nas eleições deste ano. 

“Isso é um posicionamento advindo das bases do interior. Onde o partido está se 
organizando está vindo o questionamento. Querem saber se a parte do PDT é só 
apoiar, recomendar os votos, ou se vai ter contrapartida de lá para cá. Isso é que estão 
questionando”. Segundo Jonny Costa, o PDT vem cumprindo rigorosamente com o 
acertado com o PMDB. “Esperamos que os outros partidos também o façam”. 

REUNIÃO 
Neste sentido, o PDT deverá realizar uma reunião do diretório estadual ainda nesta 
segunda-feira, para decidir sobre os desdobramentos da crise. “Temos por ora apenas 
um indicativo de uma reunião do diretório estadual com os membros dos diretórios 
municipais, e comissões provisórias, e lideranças do partido no estado, para gente a 
debater”. 

O encontro desta segunda, que deverá contar com a presença do prefeito de Natal, 
Carlos Eduardo Alves, prefeito de Parnamirim, Maurício Marques, do deputado Agnelo 
Alves, e presidentes dos diretórios municipais, deverá definir uma data para uma 
reunião mais ampla, com representantes do PDT em todo o estado, provavelmente no 
próximo sábado. “Tudo indica que ainda hoje haverá reunião de comando central para 
decidir a data que seja viável. Talvez sábado”. 



 

“Apoio de Maurício a Walter prova que somos solidários à aliança” 
Instado a falar como o PDT pode cobrar reciprocidade de aliados de outras legendas, 
quando líderes do próprio partido não apoiam candidatos do PDT, caso do prefeito de 
Parnamirim, Maurício Marques, que declarou apoio à candidatura de Walter Alves 
(PMDB) a deputado federal, o secretário do PDT, Jonny Costa afirmou que este fato 
comprova que o PDT está solidário com a aliança, já que Walter pertence ao PMDB, 
partido que lidera o chapão, com os demais partidos, o que não está sendo constatado 
na relação das demais legendas com o PDT. 

“Esse é um dos exemplos que o PDT tem demonstrado de comportamento solidário 
em relação à aliança. Porque mesmo o prefeito de Parnamirim sendo do PDT, tendo 
declarado apoio a deputado federal a candidato que não é do PDT, não questionamos 
isso em nenhum momento, pelo menos externamente. É uma questão que também 
estamos discutindo. É uma demonstração que o partido dá e temos condições de 
cobrar hoje, se estamos somando no projeto global. Tem caminho de ida, mas não 
tem de volta. Política é via de mão dupla”, afirmou. 

Em relação às reuniões entre líderes do PMDB e do PDT, que ocorreram de sábado 
para esta segunda-feira, visando “debelar” a crise, Jonny afirmou que esses diálogos, 
até o presente momento, estão “muito longe daquilo que esperamos diante desse 
entendimento político eleitoral como discutimos com o PMDB”. Ele acrescenta: 
“Vieram algumas lideranças do PMDB no interior, dialogaram conosco, mas muito 
aquém do número e potencial que há tanto do PMDB como do PSB e que podem dar 
reforço para que a gente se sinta estimulado a entrar de cabeça, de corpo e alma na 
campanha”, afirmou. 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE     DATA: 19.05.14 EDITORIA: POLÍTICA  
Postado dia 19/05/2014 às 16h37  
por: Portal JH 
Eleika pode ser vice de Robinson Faria na disputa pelo governo do RN 

Vereadora: “Me surpreendo com pessoas falando da professora candidata à governadora” 

 
Alex Viana 

Repórter de Política 

A vereadora Eleika Bezerra (PSDC) está sendo cotada para ser candidata a vice-
governadora na chapa do vice-governador Robinson Faria (PSD). Em contado com O 
Jornal de Hoje, nesta manhã, a vereadora admitiu sondagens em relação ao seu nome. 
Até uma conversa com o próprio pré-candidato do PSD, neste sentido, já ocorreu. “O 
PSDC ainda não tem uma posição em relação à chapa majoritária, mas eu tive uma 
conversa com Robinson, muito preliminar, com ele mesmo, mas ficamos de conversar. 
Ouvir é mais sábio que falar”, disse. 
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Cotada também para disputar o governo do Estado, Eleika diz que um partido – não 
revela o nome – a sondou para disputar o governo do Estado, na condição de 
candidata a governadora. “Tem partido de outras nuances, que já veio me indagar se 
eu assumiria uma candidatura assim (ao governo)”, disse. No entanto, sobre ser vice 
de Robinson, afirmou: “houve conversas, mas sem se chegar à proposta objetiva”. 

“Eu fiquei nessa de ouvir, é uma situação que a gente tem que ouvir. De vez em 
quando me surpreendo, com as pessoas falando, da professora candidata à 
governadora, dando estímulos e incentivos. Prefiro me resguardar, e dar opinião com 
mais consistência”, afirmou Eleika Bezerra. Por destinar o vencimento de vereadora a 
entidades filantrópicas e cobrar ética dos colegas na Câmara Municipal de Natal, Eleika 
é vista como uma política de perfil moderno, em contraponto à política tradicional. 

  

CONSULTAS 

O presidente do PSDC, Joanilson de Paula Rego, retirou o apoio do partido à chapa 
liderada pelo deputado federal Henrique Alves (PMDB) e a vice-prefeita de Natal, 
Wilma de Faria (PSB). Inicialmente integrante do chamado G-10, grupo de legendas 
que resolveu se juntar para se coligar na proporcional e apoiar em bloco uma chapa 
majoritária, o PSDC estranhou “o ritmo muito rápido” com que o G-10 definiu-se pela 
chapa Henrique/Wilma. 

Entretanto, Joanilson não confirma aliança com o pré-candidato do PSD, Robinson 
Faria. Ele anuncia que irá viajar ao interior do Estado, nesta semana, para ouvir a 
população e o partido, antes de tomar uma posição. “O meu partido é democrático e 
meu estilo de administrar idem. Ouço as pessoas, não sou dono do partido. Eu não 
tinha viajado, vou essa semana a Caicó, Mossoró, Currais Novos. Estou ouvindo e 
conversando com todo mundo, e ainda não chegou a hora de tomar uma decisão. Eu 
não estava preparado para tomar essa decisão. Aí, pedi para tirarem o PSDC do G-10″, 
disse Joanilson. 

“O nosso G 10 se uniu em torno do voto proporcional, aí colocaram o voto majoritário 
em discussão e deram a essa escolha um ritmo muito rápido, e eu não estava ainda 
(preparado para tomar uma posição)… Tanto é que pedi para me tirarem da aliança 
proporcional, que é para não prejudicá-los. Porque, se coligar na proporcional, tem 
que coligar com a mesma majoritária. Não houve nada demais, rejeição de maneira 
nenhuma. A proporcional eu decido facilmente. Na majoritária, tenho que ouvir as 
pessoas”. 



 

Sobre indicar o vice de Robinson, Joanilson diz que não existe proposta concreta, mas 
apenas conversas. “Acho que é prematura qualquer proposta, porque não penso em 
ocupar posições. Mas tomar atitudes que reflitam o pensamento do partido, não mais 
isoladamente, como fiz noutras campanhas”. Segundo Joanilson, “é preciso promover 
o dialogo entre os que não têm a ilusão de bastar-se”. E completa: “Tive ilusão de que, 
sozinho, reformaria o Estado enfrentando o sistema político. Tenho que coligar com 
alguém, e não sei a quem. Quero viajar, ver o que as pessoas no interior pensam”, 
finalizou. 
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Postado dia 15/05/2014 às 8h23  
por: Portal JH 
Inauguração do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante é remarcada mais uma vez 

Acessos ao aeroporto estão muito atrasados e dificilmente estarão prontos na data da 

inauguraçaõ 

Foto: Divulgação 
A novela continua e mais uma vez a inauguração do Aeroporto Aluízio Alves, em São 
Gonçalo do Amarante, é remarcada. 

Através do seu twitter, o deputado federal e candidato a governador do RN, Henrique 
Alves. 

A nova possível data de inauguração será o dia 6 de junho, uma sexta-feira, em evento 
que contaria com a presença da Presidente do Brasil, Dilma Roussef. 
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Não custa nada lembrar que estaremos a apenas 6 dias da Copa do Mundo, evento 
para o qual o aeroporto foi construído e exatamente quando deverá se ter o maior 
fluxo de turistas no Estado. 
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por: Portal JH 
Empresário do RN é eleito vice-presidente da Fed. Nacional de Limpeza Ambiental 

A federação tem defendido campanhas que propõe a regulamentação da terceirização e o 

fim da multa do FGTS imposta aos empregadores brasileiros 

 
O presidente do Sindicato Patronal das Empresas Prestadoras de Serviços de Mão de 
Obra do Rio Grande do Norte (Sindprest/RN), Edmilson Pereira de Assis, foi eleito na 
semana passada, vice-presidente de relações instituições da Federação Nacional das 
Empresas de Serviços e Limpeza Ambiental (Febrac). A eleição, para o triênio 2014-
2018, também definiu os delegados junto a Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), cargo que também será ocupado por Edmilson 
Pereira. 

A entidade representa o setor de serviços terceirizados no país e possui 27 sindicatos 
filiados em todo o país. A federação tem defendido campanhas que propõe a 
regulamentação da terceirização e o fim da multa do FGTS imposta aos empregadores 
brasileiros. 

“É uma honra assumir o cargo de vice-presidente institucional de uma entidade que 
representa mais de 12 mil empresas e contabiliza 1,5 milhão de trabalhadores. Nesse 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/EDMILSON-PEREIRA-Ft.Moraes-Neto-7.jpg


 

mandato continuaremos a defender a conquista de benefícios para o setor, como a 
regulamentação da terceirização, e também teremos como desafio a ampliação da 
nossa representação parlamentar na Câmara Federal e no Senado”, afirma Edmilson 
Pereira. 



 

Postado dia 19/05/2014 às 16h46  
por: Portal JH 
Audiência da Zona de Processamento e Exportação é adiada para junho 

Prefeitura local ainda não conseguiu definir modelo 

 
Marcelo Hollanda 

hollandajornalista@gmail.com 

Foi adiada para o próximo dia seis de agosto, em Assu, a audiência pública que deveria 
acontecer na manhã de hoje na Assembléia Legislativa para debater a instalação da 
ZPE do Sertão – nome dado a Zona de Processamento Ambiental (ZPA) a ser instalada 
na região, numa área de 1.025 hectares localizada entre o município e Paraú. 

A decisão de adiar a audiência, marcada inicialmente para as 9 horas de hoje, foi 
anunciada perto das 11 da manhã. Mas, desde as 9h30m o secretário de 
Desenvolvimento Econômico de Assu, Francisco Paulo de Moraes, já estava presente 
no auditório com um calhamaço de papel debaixo do braço. 

“Sou um bom soldado, já estou aqui”, disse para algum interlocutor ao atender ao 
telefone. Mas, o projeto do novo modelo de ZPE ele não trouxe e, segundo declarou, 
não estava nem previsto para trazer. Essa, porém, é a alegação divulgada pela 
Assembléia para justificar o adiamento. 

Dentro da pasta de papel do secretário assuense estava apenas uma cópia do contrato 
inicial firmado com um grupo de empresários cearenses, em 2010, que por não 
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apresentarem as garantias pedidas e o depósito de R$ 17 milhões motivaram a 
rescisão pouco tempo depois. 

Desde que inaugurou ambiciosamente o processo de instalação de sua própria Zona 
de Processamento Industrial, em 2007, Assu espera ir à reboque da ZPE inicialmente 
cogitada para São Gonçalo, na esteira das obras do aeroporto de passageiros e cargas, 
mas que acabou vingando parcialmente em Macaíba. 

Nesta segunda-feira pela manhã, numa tentativa de trazer de volta à vida a iniciativa 
da ZPE do Sertão, o deputado assuense, George Soares (PR), autor da iniciativa, 
precisaria pelo menos de um modelo básico do projeto. Ao que parece, faltou 
conversar com a Prefeitura. Hoje, ele forneceu seu argumento para voltar a debater a 
ZPE de Assu: “Foi uma maneira que encontramos para fazer a prefeitura local imprimir 
ânimo a um projeto de grande importância econômica a região e ao estado”. Ele deu 
essa declaração no intervalo de uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) que apreciava o projeto da promoção funcional de praças da PM e do Corpo de 
Bombeiros. 

Soares adiantou que, além de dar visibilidade à ZPE dos Sertões, a idéia é reduzir a 
exploração de 400 hectares para 125 hectares previstos anteriormente como forma de 
baixar custos e atrair investidores interessados em assumir a administração da área, 
que por decreto federal pode ser desapropriada para fins de exploração econômica. 

Segundo o secretário Francisco Paulo Morais, tudo relacionado à ZPE do Sertão ainda 
é muito insipiente. “Ainda não temos o modelo a seguir e isso precisa ser resolvido 
antes de retomarmos o trabalho”, afirmou. 

Segundo o deputado George Soares, há uma emenda parlamentar do senador José 
Agripino Maia (DEM) de R$ 18 milhões para o projeto. Mas reconhece que, antes de 
qualquer coisa, será preciso captar a empresa interessada em oferecer proposta de 
compra pela área a ser instalada a ZPE que se encontra há anos abandonada sem 
qualquer atividade econômica sendo desenvolvida ali. 

Antes de assumir o Governo do Estado em 2009, a então senadora Rosalba Cierlini já 
defendia a ZPE do Sertão. A atual governadora já alegava que a iniciativa beneficiaria 
não apenas a região do Seridó, mas também o Oeste do estado e a cidade de 
Mossoró, favorecendo a comercialização de sal, barrilha (carbonato de sódio), 
mármore e diversos outros produtos com a capacidade de agregar valor, desde que o 
estado atraísse investidores para a geração de emprego e renda na região. 
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