
 

FECOMÉRCIO 
 
VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO          DATA: 22.05.14              
Comércio prevê queda no faturamento durante realização da Copa 
 
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) fez as 
contas e chegou ao valor das perdas que o comércio deve ter com feriados, ou com a 
abertura em horário diferenciado do comércio durante a Copa do Mundo de 
Futebol. Em cima dos números fornecidos pela CNC, a Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio RN) fez as suas 
contas, e os cálculos apontam uma perda no comércio estadual no valor de R$ 42 
milhões, durante os meses de junho e julho, em virtude desse clima de Copa. O 
comércio de rua deve ser, particularmente, afetado.  
 
A realização do jogo de abertura da Copa (Brasil x Croácia) no dia 12 de junho, data 
em que se comemora o dia dos namorados, é outro fator que contribui para a 
queda. A data é considerada umas das quatro comemorações mais importantes para 
as vendas do comércio no ano. Isso também vai afetar as vendas de junho e julho, 
segundo o levantamento feito pela Fecomércio. 
 
O presidente da entidade, Marcelo Queiroz, deu uma minimizada nesses números; 
segundo ele, o prejuízo nas vendas será compensado com o movimento no 
segmento de de lazer, seguido do de hospedagem e alimentação, ou seja, no 
turismo. Além disso, ganha também com a vinda de turistas no pós-Copa, resultado 
da exposição que Natal terá durante o Mundial. Essa oportunidade pode gerar um 
impacto positivo na vinda de visitantes, nos próximos meses e anos, para Natal. 
 
 
Classificação: Positiva 
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MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE SERÁ REALIZADO PARA COMEMORAR O 
ANIVERSÁRIO DO WALFREDO GURGEL 

 
O secretário estadual de Saúde, Luiz Roberto Fonseca, esteve reunido no fim da 
tarde desta quarta-feira (21), no prédio central da Sesap, com servidores da 
Secretaria e representantes da União dos Escoteiros do RN, para dar continuidade às 
ações de planejamento de um grande mutirão solidário com o objetivo de 
comemorar os 41 anos do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG). Neste 
segundo encontro, a comissão organizadora do mutirão apresentou uma planilha 
detalhada de materiais que serão necessários para a realização da atividade. 
Além de festejar a data, o mutirão terá ainda como propósito destacar a importância 
da unidade hospitalar para o estado. A ação contará com a união de esforços de 
vários segmentos da sociedade civil do Rio Grande do Norte. 
 Segundo o secretário, Luiz Roberto Fonseca, a iniciativa do mutirão surgiu dos 
próprios servidores da pasta e a ideia já vem mobilizando dezenas de voluntários. 
“As ações para comemoração do aniversário do Walfredo Gurgel ganham uma nova 
dimensão a cada dia. Em razão dos aspectos positivos constantes na história da 
unidade e das contribuições que realizou e realiza na preservação e promoção da 
vida durante todo este período, muitas instituições e voluntários já estão se 
apresentando para se incluir ao grupo que irá executar a ação. Esse movimento 
espontâneo está motivando todos nós”, destacou Luiz Roberto. 
Como resultado do mutirão a ser organizado em torno das comemorações, o 
Walfredo Gurgel passará a contar com uma nova praça de convivência, a ser 
construída aproveitando-se uma área da entrada do prédio, que contará com área 
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verde, humanizando mais o hospital, além de quatro jardins internos, acompanhado 
da realização de pequenos reparos de pintura, alvenaria e marcenaria. 
O prédio onde hoje se encontra o Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel, 
no bairro do Tirol, no qual era sediado o Hospital Geral e Pronto-Socorro de Natal, 
foi fundado em março de 1971. Entretanto, as atividades do HMWG só foram 
iniciadas em 31 de março de 1973. Desde então, ele é o maior hospital público do 
estado do Rio Grande do Norte. O complexo se refere à estrutura que combina o 
Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel juntamente com o Pronto-Socorro Dr. Clóvis 
Sarinho. 
O mutirão, previsto para acontecer após a Copa, no mês de julho, contará com a 
participação das Forças Armadas, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, de 
Reservistas do Exército Brasileiro, representantes da Cruz Vermelha, dos Grupos de 
Escoteiros de Natal, da Maçonaria, da Fecomércio, dos clubes de serviç 
 Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS          DATA: 22.05.14              
Inscrições para cursos gratuitos oferecidos pelo Sesc RN encerram nesta sexta » 
Blog do Marcos Dantas 
 
 
Termina nesta sexta-feira (23) o prazo para as inscrições dos cursos de junho, 
oferecidos pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, 
promovida pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibiliza 130 vagas 
para turmas em Natal e Caicó. O edital com todas as informações está disponível no 
site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Como junho é mês de Copa do Mundo e de Festas Juninas, os cursos destaques do 
mês são: petiscos para a copa e receitas juninas. Além destes, teremos ainda: 
sandálias customizadas, moda infantil, customização de roupas e carteiras em 
cartonagem A ampla variedade oferecida oportuniza a geração de uma renda extra 
para os comerciários, seus dependentes e população em geral. 
 
 
Classificação: Positiva 
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 Inscrições para cursos gratuitos oferecidos pelo Sesc RN encerram nesta sexta-
feira 
 O Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibiliza 130 vagas para turmas em 
Natal e Caicó 
 
Termina nesta sexta-feira (23/05), o prazo para as inscrições dos cursos de junho, 
oferecidos pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, 
promovida pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibiliza 130 vagas 
para turmas em Natal e Caicó. O edital com todas as informações está disponível no 
site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Como junho é mês de Copa do Mundo e de Festas Juninas, os cursos destaques do 
mês são: petiscos para a copa e receitas juninas. Além destes, teremos ainda: 
sandálias customizadas, moda infantil, customização de roupas e carteiras em 
cartonagem A ampla variedade oferecida oportuniza a geração de uma renda extra 
para os comerciários, seus dependentes e população em geral. 
 
Sobre as inscrições 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 26 a 28/05 
e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os 
aprovados é divulgada no site do Sesc RN dia 29/05,e as aulas têm início a partir do 
dia 02/06. 
 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os seguintes documentos 
originais (com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de 
residência e de escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove 
deficiência física ou mental. Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda 
familiar e o questionário socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja 
menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável. 
 
 Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas áreas de valorização social, 
aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo cursos preparatórios para o 
ENEM) 
Serviço: 
 
O quê? Inscrições abertas para cursos gratuitos de junho do PCG 
 



 

Quando? Até dia 23/05, das 8h às 17h 
 
Onde? 
 
Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta) 
 
Sesc Caicó ( Rua Rua Washington Luiz, nº. 55. Boa Passagem 
 
INSCRIÇÕES GRATUITAS 
 
Mais: www.sescrn.com.br 
 
Fonte: Fecomércio RN 
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Inscrições para cursos gratuitos oferecidos pelo Sesc RN encerram nesta sexta-feira 
 
Termina nesta sexta-feira (23), o prazo para as inscrições dos cursos de junho, 
oferecidos pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, 
promovida pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibiliza 130 vagas 
para turmas em Natal e Caicó. O edital com todas as informações está disponível no 
site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Como junho é mês de Copa do Mundo e de Festas Juninas, os cursos destaques do 
mês são: petiscos para a copa e receitas juninas. Além destes, teremos ainda: 
sandálias customizadas, moda infantil, customização de roupas e carteiras em 
cartonagem A ampla variedade oferecida oportuniza a geração de uma renda extra 
para os comerciários, seus dependentes e população em geral. 
 
Sobre as inscrições 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 26 a 28/05 
e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os 
aprovados é divulgada no site do Sesc RN dia 29/05,e as aulas têm início a partir do 
dia 02/06. 
 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os seguintes documentos 
originais (com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de 
residência e de escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove 
deficiência física ou mental. Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda 
familiar e o questionário socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja 
menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável. 
 
Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas áreas de valorização social, 
aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo cursos preparatórios para o 
ENEM) 
 
Serviço: 
 
O quê? Inscrições abertas para cursos gratuitos de junho do PCG 
 
Quando? Até dia 23/05, das 8h às 17h 
 
Onde?Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta) | Sesc  Caicó ( Rua Rua 
Washington Luiz, nº. 55. Boa Passagem 
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VEÍCULO: JORNAL DE HOJE          DATA: 22.05.14             EDITORIA: POLÍTICA 
Postado dia 22/05/2014 às 16h39  
por: Portal JH 
Rosalba propõe à Assembleia não construir hospital e ‘torrar’ mais R$ 50 mi com a Copa 

Unidade médica que seria responsável por “desafogar” o Walfredo foi trocada por 

investimento em segurança 

 
Alex Viana 

Repórter de Política 

Principal proposta eleitoral da governadora Rosalba Ciarlini (DEM) para o setor de 
saúde, o Hospital de Traumas de Natal está sendo sepultado na Assembleia Legislativa 
a pedido do próprio governo. Cerca de R$ 50 milhões que estavam assegurados no 
orçamento estadual, advindos de um empréstimo tomado ao Banco do Brasil ainda 
em 2013, foram remanejados para a área “investimentos em estruturas previstas na 
Matriz de Responsabilidade da Copa do Mundo FIFA 2014″ e também o setor de 
Segurança Pública. O montante coincide com a verba exigida pela FIFA para as 
chamadas obras temporárias da Copa, alvo de ação do Ministério Público. 

A nova planilha, remanejando os recursos, foi aprovada na reunião de ontem da 
Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, mas ainda irá a plenário. 
Os recursos em questão são do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e do 
Distrito Federal (PROINVESTE), através de operação de crédito junto ao Banco do 
Brasil. “Ocorre que, atualmente, o Estado do Rio Grande do Norte necessita realizar 
investimentos em áreas não contempladas no texto original da referida Lei Estadual, o 
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que demanda realização da alteração legislativa ora pretendida”, afirma o governo, na 
justificativa assinada pela governadora enviada ao presidente da Assembleia. 

Dos R$ 50 milhões, segundo o governo R$ 40 milhões são para “investimentos de 
melhoria das estruturas físicas e do funcionamento dos órgãos vinculados à Secretaria 
de Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), inclusive para as ações previstas no 
Plano de Trabalho do ‘Programa Brasil Mais Seguro’. Os R$ 10 milhões restantes 
seriam para investimentos em estruturas previstas na Matriz de Responsabilidade da 
Copa do Mundo FIFA 2014″. 

REPERCUSSÃO 
O tema repercutiu em plenário na sessão desta quarta-feira. O deputado estadual 
Agnelo Alves (PDT), Membro da CCJ, foi contra a proposta. “Se tirasse de algum lugar 
que não prejudique. Mas tirar da construção de um hospital? Por mais que explique 
que botou verba só para fazer de conta, não justifica para tirar. Tem tantas outras 
verbas. Poderia tirar R$ 10 milhões de uma, R$ 20 milhões de outra. Mas tirar logo do 
hospital?”, questionou o parlamentar, que também é crítico quanto à imposição do 
governo para que os deputados aprovem a matéria com agilidade. 

Em pronunciamento na comissão e, em seguida, no plenário, Agnelo fez advertências: 
“Me dá impaciência verificar que o governo, para fazer a proposta, leva não sei quanto 
tempo e aí faz a proposta, e quer que os deputados apoiem no mesmo dia. Chegou de 
manhã, apoiem à tarde”, disse, lembrando que a rejeição de 75% do governo Rosalba 
poderá contaminar a Assembleia, se a população descobrir que os deputados apoiam 
o governo. Neste sentido, o pedetista chegou a pedir votação nominal do projeto, com 
os deputados se identificando e justificando o voto contra ou a favor. 

O parlamentar também avalia como negativo o fato de que os deputados que se 
identificam como de oposição, na prática, votarem como governo. “A governadora 
manda a matéria para cá e quem diz que é da oposição não vota na oposição. Por 
exemplo, o PMDB não se levanta para protestar, para examinar a matéria, ou até para 
justificar o voto, o PROS nem se fala”. 

Agnelo disse ainda que, do jeito que vai, chegará a hora que a rejeição de Rosalba vai 
cair sobre a Assembleia também. “Tudo que Rosalba faz, tem aprovação aqui dentro. É 
esperta e bota os senhores para se solidarizarem. Mas diz-se que se está liberando 
emendas. Eu não liberei emenda nenhuma, apresentei. Tire das emendas, (mas não 
do Hospital). A Assembleia diga que abre mão das emendas”, opinou. 

GOVERNO 
Através da Assessoria de Imprensa, o governo do Estado informou que o valor que foi 
autorizado para remanejamento foi R$ 50 milhões. Desses, R$ 40 milhões serão para 
investimentos em segurança, como aquisição de viaturas, armamentos, coletes, entre 



 

outras, e parte dos recursos também seria utilizado para ações da Matriz de 
Responsabilidade da Copa. O secretário de Finanças, Obery Rodrigues, no entanto, 
não soube precisar onde os recursos da matriz da Copa seriam empregados. 
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Postado dia 22/05/2014 às 16h48  
por: Portal JH 
Campos não aprova apoio ao ‘chapão’ e queria Wilma como candidata ao governo 

Segundo candidato a presidente da República, Dilma está espalhando boatos sobre fim do 

Bolsa Família 

 
Ciro Marques 

Repórter de Política 

O que a presidente da República, Dilma Rousseff (PT), tem feito nos seus 
pronunciamentos na rádio, na televisão e nas redes sociais, é terrorismo com a 
população. Uma atitude que pode ser até considerada um crime, por espalhar pânico 
social com a possibilidade de fim do Bolsa Família caso algum partido que não seja o 
PT vença as eleições presidenciais de outubro próximo. Bom, pelo menos foi essa a 
visão que o pré-candidato a presidente da República, Eduardo Campos (PSB), afirmou 
em entrevista coletiva concedida na manhã de hoje, em Natal. 

A visita do ex-governador de Pernambuco a capital potiguar faz parte de uma série de 
encontros que o presidenciável está tendo com o objetivo de montar o projeto de 
governo dele que será levado aos eleitores no meio do ano. Além disso, claro, Campos 
quer também se tornar mais conhecido da população, participando de eventos 
públicos e mobilizações sociais. No Rio Grande do Norte, por exemplo, pretendia ir ao 
Hospital Varela Santiago (teve que ser cancelado devido ao tempo) e, depois, a Santa 
Cruz, para a procissão da padroeira da cidade, Santa Rita. 
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“Essa visita tem sido muito interessante porque, primeiro, as pessoas ficam surpresa 
porque estamos parando para ouvir. Elas querem ser ouvidas e estão cansadas das 
decisões que são tomadas de cima para baixo”, afirmou Eduardo Campos durante a 
coletiva de imprensa, concedida no hotel Ocean Palace, ao lado dos colegas de PSB 
Wilma de Faria, Sandra Rosado e Iberê Ferreira. 

Evidentemente, ouvir a população não é a única ação que Eduardo Campos está 
fazendo no Rio Grande do Norte. Ele também aproveitou a coletiva para fazer duras 
críticas a atual gestão do Governo Federal e, principalmente, a presidente Dilma 
Rousseff. “A gente está vencendo duas batalhas importantes (nessa pré-campanha). A 
primeira é contra o terrorismo, que a presidenta tem feito nos rádios, nas redes 
sociais, na televisão, inoculando o medo entre os mais pobres como se alguém fosse 
tirar o Bolsa Família de 40 milhões de famílias”, afirmou Eduardo Campos. 

“Isso é uma vergonha. Chega a ser uma atitude criminosa, porque leva o pânico para 
muitas famílias que tem no programa a única renda certa de todo mês”, acrescentou o 
presidenciável, ressaltando que se trata de uma mentira e, como toda mentira, tem 
perna curta e, por isso, está sendo desmentida. Nenhum dos adversários de Dilma (ele 
ou Aécio Neves, do PSDB), quer acabar com o programa. 

A outra dificuldade que o PT tem imposto aos adversários eleitoralmente é, segundo 
Campos, com relação aos jovens. “Querem que os jovens fiquem indignados e 
protestem, mas que não participem e não votem”, acrescentou ele, atribuindo ao 
Governo Federal a mobilização em torno da insatisfação eleitoral e o voto nulo. 
Contudo, assim como a outra, essa também tem sido uma atitude frustrada petista. “A 
gente percebe indo para as universidades, em conversa com a juventude, que a 
indignação está virando o desejo de participar e todas as vezes que ela participou, nós 
fomos campeões”, garantiu ele. 

Apoio ao PMDB não é consenso dentro do PSB 
Além de falar sobre o contexto nacional, Eduardo Campos também comentou a 
situação local, da aliança entre PMDB e PSB no Rio Grande do Norte. Segundo ele, que 
é presidente nacional pessebista, realmente, a decisão do Diretório Estadual do 
partido de apoiar a pré-candidatura peemedebista de Henrique Eduardo Alves não foi 
consenso na sigla. Contudo, acabou sendo firmada “democraticamente”. 

“As circunstâncias de cada estado são vividas por cada estado. Não vamos imaginar 
que as decisões tomadas aqui foram consensuais. Haviam posições críticas contra esta 
aliança e não era só de Marina, era de outros dirigentes, e na vida democrática você 
convive com a divergência. É muito ruim quando você não respeita a divergência. Do 
mesmo jeito que a gente respeita a decisão daqueles que compreenderam a decisão 
local, a gente respeita também aqueles que continuam críticos as posições que o 



 

PMDB tem assumido no Brasil. A gente tem que conviver com essa situação”, afirmou 
Eduardo Campos. 

Marina Silva, citada pelo presidente nacional do PSB, é filiada ao partido dele, mas 
comanda a “Rede”, sigla que ela tentou criar e não conseguiu no ano passado. Um 
texto assinado, justamente, pela “Rede” fazia uma série de críticas a essa parceria, 
porque Henrique representava justamente tudo o que deveria ser eliminado na 
política brasileira, como o fisiologismo. 

Por sinal, Eduardo Campos fez em outras respostas concedidas na entrevista coletiva 
de hoje várias críticas ao tal fisiologismo que o Governo e o PMDB tem agido na atual 
gestão. Segundo ele, inclusive, a proposta do partido que se pudesse levar uma 
proposta que “acumulasse os ganhos, cuidar e preservar as conquistas, e voltar a 
melhorar. Que a gente pudesse ter um palanque que se comprometesse a melhorar a 
política no Brasil, tirar aquelas raposas que estão em Brasília, roubando os sonhos do 
Brasil e colocar sangue novo, com energia boa, para tocar o Brasil de um novo jeito, 
invés de dividir o Brasil como fica essa divisão de PSDB, PT, PSDB, PT, há 20 anos. Um 
dizendo que o outro não fez nada, quando não é verdade. Os dois fizeram. Um fez 
mais do que o outro por circunstâncias próprias. Precisamos viver um momento para 
que o Brasil se uma para que, a partir do que eles fizeram, fazer diferente do que eles 
fizeram”, afirmou ele. 

Em outro comentário claramente falando da ação do PMDB, que ele criticou antes, 
Eduardo Campos disse que rompeu com o Governo Federal, mas continuou ajudando 
o País e não o ameaçando com a troca de apoio e votações por cargos ou espaços no 
Governo. “O PSB fez o movimento que não é comum na política brasileira. 
Geralmente, os partidos estão querendo ser do governo, e nós saímos do governo, no 
meio do governo. Deixamos a presidenta não foi na oposição, nem na rua, deixamos 
no Palácio do Planalto. Desejamos sorte a ela. Nossa bancada no Senado e na Câmara 
tem votado nas coisas certas, e muitas medidas que ela precisa, não tem o apoio da 
base aliada atrapalhando o Brasil, mas tem tido a nossa solidariedade”, acrescentou o 
pessebista. 

Em diversas votações no Congresso, é possível ver o PMDB ameaçar derrotas do 
Governo porque Dilma não atende o pedido dos líderes peemedebistas. “O que vejo é 
o Governo repetir os mesmos erros, cercado das mesmas forças que estiveram com 
Fernando Henrique no segundo governo. É a mesma turma”, afirmou ele, em outra 
clara referência, uma vez que PMDB apoiou a gestão PSDB e, agora, está ao lado do 
PT. 

Campos nega traição a Dilma: “Permanecer no erro é estupidez” 
Eduardo Campos, por sinal, falou mais sobre a decisão do partido de romper com o 
Governo Federal e lançar candidato próprio para a Presidência da República. “Nós 



 

podemos até errar, é humano. Agora, permanecer no erro é estupidez. Poderia ser até 
mais confortável para o PSB permanecer no Governo Federal, ele querendo que a 
gente tivesse mais ministérios, compusesse chapa majoritária, esperasse para a 
candidatura para presidente da República em 2018, e nós entendemos que o Brasil 
não pode esperar por isso”, afirmou Campos. 

Segundo o presidenciável do PSB, “como milhões de brasileiros, acreditamos na 
presidente Dilma e demos a ela a oportunidade de fazer e ela não aproveitou a 
oportunidade que nos demos. Alias, nos nordestinos, é que somos responsáveis pela 
vitória da presidenta, porque ela ganhou por 10 milhões de votos e esses 10 milhões 
ela tirou aqui do Nordeste”. 

“Se fizermos um exame de consciência, vai ver que o Nordeste não teve nesse tempo 
de quase quatro anos a atenção que já teve em outros governos. A gente não sentiu a 
presença do governo concluindo obras ainda anunciadas na gestão do presidente Lula, 
como a transposição do São Francisco, a interiorização das universidades, porque 
foram parando. O trato com o pacto federativo”, acrescentou o presidenciável. 

Campos trouxe também um dado que aponta que Dilma fez mais ou menos assim: 
“quando o presidente Fernando Henrique deixou o governo, de R$ 100 que União, 
estado e municípios arrecadavam, R$ 16 iam para os municípios; quando Lula deixou, 
R$ 14,5 ficavam com os municípios; em três anos da presidente Dilma, esse valor ficou 
R$ 11. E nós vimos municípios fecharem creche, demitir professores, pararem obras, 
não poder dar assistência que gostariam de ter dado durante a estiagem”. 

“Se você sente que as coisas estão na areia movediça, você dá um passo para trás e 
espera a acomodação dos fatos. É assim que agem as forças econômicas no mundo 
inteiro e a gente percebe que essa crise de confiança, no Brasil, ela está afundando o 
presente”, acrescentou Eduardo Campos, dizendo que o País, hoje, tem um 
crescimento econômico “débil”. 
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Campos “abençoa” união de Wilma e Henrique mas lamenta não ter candidato do PSB no RN 

A O Jornal de Hoje, ele confessou que a aliança potiguar não foi consensual e procurou 

amenizar as duras criticas proferidas por Marina Silva, sua correligionária 

Foto: Divulgação 
Jean Valério 

Cumprindo agenda em Natal nesta quinta-feira, o pré-candidato a presidente da 
República Eduardo Campos, ex governador de Pernambuco, concedeu entrevista, e 
justificou a aliança entre o seu PSB e o PMDB no Rio Grande do Norte. A O Jornal de 
Hoje, ele confessou que a aliança potiguar não foi consensual e procurou amenizar as 
duras criticas proferidas por Marina Silva, sua correligionária. Marina que classificou o 
PMDB como a banda mais atrasada e retrógrada da política nacional. 

“A decisão não foi consensual. Isso é democracia. Que bom que convivemos com 
divergências. Respeitamos as especificidades locais”, declarou Campos. Mesmo tendo 
abençoado a aliança de Wilma de Faria (PSB) com Henrique Alves (PMDB), Eduardo 
demonstra frustração por não ter candidato ao governo no RN. “Se pudesse teria 
candidato a governador em cada estado. Só que a vida não é do jeito que a gente quer 
nem que a gente sonha”, concluiu o ex governador. 
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Amanda Gurgel dispara contra servidores e comissionados: “Aqui estão as escórias e os corruptos” 

Vereadora do PSTU enfrenta manifestantes contrários pela primeira vez portando cartazes 

ofensivos contra atuação dela em plenário 

 
Joaquim Pinheiro 

Repórter de Política 

Um grupo de integrantes de cargos comissionados rebelou-se contra uma emenda de 
autoria da vereadora Amanda Gurgel, do PSTU, na sessão desta última quarta-feira à 
noite na Câmara Municipal de Natal. Por pouco não houve agressões pessoais e foi 
preciso a intervenção da guarda privada para acalmar os manifestantes compostos por 
representantes de cargos comissionados e servidores efetivos que também se 
digladiavam portando cartazes com dizeres ofensivos à vereadora do PSTU, que 
ocupou a tribuna da Casa para responder aos insultos com veemência. Um dos 
cartazes dizia que antes, Amanda reclamava dos altos salários de deputados e agora, 
quando passou a ganhar 15 mil reais por mês parou com as críticas. “Aqui estão os 
escórias e corruptos. Vocês não vão me intimidar e eu vou continuar falando. De um 
lado está a tentativa de moralização e do outro a manutenção da corrupção e dos 
privilégios”, disse a vereadora visivelmente irritada. 

O vereador Aroldo Alves, do PSDB, afirmou que existem atualmente “criadores de 
dificuldades e problemas” na Câmara Municipal de Natal, referindo-se aos vereadores 
de esquerda, Amanda Gurgel, Sandro Pimentel e Marcos Antonio. Em seguida pediu 
respeito à vereadora, considerada sua desafeta desde o início da atual legislatura. 
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Marcos Antonio e Sandro Pimentel solidarizam-se com a vereadora do PSTU, 
afirmando que o cartaz contra Amanda Gurgel “é leviano”. Marcos Antonio enalteceu 
a emenda da vereadora do PSTU dizendo ser “moralizadora” e que corrige distorções. 
“Nesse plenário tem muito é pau mandado do prefeito”, disse Marco Antonio, 
referindo a vereadores da base aliada do prefeito de Natal. A emenda da vereadora 
Amanda Gurgel que causou toda a polêmica na sessão de ontem à noite diz o 
seguinte: “a gestão na administração pública municipal é exercida pelos agentes 
públicos ocupantes de cargos em comissão de chefia no nível estratégico, ou 
servidores beneficiários de função gratificada, sendo os níveis táticos e operacional 
exclusivamente ocupados por servidores efetivos, cuja forma de provimento e valor 
de retribuição são disciplinados pela presente lei”. A emenda não foi aprovada. 

PALAVRA DE CONCILIAÇÃO 
Durante o tumulto foi preciso a intervenção do líder do prefeito na Câmara Municipal 
de Natal, vereador Júlio Protásio, do PSB, que imediatamente suspendeu a sessão e 
dirigiu-se para as galerias da Casa para dialogar com os manifestantes e encerrar o 
tumulto que poderia ter resultados desagradáveis. Essa não é a primeira vez que 
acontece tumulto no plenário da Câmara Municipal e no entorno da sedo do Poder 
Legislativo. Geralmente quando ocorrem votações polêmicas instala-se um clima de 
tensão e medo, com manifestantes agredindo vereadores e provocando depredação 
dos patrimônios, público e privado. 

CMN aprova reajuste para diretores de unidades de saúde 
Os vereadores da Câmara Municipal de Natal votaram nesta quarta-feira (21) outros 
blocos de emendas relativas a Reforma Administrativa da Prefeitura da capital 
potiguar. Foram aprovadas pautas referentes a remuneração dos diretores de 
unidades de saúde e criação de cargos e estruturas em diversas pastas. 

A primeira emenda que recebeu votos favoráveis foi a nº 45 que trata do reajuste 
salarial dos diretores e administradores de unidade especializada de saúde, bem como 
de diretores de unidade básica de saúde. A matéria foi de autoria dos vereadores 
Dickson Nasser Junior (PSDB), Júlio Protásio (PSB) e Sandro Pimentel (PSOL. Com a 
aprovação do texto, os valores aumentaram em 60%. 

“É o reconhecimento desses profissionais importantes que conduzem as unidades”, 
defendeu Dickson Nasser Junior. Com a emenda, os diretores de unidade básica e 
administradores das unidades especializadas passarão de R$ 1 mil para R$ 1.600, já o 
de diretor de unidade especializada, de R$1.500 para R$2.400. 

Em seguida foi aprovada a emenda 32 que altera o organograma e lotação da 
secretaria municipal de Educação, modificando o número de cargos para atender a 
demanda interna da pasta, com 58 cargos comissionados. 



 

Na defesa das matérias da Prefeitura, o líder da bancada governista, o vereador Júlio 
Protásio (PSB) conseguiu passar as emendas referentes a criação do departamento de 
assistência farmacêutica, diagnóstico e incorporação de novas tecnologias; a criação o 
cargo de assessor de controle interno na secretaria de Administração e criação de 
cargos para a elaboração de projetos especiais para o Executivo. 

“Esses cargos visam contribuir para a melhoria do município. Por exemplo, teremos 
técnicos para os projetos especiais da Prefeitura, sem precisar contratar pessoas de 
fora ou perder projetos importantes, como já aconteceu em outras administrações”, 
defendeu Júlio Protásio. 

Nesta quinta-feira (22) os vereadores darão continuidade a votação das emendas 
restantes, a partir das 15h30. 
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Agnelo Alves confirma insatisfação: “O que vai sobrar para o PDT?” 

Pai de Carlos Eduardo, faz coro com pedetistas ao falar da aliança 

 
Não deve ser fácil administrar tantos grupos e lideranças políticas num palanque só. 
Afinal, são muitos – e grandes – interesses envolvidos. Por isso, não deve estar sendo 
mole para o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB). 
Responsável pela costura de um amplo palanque – alguns apelidam de “acordão”, 
outros, de “chapão” – com quase 20 legendas – em apoio a sua candidatura e a do 
deputado federal João Maia (PR) a governador e a vice, respectivamente, assim como 
à candidatura da vice-prefeita de Natal, Wilma de Faria (PSB), ao Senado, o presidente 
do PMDB potiguar andaria as voltas para debelar insatisfações que começam a surgir 
entre os partidos pré-coligados. 

A mais visível insatisfação, até agora, nasceu da legenda do prefeito de Natal, Carlos 
Eduardo Alves, o PDT. Insatisfeitos com o que consideram falta de reciprocidade na 
divisão das bases eleitorais, lideranças da legenda, especialmente às ligadas à 
fundação do partido, querem rediscutir o apoio da sigla à chapa majoritária composta 
por Henrique, João e Wilma. A reclamação acontece porque os pedetistas, na 
negociação com a chapa majoritária, abriram mão de indicar o candidato a vice-
governador, ao Senado e à suplência de senador. Tudo para que o PMDB apoiasse, em 
troca, o projeto do PDT, que é a eleição de um deputado federal, conjuntamente com 
a reeleição e/ou ampliação da bancada do partido na Assembleia Legislativa. 
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Equilibrar os espaços, diante da importância de cada grupo, é a espinhosa missão de 
Henrique. Conhecido como exímio articulador, alguns ainda não entendem por que 
ele abriu espaço generoso para o PR. Além de indicar João Maia para vice, os 
republicanos conseguiram emplacar a candidatura da irmã dele, Zenaide Maia, para 
deputada federal. “Quer dizer, João Maia entra como vice-governador e quem votar 
em Henrique estará votando nele. O deputado federal é a irmã dele. O deputado 
estadual é a mulher. Para senador, a mesma coisa. Wilma também indica os dois 
suplentes. O que vai sobrar para o PDT na chapa majoritária? É uma pergunta. Alguém 
tem que responder”, questiona o deputado Agnelo Alves (PDT). 

Pai do prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, Agnelo defende que os pedetistas 
tradicionais sejam ouvidos nas suas insatisfações. Entre os que assumiram 
publicamente a insatisfação, estão o presidente do PDT em Natal, Kleber Fernandes, e 
o secretário-geral do partido, Jonny Costa, ambos com histórico no partido anterior à 
chegada de Carlos e Agnelo. “Quando nós chegamos ao PDT, já existia. Estamos 
ouvindo os que estão insatisfeitos para chegar a um a conclusão. Nenhum dos que 
estão insatisfeitos chegou agora. Todos já têm assento no partido, antes de Agnelo e 
Carlos. Ah, mas dizem, ‘o PDT não tem voto’. Tem. Tanto que ganhou a eleição para 
prefeito de Natal e de Parnamirim. Então temos que ouvir aqueles que estão 
descontentes e estão se manifestando”, defendeu Agnelo. 

O ex-prefeito de Parnamirim disse, por fim, que, nos próximos dias, uma reunião com 
membros da legenda acontecerá para discutir a questão com os militantes e dirigentes 
pedetistas. “Não tive contato com eles ainda. Carlos Eduardo estava viajando. É 
provável que haja um encontro em breve”, disse, concluindo com um alerta à classe 
política para estas eleições: “É bom que fique claro para todos que são candidatos: 
Hoje o partido mais forte do que todos os que estão legalizados é o partido dos que se 
manifestam”, declarou. 
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Selo Copa Legal é entregue a parceiros do trade turístico do RN 

Max Fonseca, presidente da Abrasel, é um dos parceiros do projeto 

 
A Frente Parlamentar Estadual da Criança e Adolescente realizou nesta quinta-feira 
(22), pela manhã, sessão solene para a entrega do Selo Copa Legal aos parceiros do 
trade turístico que assumiram o compromisso de combater à exploração sexual de 
crianças e adolescentes antes, durante e depois da Copa. 

O evento aconteceu no plenário Clóvis Motta, na Assembleia Legislativa do RN, e 
também fez alusão ao Dia Nacional de Luta contra o Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes, celebrado no último dia 18 de maio. 

A ação reúne proprietários e representantes de bares, restaurantes, hotéis, agências 
de viagem e empreendimentos ligados ao turismo que assinaram nos últimos meses 
uma carta-compromisso com diretrizes para minimizar os impactos negativos, como a 
exploração sexual de crianças e adolescentes, durante o Mundial de Futebol a ser 
realizado no país em 2014. 

Para o presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes, Max Fonseca, que também é 
presidente executivo do Natal Convention Bureau, a exploração sexual de crianças era 
um problema grave na capital até cinco anos atrás, mas graças a ações compartilhadas 
de empresários com autoridades “pode-se dizer que já controlado”. 
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Fonseca, no entanto alerta, para a necessidade de uma renovação constante dessa 
vigilância para que esse tipo de exploração não retorne e “os 80 associados da Abrasel 
na Grande Natal constituem um ponto de apoio essencial para essa prevenção”. 

A iniciativa Copa Legal conta com 26 parceiros que, junto a Frente e a Assembleia 
Legislativa, lutam para evitar que os números da Copa da África do Sul, em 2010, 
oportunidade em que houve um aumento de 40% no número de pessoas que 
sofreram exploração sexual. 

O Selo foi conferido aos estabelecimentos que cumpriram as metas propostas pelo 
documento que contém orientações sobre como combater a exploração sexual. Entre 
elas estão à disponibilização de material educativo contra exploração sexual, 
exposição do Disque 100 em local visível no estabelecimento, cardápios e livretos, 
uma cópia do Estatuto da Criança e Adolescente para consulta, dentre outros. Todo 
material tem sido disponibilizado pela Frente e Assembleia Legislativa. 

No último dia 18, Dia Nacional de Luta contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes, em parceria com a Prefeitura do Natal, foi realizada uma ação especial 
na praia de Ponta Negra junto a um grupo formado por conselheiros tutelares, 
promotores e simpatizantes à causa, que saiu em caminhada pela orla abordando 
banhistas, comerciantes e turistas distribuindo material educativo e oferecendo 
orientações sobre como proceder em casos de exploração sexual. 

A Federação Norte-Riograndense de Futebol (FNF) e o América Futebol Clube também 
aderiram ao projeto e, respectivamente na final do Campeonato Estadual e no 
Clássico-Rei do futebol potiguar, o Selo Copa Legal esteve presente com a distribuição 
de material e uma faixa que circulou no campo na abertura e no intervalo das 
partidas. 

Outra atividade desenvolvida através do Selo Copa Legal em parceria com o Ibepis 
(Instituto Brasileiro de Estudos, Pesquisas e Formação para a Inovação Social) é o 
curso gratuito de capacitação para os profissionais da rede de proteção da capital. As 
aulas serão ministradas nos dias 22, 23, 29 e 30 de maio e, ao final, terão a certificação 
do IBEPIS, ILP e Frente Parlamentar/Selo Copa Legal. 
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Lojas do entorno do Arena das Dunas esperam por dias melhores 

Comerciantes amargam prejuízos desde início das obras 

 
Marcelo Hollanda 

hollandajornalista@gmail.com 

O viaduto estaiado que está sendo construído no entorno do Arena das Dunas pode 
até contribuir no futuro para desafogar o trânsito na região, mas devastou o comércio 
nos arredores. 

Da clínica ortopédica às lojinhas do pequeno centro comercial, o movimento e o 
faturamento sofreram reduções drásticas. Na proporção de 10 caiu entre cinco a sete 
pontos. E o maior problema agora é saber se compensará manter pontos comerciais 
ao lado de uma obra de acessibilidade que privilegiará mais os carros do que as 
pessoas. 

Depois de publicar em sua edição de ontem o drama vivido por uma grande empresa – 
a Nacional Veículos, concessionária Volkswagen – que viu suas vendas desabarem 70% 
– O JORNAL DE HOJE percorreu na manhã desta quinta-feira os demais 
estabelecimentos do entorno, conversou com os funcionários e o que encontrou 
foram expressões abatidas e conformadas. 
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Desde que as obras começaram em outubro do ano passado com a promessa de não 
durarem mais de quatro ou cinco meses, aos poucos foi se vendo o desenrolar de um 
projeto bem mais complexo, repleto de problemas de engenharia que, desde o 
princípio, são mal comunicados ao público. 

“Aqui ninguém sabe de nada, as coisas vão acontecendo sem que se prepare para o 
que vem”, diz a funcionária da farmácia que pede para não ter seu nome e do 
estabelecimento publicados. “Desde que tudo começou os clientes desapareceram, 
mas a empresa preferiu por remanejar a demitir pessoal”, explica. 

É o que acontece também na clínica ortopédica. Por lá, se reduziu um de seus três 
turnos, que recebiam no passado uma média de 50 pessoas por período e hoje esse 
número não passa das 20, quando muito. “É muita dificuldade para entrar cadeirantes 
e para estacionar um carro com um paciente com problemas de locomoção”, diz a 
atendente. 

Um dos pontos que também sofreu foi a oficina de funilaria e lava-rápido que 
imediatamente perdeu quase todos os clientes da segunda atividade. A razão disso 
está a poucos metros de distância, na pequena nesga de asfalto onde os carros estão 
permitidos trafegar, mas onde a lama da construção prosperou. “Não dá nem pra sair 
com o carro limpo daqui para lama respingar em tudo”, diz o funcionário. 

No posto de gasolina, de quatro caminhões tanque por semana para realizar o 
abastecimento de combustíveis, apenas um permanece, quando há necessidade. Dos 
nove frentistas que davam expediente por período (quatro de manhã, três de tarde e 
dois noite) hoje há apenas cinco: dois de manhã, dois de tarde e um a noite. 

Mesmo negócios consagrados, como o Pittisburg, que mantém uma franquia com 11 
lojas em Natal, viu a franquia da matriz, que fica na Prudente de Moraes, bem na saída 
do túnel que está sendo construído, viu o lucro de sua loja matriz ir pelo ralo nos 
últimos meses. 

“O cliente de impulso, aquele que passa pela loja e resolve entrar, esse desapareceu”, 
admite o dono da franquia, Kléber Carvalho. 

Ele agora diz esperar o término das obras para decidir de irá ou não se manter no 
mesmo ponto, onde também funciona a administração e suprimentos num prédio 
contíguo. Uma das salvações da marca local foi ter uma delivery forte de onde vem 
50% de seu faturamento. A outra foi a própria marca ter virado uma franquia, que vai 
muito bem. “Do contrário, as consequências seriam muito piores”, diz Kleber. 



 

Mesmo assim, o empresário está literalmente pagando para ver. “Tenho 170 
funcionários cujas famílias dependem de mim. E pelo menos na loja matriz nosso lucro 
que é de 15%, pagando todas as despesas fixas e variáveis, virou poeira com essas 
obras”, acrescenta. 

No fim do mês passado, o secretário municipal de Obras Públicas e Infraestrutura de 
Natal, Tomaz Neto, assegurou que boa parte das obras de mobilidade no entorno da 
Arena das Dunas estará pronta até o início da Copa do Mundo, dia 12 de junho. Só 
ficarão para depois o viaduto da BR 101, as calçadas das principais avenidas que levam 
até o estádio do mundial e o projeto paisagístico do entorno. 

O prazo para a liberação do trânsito nos demais equipamentos urbanísticos da região 
(viaduto estaiado da Avenida Prudente de Morais, duas passarelas pré-moldadas e seis 
túneis) é 30 de maio. E mesmo depois da entrega, a Prefeitura ainda terá esse período 
para fazer pintura, limpeza dos espaços e retoques necessários, porque Natal sediará 
o primeiro jogo da Copa no dia 13, com o jogo México x Camarões. 

Durante os jogos, porém, as coisas ficarão piores, pois ninguém poderá acessar o 
estádio de carro, uma vez que em eventos da Fifa o trânsito de veículos é paralisado 
num raio de 2 quilômetros da Arena. 

Questionado sobre o atraso do viaduto da BR-101, Tomaz Neto não poupou ninguém. 
“Foi culpa do Dnit, do DER e da Prefeitura”, classificou. Segundo ele, o atraso ocorreu 
em função da discussão do projeto entre os órgãos das três esferas de governo. 

Hoje, os funcionários dos estabelecimentos comerciais localizados no entorno do 
estádio – os poucos que têm automóveis – queriam saber onde poderão deixar seus 
veículos para trabalhar, já que para eles será em parte um dia normal de expediente. 
Quem não tem carro já se acostumou a andar pelo menos de três a quatro quarteirões 
para entrar no serviço do ponto em que desceram do ônibus mais próximo. 
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