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Robinson critica plano de governo de Henrique 
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 Escrito por Administrator  
 
&quot;Plano de Henrique é laboratório para  
 
enganar o povo&quot;, diz Robinson Faria 
 
O pré-candidato a governador Robinson Faria, do PSD, criticou o plano de governo 
elaborado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves. De acordo 
com o vice-governador, seu plano de governo será construído no Rio Grande do 
Norte, através do diálogo com a sociedade civil organizada, ouvindo o agronegócio, a 
Fiern, a Fecomércio, os comerciantes, os trabalhadores rurais, a Fetarn, &quot;assim 
você irá proporcionar o verdadeiro e ousado programa de governo para o nosso 
Estado&quot;, e não, completou ele, &quot;importar de fundações que cobram 
contas milionárias com um pacote pronto de laboratório pronto para tentar enganar 
a consciência do povo&quot;, afirmou, numa referência ao plano de governo 
encomendado por Henrique a entidades de fora do Estado. 
 
&quot;Eu sou totalmente contra. Eu acho que o plano de governo deve nascer dos 
anseios de cada região. Por isso que nós do PSD e do PT estamos fazendo os nossos 



 

encontros programados a nível regional para ouvir as reivindicações de cada região. 
Essa sim é uma forma de governar&quot;, disse Robinson, afirmando que irá 
implantar o orçamento participativo. &quot;Vou implantar o orçamento 
participativo. Onde poderemos eleger quais são as políticas públicas, discutindo com 
a sociedade. É o povo participando do governo, dando voz ao povo, uma forma de 
governar com modernidade, a construção do Estado a partir da sociedade&quot;. 
 
Sobre o fechamento da chapa, com indicação do vice-governador e suplentes de 
senador, Robinson confirmou diálogo com o PCdoB e outros partidos. &quot;Ainda 
vamos conversar com outros partidos e não há desespero, não há sofreguidão, não 
há ansiedade. Daqui para 30 de junho, encontraremos um vice-governador bastante 
interessante, competitivo, que queira somar com a nossa aliança, que tenha um 
perfil de modernidade, disposto a quebrar essa política antiga, coronelista, velha, 
ultrapassada que o povo não suporta mais. Não há motivo para nervosismo, eu sou 
uma pessoa que sempre mantive a minha serenidade&quot;. 
 
Fonte: Jornal de Hoje 
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Robinson Faria pretende governar nos hospitais, delegacias e cidades pelo RN | O 
Jornal de Hoje 

 
 
Alex Viana 
 
Repórter de Política 
 
O pré-candidato do PSD a governador, Robinson Faria, disse que se for eleito nas 
eleições em outubro, governará na rua, seu primeiro dia de trabalho será no hospital 
Walfredo Gurgel, frequentará diariamente as delegacias, visitará as cidades. “Eu não 
vou ter gabinete em Natal, vou passar pouquíssimo tempo no gabinete. Meu 
gabinete de governador vai ser nos hospitais, nas delegacias, nas cidades. Vai ser um 
gabinete itinerante”, afirmou. 
 
A declaração do vice-governador se deu em entrevista na manhã desta sexta-feira ao 
programa Jornal da Cidade, da FM 94. Na oportunidade, Robinson afirmou que a 
lógica do seu governo será diferente do modelo tradicional de se fazer administração 
no Rio Grande do Norte. A tônica será a de presenciar no dia-a-dia os “gargalos” 
administrativos do estado, notadamente nas áreas de saúde e segurança pública. 
 
“Enquanto não consertar a saúde, enquanto não tiver funcionando nos hospitais, 
quem quiser falar com o governador vai ter que me procurar no Hospital Regional de 
Pau dos Ferros, ou no Hospital Regional de Assu, ou no Hospital Regional de Caicó, 
ou no Hospital Regional do Santa Catarina. Porque eu estarei lá. Meu expediente 



 

será lá, nesses gargalos”, afirmou, elegendo o servidor público estadual como 
prioritário na nova relação. 
 
“Será uma forma de governar dando um choque de gestão, mas um choque de 
participação, e com isso terei que restabelecer, em primeiro lugar, o diálogo com os 
servidores. Temos que reequipar as delegacias, que hoje estão todas sucateadas, 
abrir novas delegacias, criar uma divisão de homicídios, que não existe até hoje, em 
pleno século XXI, é o único estado que não tem é o RN, ou seja, estamos atrasados”, 
disse. 
 
PUBLICIDADE 
 
Outro destaque da entrevista de Robinson, no que toca a propostas administrativas, 
foi o gasto do governo com publicidade e propaganda. Robinson repugnou o modelo 
atual, que prioriza o culto à personalidade do gestor. Ele defendeu o uso de recursos 
públicos de Comunicação como ferramenta de desenvolvimento social através de 
orientação à população. 
 
“Eu, se for eleito governador, não quero nenhuma propaganda que tenha o mínimo 
de personalismo ao governante. Tem que ser uma propaganda institucional, 
educativa. Combater o crack, combater a violência contra as crianças, combater a 
violência contra os idosos, campanhas educativas de trânsito, de doenças como a 
dengue e outras mais, fomentar o artesanato, o turismo; isso se chama governar, 
mas governar com a população, governar com a sociedade”, afirmou. 
 
PERFIL 
 
Ao se referir ao perfil do seu futuro governo, o pré-candidato Robinson Faria disse 
que terá um secretariado eminentemente técnico. O modelo foi implantado por ele 
na Secretaria de Recursos Hídricos e deu certo. “O político do meu governo será eu, 
o governador. O governo terá um perfil de qualificação técnica. Pessoas 
competentes para os lugares certos. Fiz isso e posso provar, quando fui secretário, 
onde montei uma equipe de excelência, elogiada pelo Banco Mundial, e quando 
cheguei lá não perguntei quem votou em mim, quem não votou, quem é e quem não 
é do meu partido. Eu premiei a competência”. 
 
“Acordão quer impor mais Alves e Maias goela abaixo ao RN” 
 
Reiterando sua pré-candidatura ao governo, Robinson abordou, pela primeira vez, 
aquilo que está difundido como “acordão” entre Alves e Maias nas eleições deste 
ano. Ele criticou o chapão, ao qual classificou de “super acordão, talvez o maior da 
história política do Rio Grande do Norte”. Robinson apontou falta de coerência no 
acordão, onde, de acordo com ele, “predomina a conveniência, o conservadorismo, 
os interesses particulares e familiares”. 



 

 
Segundo Robinson Faria, o acordão teve sua primeira derrota na eleição 
suplementar de Mossoró, quando a candidatura apoiada pelo grupo, da deputada 
estadual Larissa Rosado (PSB), das quatro eleições de prefeita que participou, teve 
“o pior resultado com o apoio do acordão”, em termos de votação. 
 
“Eu não tenho nada pessoal contra o cidadão, contra a pessoa do deputado 
Henrique Alves. Mas eu entendo que esse acordão, que ele é o principal 
protagonista, é um acordão que não tem nenhuma coerência política. Lá estão 
partidos que não têm identidade ideológica, que apenas têm interesse no 
amontoado de partidos, pensando cada um na sua sobrevivência”, disse. 
 
Na visão do pré-candidato do PSD ao governo, a candidatura de Henrique carece de 
“liga” com a sociedade, porque nasceu de um arranjo político-partidário de 
interesses particulares. “É uma candidatura que não nasceu de um debate com a 
sociedade. Quiseram primeiro se reunir entre eles e depois impor, de goela abaixo, à 
população, uma candidatura forte. Até para intimidar o nascimento de outros nomes 
que pudesse competir com eles”, afirmou. Entre os nomes a serem intimidados, 
afirmou, estaria o próprio Robinson. 
 
“Sem nossa resistência, eleição no RN seria por W.O.” 
 
Assim, Robinson afirma que sua candidatura é da resistência. “Eu queria ter o direito 
de me apresentar às pessoas, aos pequenos, não aos grandes, aos poderosos, aos 
cacicões da nossa política estadual. Nosso nome foi o nome da resistência, do sonho 
e da ousadia. E se não fosse essa nossa ousadia, essa nossa persistência, nossa 
coragem, hoje o Rio Grande do Norte estaria diante de uma eleição por W.O, por 
aclamação”, declarou. 
 
Ele se disse pronto para enfrentar o palanque da “conveniência de cada um”. “Do 
outro lado, o que nasceu foi um super acordão que começou por Brasília e terminou 
em Natal, reunindo mais de 20 partidos, onde, nesses partidos, estão lá os gregos e 
troianos, onde prevaleceu a conveniência de cada um. Uma acomodação de 
sobrenomes famosos para que dê certo para todos. Só que esse acordão esqueceu 
um detalhe importante, que foi ouvir a população”. 
 
O pré-candidato denunciou campanhas orquestradas para desacreditá-lo. “Disseram 
que Robinson Faria não teria coragem para se apresentar como candidato. Depois 
disseram que eu não teria poder de viabilizar esse projeto. Que eu não seria um 
candidato competitivo. Depois que o PT não teria coragem de formar uma aliança 
com Robinson Faria. Depois disseram que essa aliança não ia continuar. Mas todas 
as previsões desses profetas do mal, que adoram subestimar, que são analistas 
conservadores, não se concretizaram. Eles acham que o Rio Grande do Norte sempre 
será o mesmo Rio Grande do Norte, o mesmo dos mesmos dos mesmos. Mas o povo 



 

não suporta mais. O que é o mesmo dos mesmos dos mesmos? É que só pode ser 
governador quem for Alves ou quem for Maia”. 
 
“Plano de Henrique é laboratório para enganar o povo” 
 
Robinson criticou, por fim, o plano de governo elaborado pelo presidente da Câmara 
dos Deputados, Henrique Alves. De acordo com o vice-governador, seu plano de 
governo será construído no Rio Grande do Norte, através do diálogo com a 
sociedade civil organizada, ouvindo o agronegócio, a Fiern, a Fecomércio, os 
comerciantes, os trabalhadores rurais, a Fetarn, “assim você irá proporcionar o 
verdadeiro e ousado programa de governo para o nosso Estado”, e não, completou 
ele, “importar de fundações que cobram contas milionárias com um pacote pronto 
de laboratório pronto para tentar enganar a consciência do povo”, afirmou, numa 
referência ao plano de governo encomendado por Henrique a entidades de fora do 
Estado. 
 
“Eu sou totalmente contra. Eu acho que o plano de governo deve nascer dos anseios 
de cada região. Por isso que nós do PSD e do PT estamos fazendo os nossos 
encontros programados a nível regional para ouvir as reivindicações de cada região. 
Essa sim é uma forma de governar”, disse Robinson, afirmando que irá implantar o 
orçamento participativo. “Vou implantar o orçamento participativo. Onde 
poderemos eleger quais são as políticas públicas, discutindo com a sociedade. É o 
povo participando do governo, dando voz ao povo, uma forma de governar com 
modernidade, a construção do Estado a partir da sociedade”. 
 
Sobre o fechamento da chapa, com indicação do vice-governador e suplentes de 
senador, Robinson confirmou diálogo com o PCdoB e outros partidos. “Ainda vamos 
conversar com outros partidos e não há desespero, não há sofreguidão, não há 
ansiedade. Daqui para 30 de junho, encontraremos um vice-governador bastante 
interessante, competitivo, que queira somar com a nossa aliança, que tenha um 
perfil de modernidade, disposto a quebrar essa política antiga, coronelista, velha, 
ultrapassada que o povo não suporta mais. Não há motivo para nervosismo, eu sou 
uma pessoa que sempre mantive a minha serenidade”. 
 
“Henrique e João Maia até hoje têm cargos no governo Rosalba” 
 
O vice-governador Robinson Faria apontou outra suposta incoerência da chapa 
Henrique Alves/João Maia. Ao se referir ao governo Rosalba, disse que ambos 
(Henrique e João Maia) foram derrotados pela governadora em 2010, aderiram ao 
governo, fizeram indicações de cargos, saíram recentemente, mas continuam com as 
indicações. O pior, entretanto, segundo Robinson, é Henrique e João afirmarem ser 
oposição. 
 
“Saí do governo com poucos meses. Fui para a oposição entregando todos os cargos 



 

que o meu partido tinha. Desci a rampa do poder para ficar perto do povo e para 
poder falar pelo povo. Foi uma atitude inédita na história política do Rio Grande do 
Norte, doar o seu capital para eleger e sair. Ao contrário de muitos que subiram a 
rampa do poder, que aderiram ao governo de Rosalba e que ficaram até semana 
passada participando desse governo, e que agora querem posar de oposicionista, 
mas na verdade passaram quatro anos”, afirmou. 
 
Segundo o vice-governador, “o pior: perderam a campanha, mas aderiram ao 
governo Rosalba. Esse governo foi um governo de desastre e agora querem se eximir 
da culpa deixando a culpa somente no colo da atual governadora, quando eles 
tiveram poder de mandar, de indicar cargos. Aliás, até hoje estão com cargos 
políticos importantes no governo Rosalba”, disse. 
 
“Você sabe: o PMDB aderiu ao governo Rosalba, o PR aderiu ao governo Rosalba, 
uma bancada grande de deputados. Então, formaram uma aliança de oposição, 
entre aspas, porque não tem nada de oposição. Porque da Assembleia para dentro 
são governo, da Assembleia para fora são oposição”, declarou ainda Robinson. “É só 
olhar quem está no governo, vá visitar o interior. Vá aos municípios que você vai 
encontrar facilmente que os cargos municipais, que são de comissão, pertencem a 
líderes de partidos”, aponta. 
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Blog do Jota Ribamar 
 
GENTE, FATOS &amp; EVENTOS  
 
 Sex, 23 de Maio de 2014 10:20  
 
 NOVA DIRETORIA  
 A Fecomercio/RN já conta com a sua nova diretoria  para o período 2014/2018. A 
diretoria tem novamente à frente os empresários Marcelo Fernandes de Queiroz 
(presidente) e Gilberto de Andrade Costa (1º Vice-presidente) Segundo Marcelo 
Queiroz, .“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 nossas ações pelo RN.  
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VEÍCULO: BLOG DO CARLOS COSTA  DATA: 24.05.14              
MARCELO QUEIROZ RECEBEU ONTEM, SEXTA, 23, A VISITA DO PRESIDENTE E 
TÉCNICOS DA CODERN E DE REPRESENTANTES DA EMPRESA DE LOGÍSTICA 
INTERMODAL LOG-IN 
 
 

 
 
O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado, 
Marcelo Fernandes de Queiroz, recebeu no final da manhã de ontem, sexta-feira, 23, 
a visita do presidente da Companhia Docas do RN (Codern), Pedro Terceiro de Melo 
– que veio acompanhado de parte de sua equipe técnica – e do gerente geral de 
Operações da empresa carioca Log-In Logística Intermodal, que pretende operar 
uma linha de cabotagem (transporte por navios entre portos de um mesmo país) 
para o Porto de Natal, Celso Possas Júnior. A linha é um desejo antigo do setor 
produtivo potiguar. 
Queiroz ratificiou o total apoio da Fecomércio ao projeto e se colocou à 
disposição para participar de todos os entendimentos futuros neste sentido. 
 



 

Possas Júnior fez uma 
explanação resumida dos planos da Log-In para o terminal potiguar e demonstrou 
bastante otimismo em relação à sua efetiva implantação. “O Porto de Suape, em 
Recife, está trabalhando no limite e é um dos portos mais caros do mundo. O 
porto de Pecém também opera no limite. Certamente que a operação de cabotagem 
no Porto de Natal sera viável e irá atrair muitos empresários. O apoio da 
Fecomércio, que se soma ao da Fiern, é fundamental para isto”, afirmou ele. 
 
No início desta semana, o 
diretor-presidente da empresa de cabotagem Log-in Logística Intermodal, Vital 
Jorge Lopes esteve em Natal destacando oficialmente o interesse na operação de 
linhas regulares no Porto de Natal. 
 
A empresa planeja, gerencia e 
opera soluções para a movimentação de cargas de cabotagem. Vital Jorge explicou 
que a companhia tem uma ampla rede integrada que facilita a movimentação 
portuária e o transporte “porta a porta”. Ele explicou que a Log-in tem uma 
extensa malha intermodal, que permite abrangência geográfica com o Brasil e o 
Mercosul. O transporte porta a porta significa que a Log-in não só faz a linha 
portuária, mas também trata de toda a operação de transporte da carga, desde a 
coleta do produto na origem até a entrega no destino. “Isso garante facilidade 
no controle de todo o processo de gestão da cadeia logística e condições de 
competitividade”, explicou Vital Jorge. 
 
O presidente Marcelo Queiroz 
fez questão de reafirmar o apoio à iniciativa, que ele considera de extrema 
importância para o setor produtivo potiguar por reduzir e racionalizar 
consideravelmente os custos com logística. “Junto com a Fiern, nós já havíamos 
viabilizado a realização do ‘Estudo de Formação de Matriz Origem e Destino para 
Cabotagem’, que serve de base para o interesse da Log-In. Este trabalho apontou 
a viabilidade econômica da cabotagem no Porto de Natal e já começam a surgir 
empresas interessadas em utilizá-lo. Embora a implantação desta linha seja um 
desejo acablentado por nós há muitos anos e que coleciona algumas tentativas 
frustradas de implantação, acredito de desta vez o caminho que está sendo 
trilhado por todos nós é mais firme e propenso ao sucesso”, afirmou o 
presidente da Fecomércio RN. 
 
Queiroz ressaltou ainda a 
economia que as empresas podem fazer adotando a cabotagem em suas matrizes de 
transporte. “Em média, estes custos tendem a cair cerca de 30%. É uma economia 
muito relevante. Além disso, temos o ganho de retirar milhares de caminhões de 
nossas ruas e rodovias e até, em um segundo momento, de possibilitarmos a 
redução dos preços de alguns itens ao consumidor”, pontuou ele. 
 



 

Na próxima semana será marcada 
uma reunião dos presidentes Marcelo Queiroz (Fecomércio), Amaro Sales (Fiern) e 
Pedro Terceiro de Melo (Codern) com alguns empresários, sobretudo do comércio, 
para já começar a tratar de questões práticas para implantação da linha. 
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Presidente da Fecomércio ratifica apoio à cabotagem no Porto de Natal 
 

 
O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado, 
Marcelo Fernandes de Queiroz, recebeu no final da manhã desta sexta-feira, 23, a 
visita do presidente da Companhia Docas do RN (Codern), Pedro Terceiro de Melo – 
que veio acompanhado de parte de sua equipe técnica – e do gerente geral de 
Operações da empresa carioca Log-In Logística Intermodal, que pretende operar 
uma linha de cabotagem (transporte por navios entre portos de um mesmo país) 
para o Porto de Natal, Celso Possas Júnior. A linha é um desejo antigo do setor 
produtivo potiguar. Queiroz ratificiou o total apoio da Fecomércio ao projeto e se 
colocou à disposição para participar de todos os entendimentos futuros neste 
sentido. 
 
Possas Júnior fez uma explanação resumida dos planos da Log-In para o terminal 
potiguar e demonstrou bastante otimismo em relação à sua efetiva implantação. “O 
Porto de Suape, em Recife, está trabalhando no limite e é um dos portos mais caros 
do mundo. O porto de Pecém também opera no limite. Certamente que a operação 
de cabotagem no Porto de Natal sera viável e irá atrair muitos empresários. O apoio 
da Fecomércio, que se soma ao da Fiern, é fundamental para isto”, afirmou ele. 
 
No início desta semana, o diretor-presidente da empresa de cabotagem Log-in 
Logística Intermodal, Vital Jorge Lopes esteve em Natal destacando oficialmente o 
interesse na operação de linhas regulares no Porto de Natal. 
 
A empresa planeja, gerencia e opera soluções para a movimentação de cargas de 
cabotagem. Vital Jorge explicou que a companhia tem uma ampla rede integrada 
que facilita a movimentação portuária e o transporte “porta a porta”. Ele explicou 
que a Log-in tem uma extensa malha intermodal, que permite abrangência 
geográfica com o Brasil e o Mercosul. O transporte porta a porta significa que a Log-
in não só faz a linha portuária, mas também trata de toda a operação de transporte 



 

da carga, desde a coleta do produto na origem até a entrega no destino. “Isso 
garante facilidade no controle de todo o processo de gestão da cadeia logística e 
condições de competitividade”, explicou Vital Jorge. 
 
O presidente Marcelo Queiroz fez questão de reafirmar o apoio à iniciativa, que ele 
considera de extrema importância para o setor produtivo potiguar por reduzir e 
racionalizar consideravelmente os custos com logística. “Junto com a Fiern, nós já 
havíamos viabilizado a realização do ‘Estudo de Formação de Matriz Origem e 
Destino para Cabotagem’, que serve de base para o interesse da Log-In. Este 
trabalho apontou a viabilidade econômica da cabotagem no Porto de Natal e já 
começam a surgir empresas interessadas em utilizá-lo. Embora a implantação desta 
linha seja um desejo acablentado por nós há muitos anos e que coleciona algumas 
tentativas frustradas de implantação, acredito de desta vez o caminho que está 
sendo trilhado por todos nós é mais firme e propenso ao sucesso”, afirmou o 
presidente da Fecomércio RN. 
 
Queiroz ressaltou ainda a economia que as empresas podem fazer adotando a 
cabotagem em suas matrizes de transporte. “Em média, estes custos tendem a cair 
cerca de 30%. É uma economia muito relevante. Além disso, temos o ganho de 
retirar milhares de caminhões de nossas ruas e rodovias e até, em um segundo 
momento, de possibilitarmos a redução dos preços de alguns itens ao consumidor”, 
pontuou ele. 
 
Na próxima semana será marcada uma reunião dos presidentes Marcelo Queiroz 
(Fecomércio), Amaro Sales (Fiern) e Pedro Terceiro de Melo (Codern) com alguns 
empresários, sobretudo do comércio, para já começar a tratar de questões práticas 
para implantação da linha. 
 
 
(Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN) 
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Fecomércio confirma apoio à cabotagem no Porto de Natal - Portal No Ar 
 
O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado, 
Marcelo Fernandes de Queiroz, recebeu nesta sexta-feira (23), a visita do presidente 
da Companhia Docas do RN (Codern), Pedro Terceiro de Melo, que veio 
acompanhado de parte de sua equipe técnica, e do gerente geral de Operações da 
empresa carioca Log-In Logística Intermodal, que pretende operar uma linha de 
cabotagem (transporte por navios entre portos de um mesmo país) para o Porto de 
Natal, Celso Possas Júnior. A linha é um desejo antigo do setor produtivo potiguar. 
Queiroz ratificou o total apoio da Fecomércio ao projeto e se colocou à disposição 
para participar de todos os entendimentos futuros neste sentido. 
 
Possas Júnior fez uma explanação resumida dos planos da Log-In para o terminal 
potiguar e demonstrou bastante otimismo em relação à sua efetiva implantação. “O 
Porto de Suape, em Recife, está trabalhando no limite e é um dos portos mais caros 
do mundo. O porto de Pecém também opera no limite. Certamente que a operação 
de cabotagem no Porto de Natal será viável e irá atrair muitos empresários. O apoio 
da Fecomércio,  que se soma ao da Fiern, é fundamental para isto”, afirmou ele. 
 

Marcelo Queiroz confirmou 
apoio à cabotagem no Porto de Natal  (Foto: Divulgação/ Fecomércio) 
 
No início desta semana, o diretor-presidente da empresa de cabotagem Log-in 
Logística Intermodal, Vital Jorge Lopes esteve em Natal destacando oficialmente o 
interesse na operação de linhas regulares no Porto de Natal. 
 
A empresa planeja, gerencia e opera soluções para a movimentação de cargas de 
cabotagem. Vital Jorge explicou que a companhia tem uma ampla rede integrada 
que facilita a movimentação portuária e o transporte “porta a porta”. Ele explicou 
que a Log-in tem uma extensa malha intermodal, que permite abrangência 
geográfica com o Brasil e o Mercosul. O transporte porta a porta significa que a Log-

http://ds6ce23etnjkl.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/05/e5f35b210b5db37e0ab200a472949a02.jpg?9de2da
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in não só faz a linha portuária, mas também trata de toda a operação de transporte 
da carga, desde a coleta do produto na origem até a entrega no destino. “Isso 
garante facilidade no controle de todo o processo de gestão da cadeia logística e 
condições de competitividade”, explicou Vital Jorge. 
 
O presidente Marcelo Queiroz fez questão de reafirmar o apoio à iniciativa, que ele 
considera de extrema importância para o setor produtivo potiguar por reduzir e 
racionalizar consideravelmente os custos com logística. “Junto com a Fiern, nós já 
havíamos viabilizado a realização do Estudo de Formação de Matriz Origem e 
Destino para Cabotagem, que serve de base para o interesse da Log-In.  Este 
trabalho apontou a viabilidade econômica da cabotagem no Porto de Natal e já 
começam a surgir empresas interessadas em utilizá-lo. Embora a implantação desta 
linha seja um desejo acablentado por nós há muitos anos e que coleciona algumas 
tentativas frustradas de implantação, acredito de desta vez o caminho que está 
sendo trilhado por todos nós é mais firme e propenso ao sucesso”, afirmou o 
presidente da Fecomércio RN. 
 
Queiroz ressaltou ainda a economia que as empresas podem fazer adotando a 
cabotagem em suas matrizes de transporte. “Em média, estes custos tendem a cair 
cerca de 30%. É uma economia muito relevante. Além disso, temos o ganho de 
retirar milhares de caminhões de nossas ruas e rodovias e até, em um segundo 
momento, de possibilitarmos a redução dos preços de alguns itens ao consumidor”, 
pontuou ele. 
 
Na próxima semana será marcada uma reunião dos presidentes Marcelo Queiroz 
(Fecomércio), Amaro Sales (Fiern) e Pedro Terceiro de Melo (Codern) com alguns 
empresários, sobretudo do comércio, para já começar a tratar de questões práticas 
para implantação da linha. 
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DE SÁ 
Senac oferece 633 bolsas de estudos gratuitas no RN 
- O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, abriu processo seletivo para 633 
bolsas de estudos voltadas à população de baixa renda, através do Programa Senac de 
Gratuidade. 

- As inscrições serão iniciadas na próxima terça-feira e poderão ser realizadas até 02 
de junho, exclusivamente por meio do site www.rn.senac.br/psg. 

- Os cursos serão realizados em Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. A 
seleção contempla capacitações que terão início no mês de julho. 

- Os interessados em se candidatar a uma das vagas devem possuir renda familiar 
mensal de até dois salários por pessoa e atender aos requisitos do curso pelo qual 
optou. 

- Ao todo, são oferecidas 17 opções de cursos, em 37 turmas, com vagas nos horários 
da manhã, tarde e noite. 

- Os candidatos com as melhores classificações serão convocados para a efetivação da 
matrícula, através de publicação de listas no site do PSG (www.rn.senac.br/psg), até o 
preenchimento de todas as vagas. 
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Senac oferece 633 bolsas de estudos gratuitas no RN - Notícias - Educação - 
Nominuto.com 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, abriu processo seletivo para 633 
bolsas de estudos voltadas à população de baixa renda, através do Programa Senac 
de Gratuidade (PSG). As inscrições iniciam a partir da próxima terça-feira (27) e 
seguem até 2 de junho, exclusivamente por meio do site www.rn.senac.br/psg  
 Os cursos serão realizados em Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. 
A seleção contempla capacitações que terão início no mês de julho. Os interessados 
em se candidatar a uma das vagas devem possuir renda familiar mensal de até dois 
salários por pessoa e atender aos requisitos do curso pelo qual optou. Ao todo, são 
oferecidas 17 opções de cursos, em 37 turmas, com vagas nos horários da manhã, 
tarde e noite.  
 
Os candidatos com as melhores classificações serão convocados para a efetivação da 
matrícula, através de publicação de listas no site do PSG (www.rn.senac.br/psg), até 
o preenchimento de todas as vagas.  
 
Os processos seletivos para cursos inseridos no Programa são lançados 
mensalmente. Os candidatos que não forem contemplados na atual seleção, 
poderão se inscrever novamente nas próximas etapas. 
 
Por meio do Programa Senac de Gratuidade, até abril, a instituição realizou 3.728 mil 
novas matrículas no Rio Grande do Norte. Até o final de 2014, mais de 10 mil bolsas 
de estudos serão disponibilizadas, o que representa um investimento superior a R$ 
13 milhões. 
 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 4005-1000 e pelo site 
www.rn.senac.br 
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Senac oferece 633 bolsas de estudos gratuitas no RN; Unidade de Caicó tem vagas 
em três cursos 
 

 
Unidade do Senac de Caicó tem vagas para três cursos 

 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, abriu processo seletivo para 633 
bolsas de estudos voltadas à população de baixa renda, através do Programa Senac 
de Gratuidade (PSG). As inscrições iniciam a partir da próxima terça-feira (27) e 
seguem até 02 de junho, exclusivamente por meio do site www.rn.senac.br/psg 
 
Os cursos serão realizados em Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. A 
seleção contempla capacitações que terão início no mês de julho. Os interessados 
em se candidatar a uma das vagas devem possuir renda familiar mensal de até dois 
salários por pessoa e atender aos requisitos do curso pelo qual optou. Ao todo, são 
oferecidas 17 opções de cursos, em 37 turmas, com vagas nos horários da manhã, 
tarde e noite. 
 
Os candidatos com as melhores classificações serão convocados para a efetivação da 
matrícula, através de publicação de listas no site do PSG (www.rn.senac.br/psg), até 
o preenchimento de todas as vagas. 
 
Os processos seletivos para cursos inseridos no Programa são lançados 
mensalmente. Os candidatos que não forem contemplados na atual seleção, 
poderão se inscrever novamente nas próximas etapas. 
 
Por meio do Programa Senac de Gratuidade, até abril, a instituição realizou 3.728 mil 
novas matrículas no Rio Grande do Norte. Até o final de 2014, mais de 10 mil bolsas 
de estudos serão disponibilizadas, o que representa um investimento superior a R$ 
13 milhões. 
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Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 4005-1000 e pelo site 
www.rn.senac.br 
 
Veja os cursos disponíveis: Operador de Computador, Web Designer, Programador 
Web, Língua Brasileira de Sinais (Libras), Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Pessoal, 
Camareira em Meios de Hospedagem, Depilador, Colorimetria, Operador de 
Telemarketing, Vendedor, Manicure e Pedicure, Higienista de Serviços de Saúde, 
Costureiro, Auxiliar de Recursos Humanos , Recepcionista e Promotor de Vendas. 
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Bolsa estudo 
 
O Senac abriu processo seletivo para 633 bolsas de estudo voltadas à população de 
baixa renda, através do Programa Senac de Gratuidade. A inscrição poderá ser feita a 
partir de terça-feira, pelo www.rn.senac.br/psg. 
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G1 - Senac oferece 633 bolsas de estudos gratuitas em seis cidades do RN - notícias 
em Rio Grande do Norte 
 
Senac oferece 633 bolsas de estudos gratuitas em seis cidades do RN  
 Vagas são para Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assu.São oferecidas 
17 opções de cursos em 37 turmas.  
 
 O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/RN) abriu processo seletivo 
para 633 bolsas de estudos voltadas à população de baixa renda por meio do 
Programa Senac de Gratuidade (PSG). As inscrições começam na próxima terça-feira 
(27) e seguem até 2 de junho no site www.rn.senac.br/psg. 
 
 Os cursos serão realizados em Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assu. 
A seleção contempla capacitações que terão início no mês de julho. Os interessados 
em se candidatar a uma das vagas devem possuir renda familiar mensal de até dois 
salários por pessoa e atender aos requisitos do curso pelo qual optou. Ao todo, são 
oferecidas 17 opções de cursos, em 37 turmas, com vagas nos horários da manhã, 
tarde e noite. 
 
Os candidatos com as melhores classificações serão convocados para a efetivação da 
matrícula, através de publicação de listas no site do PSG até o preenchimento de 
todas as vagas. 
 
Os processos seletivos para cursos inseridos no programa são lançados 
mensalmente. Os candidatos que não forem contemplados na atual seleção, 
poderão se inscrever novamente nas próximas etapas. 
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Bolsas de estudos gratuitas 
 
Senac oferece 633 bolsas de estudos gratuitas no RN 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, abriu processo seletivo para 633 
bolsas de estudos voltadas à população de baixa renda, através do Programa Senac 
de Gratuidade (PSG). As inscrições iniciam a partir da próxima terça-feira (27) e 
seguem até 02 de junho, exclusivamente por meio do site www.rn.senac.br/psg. 
 
Os cursos serão realizados em Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. A 
seleção contempla capacitações que terão início no mês de julho. Os interessados 
em se candidatar a uma das vagas devem possuir renda familiar mensal de até dois 
salários por pessoa e atender aos requisitos do curso pelo qual optou. Ao todo, são 
oferecidas 17 opções de cursos, em 37 turmas, com vagas nos horários da manhã, 
tarde e noite. 
 
Os candidatos com as melhores classificações serão convocados para a efetivação da 
matrícula, através de publicação de listas no site do PSG (www.rn.senac.br/psg), até 
o preenchimento de todas as vagas. 
 
Os processos seletivos para cursos inseridos no Programa são lançados 
mensalmente. Os candidatos que não forem contemplados na atual seleção, 
poderão se inscrever novamente nas próximas etapas. 
 
Por meio do Programa Senac de Gratuidade, até abril, a instituição realizou 3.728 mil 
novas matrículas no Rio Grande do Norte. Até o final de 2014, mais de 10 mil bolsas 
de estudos serão disponibilizadas, o que representa um investimento superior a R$ 
13 milhões. 
 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 4005-1000 e pelo site 
www.rn.senac.br. 
 
Veja os cursos disponíveis: Operador de Computador, Web Designer, Programador 
Web, Língua Brasileira de Sinais (Libras), Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Pessoal, 
Camareira em Meios de Hospedagem, Depilador, Colorimetria, Operador de 
Telemarketing, Vendedor, Manicure e Pedicure, Higienista de Serviços de Saúde, 
Costureiro, Auxiliar de Recursos Humanos , Recepcionista e Promotor de Vendas 
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Senac abre inscrições para bolsas gratuitas em 17 cursos «  Blog do Seridó 

 
 
O Senac vai abrir processo seletivo para o preenchimento de 633 bolsas de estudos 
gratuitas para 17 cursos em Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. As 
inscrições serão abertas no dia 27 de maio e seguem até 2 de junho no site do Senac. 
As bolsas são destinadas à população com renda familiar mensal de até dois salários 
mínimos por pessoa. 
 
A seleção é para os cursos de Operador de Computador, Web Designer, 
Programador Web, Língua Brasileira de Sinais (Libras), Auxiliar  Administrativo, 
Auxiliar  de  Pessoal, Camareira em Meios de Hospedagem, Depilador, Colorimetria, 
Operador de Telemarketing, Vendedor, Manicure e Pedicure, Higienista de Serviços 
de Saúde, Costureiro, Auxiliar de Recursos Humanos, Recepcionista e Promotor de 
Vendas. 
 
Os candidatos com as melhores classificações serão convocados para a efetivação da 
matrícula, através de publicação de listas no site do Programa Senac de Gratuidade, 
até o preenchimento de todas as vagas. 
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Senac abre inscrições para bolsas gratuitas em 17 cursos   - 
 
O Senac vai abrir processo seletivo para o preenchimento de 633 bolsas de estudos 
gratuitas para 17 cursos em Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. As 
inscrições serão abertas no dia 27 de maio e seguem até 2 de junho no site do Senac. 
As bolsas são destinadas à população com renda familiar mensal de até dois salários 
mínimos por pessoa. 
 
A seleção é para os cursos de Operador de Computador, Web Designer, 
Programador Web, Língua Brasileira de Sinais (Libras), Auxiliar  Administrativo, 
Auxiliar  de  Pessoal, Camareira em Meios de Hospedagem, Depilador, Colorimetria, 
Operador de Telemarketing, Vendedor, Manicure e Pedicure, Higienista de Serviços 
de Saúde, Costureiro, Auxiliar de Recursos Humanos, Recepcionista e Promotor de 
Vendas. 
 
Os candidatos com as melhores classificações serão convocados para a efetivação da 
matrícula, através de publicação de listas no site do Programa Senac de Gratuidade, 
até o preenchimento de todas as vagas. 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
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Senac abre inscrições para bolsas gratuitas em 17 cursos - Tribuna do Norte 
 
O Senac vai abrir processo seletivo para o preenchimento de 633 bolsas de estudos 
gratuitas para 17 cursos em Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. As 
inscrições serão abertas no dia 27 de maio e seguem até 2 de junho no site do Senac. 
As bolsas são destinadas à população com renda familiar mensal de até dois salários 
mínimos por pessoa. 
A seleção é para os cursos de Operador de Computador, Web Designer, 
Programador Web, Língua Brasileira de Sinais (Libras), Auxiliar  Administrativo, 
Auxiliar  de  Pessoal, Camareira em Meios de Hospedagem, Depilador, Colorimetria, 
Operador de Telemarketing, Vendedor, Manicure e Pedicure, Higienista de Serviços 
de Saúde, Costureiro, Auxiliar de Recursos Humanos, Recepcionista e Promotor de 
Vendas. 
 
Os candidatos com as melhores classificações serão convocados para a efetivação da 
matrícula, através de publicação de listas no site do Programa Senac de Gratuidade, 
até o preenchimento de todas as vagas. 
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Palco Giratório apresenta “Uma Flor de Dama” 
 
Uma noite na vida de um travesti. Esse é o mote de Uma Flor de Dama (CE), último 
espetáculo da 1ª etapa do Palco Giratório 2014 no Rio Grande do Norte. As 
apresentações serão promovidas pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, nas 
cidades de Natal (30/05, na Casa da Ribeira) e Santa Cruz (01/06, no Teatro Candinha 
Bezerra), ambas às 20h. Para assistir, basta ir à bilheteria do teatro 1h antes da 
apresentação com 1 kg de alimento não perecível e retirar o ingresso. 
 
Com classificação indicativa de 18 anos, o espetáculo cearense Uma Flor de Dama, 
encenado pelo grupo As Travestidas, mostra o momento em que a personagem 
travesti entra no camarim e se prepara para fazer um show até ir às ruas prostituir-
se. No fim da noite, sentada no bar tomando a última e quente cerveja, fala sobre 
sua vida, suas escolhas, seus amores, seu ódio. O público acompanha a vida dessa 
personagem fictícia acrescida de fatos reais a partir de uma pesquisa de campo do 
ator. questões como HIV, política, preconceito, e, especialmente, as escolhas que a 
vida nos oferece (ou das quais nos priva) vêm à tona. 
 
Na primeira etapa do 17º Palco Giratório no estado, foram apresentados sete 
espetáculos, uma intervenção urbana e promovido um Pensamento Giratório, no 
qual grupos teatrais de fora interagem com atores locais. Na segunda etapa, serão 
apresentados cinco espetáculos. 
 
17º Palco no RN 
 
De abril a outubro, a 17ª edição do Palco Giratório – maior projeto de difusão das 
artes cênicas do país – levará dez espetáculos nacionais às cidades de Natal, 
Mossoró, Caicó, Macaíba, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, Assú, Currais Novos e 
Santa Cruz.  Circo, drama, comédia, teatro infantil e infanto-juvenil são alguns dos 
gêneros. 
 
Além disso, o projeto promoverá cinco apresentações de grupos teatrais locais – 
dentro da proposta de intercâmbio com os grupos nacionais –, oficinas teatrais e um 
Pensamento Giratório em Mossoró, no qual os artistas visitantes batem um papo 
com a plateia, intermediado por um profissional local da área. Também acontecem 
bate-papos entre atores e plateia após todos os espetáculos. 
 
Na 1ª etapa do projeto (abril a junho), a programação contempla os espetáculos: 
Guerra, Formigas e Palhaços (RN), Homens de Sola de Vento (SP), Cravo Canavial 
(RN), O Mistério da Bomba H (MG), Sargento Getúlio (BA) – monólogo com texto do 
escritor João Ubaldo Ribeiro –, Barrica – Poráguabaixo (SC) e Uma Flor de Dama (CE). 
Para a 2ª etapa (julho a outubro), estão programadas as apresentações de Viúva, 



 

Porém Honesta (PE), O Segredo da Arca de Trancoso (BA), Plaguim (MS), Deus da 
Fortuna (PB) e Romeu e Julieta (CE). Os alimentos arrecadados na entrada serão 
destinados ao Mesa Brasil, programa de assistência do Sesc RN. 
 
Para saber mais sobe o Palco Giratório, acesse os sites www.sescrn.com.br 
e  www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio. 
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Postado dia 24/05/2014 às 13h22  
por: Portal JH 
Agripino acerta apoio ao PMDB, abandona Rosalba Ciarlini e racha o DEM no RN 

Rosalba e Agripino têm objetivos diferentes nas eleições de outubro: ela defende 

candidatura própria e ele quer apoio ao PMDB 

 
O Democratas está rachado no Rio Grande do Norte. De um lado, o grupo de Rosalba 
Ciarlini, única governadora do partido na atualidade e que ainda sonha com a 
reeleição. Do outro, o senador José Agripino, presidente nacional da sigla, que quer 
facilitar a reeleição do filho (o deputado federal Felipe Maia) e dos outros 
parlamentares estaduais, apoiando o PMDB de Henrique Eduardo Alves. A situação 
parece ser tão grave que nem após a reunião do Diretório Estadual do DEM, marcada 
para o dia 2 de junho, conseguirá remediar o conflito interno, uma vez que, 
dificilmente, o lado vencido se dedicará integralmente à disputa. 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
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Isso porque se, por exemplo, Agripino conseguir convencer Rosalba de que a tentativa 
de reeleição não é o melhor caminho, dada a condição de inelegibilidade e o alto 
índice de rejeição do nome dela, dificilmente a governadora participará da campanha 
de outro candidato – principalmente, da campanha de Henrique. Alias, deverá não. 
Henrique é o escolhido, segundo se comenta nos bastidores da política local. O pré-
candidato peemedebista ao Governo, inclusive, já havia até confidenciado que 
Agripino prometeu que estará ao lado dele no pleito de 2014, para conseguir uma 
coligação mais ampla na proporcional e reeleger, pelo menos, seus atuais deputados. 

 
Além dos bastidores, é bem verdade, esse desejo de ficar ao lado de Henrique ficou 
claro no evento realizado em João Câmara na última quinta-feira, quando Agripino 
esteve junto ao pré-candidato do PMDB e também da ex-governadora Rosalba Ciarlini 
(pré-candidata ao Senado). E, além disso, ainda discursou repetindo o que tem falado 
Henrique, pregando a união no Estado. “O Rio Grande do Norte é um estado pequeno, 
cheio de problemas e precisa contar com a união das forças dos homens e das 
mulheres que, realmente, tem força para trazer de Brasília a solução para os nossos 
problemas”, disse Agripino, durante a inauguração do Centro de Abastecimento 
Municipal Luiz Antônio Vieira da Câmara, o novo mercado público da cidade. 

A promessa do apoio a Henrique teria sido acompanhada, também, da promessa de 
comunicação à Rosalba Ciarlini do desejo de se aliar ao PMDB. O encontro informando 
isso teria ocorrido na manhã desta sexta-feira (aniversário de Agripino), na casa do 
senador. Lá, a governadora foi informada que o partido quer focar na reeleição dos 
parlamentares e não arriscar pensando apenas na reeleição da governadora – uma vez 
que, sozinho, o DEM dificilmente conseguiria coeficiente eleitoral para reeleger seus 
parlamentares. 

http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/67ui6767u6uu.jpg


 

Confirmando o desejo do DEM de ficar ao lado do PMDB, Rosalba não deverá 
participar da eleição e, claro, não subirá no palanque de Henrique. Até porque, os 
peemedebistas, desde que romperam com o governo, têm feito duras críticas a gestão 
estadual dela (e não ao Democratas), por isso, além de inviabilizar o discurso 
henriquista de “mudança”, a presença da governadora no palanque também atrairia a 
rejeição que ela já enfrenta atualmente. 

 
Do lado de Agripino, além de Felipe Maia, estão também os deputados estaduais 
Getúlio Rêgo, José Adécio e Leonardo Nogueira. Consequentemente, com Rosalba, 
está o marido dela e atual secretário-chefe do Gabinete Civil, Carlos Augusto Rosado, 
o ex-deputado federal Ney Lopes e o atual deputado federal e cunhado da 
governadora, Betinho Rosado (que é do PP, mas integrava até bem pouco tempo os 
quadros democratas). 

E se com a opinião de Agripino prevalecendo, Rosalba estaria fora, se confirmando a 
vontade da governadora, é bem provável que Agripino abra mão da disputa e participe 
mais da disputa nacional, viajando junto ao pré-candidato à Presidência da República, 
Aécio Neves, do PSDB. Essa, inclusive, foi a estratégia que ele usou no pleito 
suplementar de Mossoró, quando, contrariado, teve que apoiar oficialmente a 
candidatura da ex-prefeita Cláudia Regina, mas sequer pisou na Capital do Oeste 
durante o pleito (nem para a convenção ele foi). 

http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/76i6i65i56i56i65.jpg
http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/76i6i65i56i56i65.jpg


 

VEÍCULO:  JORNAL DE HOJE         DATA: 24.05.14             EDITORIA: POLÍTICA  
Postado dia 24/05/2014 às 13h32  
por: Portal JH 
Henrique Alves é governo há 18 anos e só agora percebeu a crise na saúde, diz José Dias 

Deputado diz que presidente da Câmara participou das últimas três gestões, mas desconhece 

problemas crônicos 

 
Alex Viana 

Repórter de Política 

Atual presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Henrique Eduardo 
Alves (PMDB) participou dos últimos três governos do Rio Grande do Norte, sendo 
eles, Garibaldi Filho (PMDB), Wilma de Faria (PSB) e Rosalba Ciarlini (DEM), mesmo 
assim, desconhece os problemas da saúde no Estado. Esta é a opinião do deputado 
estadual José Dias (PSD). “Henrique participou dos governos de Garibaldi, de dona 
Wilma, do governo de Rosalba. Só passou ausente do governo Rosalba no primeiro 
ano. Portanto, mais de 18 anos, e somente agora ele veio descobrir que há problemas 
nos hospitais regionais, problemas seriíssimos, falência dos hospitais regionais”, 
afirmou o deputado. 

As críticas do parlamentar se devem à reunião de Henrique com o secretário estadual 
de Saúde, Luiz Roberto Fonseca, nesta sexta, para discutir “solução para a crise do 
hospital” Regional de João Câmara. Na oportunidade, segundo publicou hoje a Tribuna 
do Norte, Henrique teria declarado: “Quero saber os motivos que levam a essa 
situação vergonhosa num hospital tão importante como esse”. 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
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Para José Dias, a declaração de Henrique, há 44 anos como deputado do Rio Grande 
do Norte, é estarrecedora. Ele questiona onde o deputado estava morando, já que não 
sabe que os problemas dos hospitais do estado são crônicos e agudos. “É de ficar 
estarrecido. Henrique só soube agora? Onde é que ele estava morando?”, questionou 
Dias, que é tio-afim do atual presidente da Câmara. 

O maior problema, entretanto, segundo o deputado José Dias, é que, mesmo estando 
há um ano e meio à frente da Câmara dos Deputados, somente agora tenha atentado 
para a resolução de um problema que atinge a população. “O que é mais importante é 
que o problema não é só do Hospital Regional de João Câmara, são todos. O problema 
é generalizado. E o que é mais triste: o homem que tem capacidade de resolver tudo, 
porque agora ele vai resolver, só agora que vai resolver”. 

Na reunião desta sexta, o presidente da Câmara “discutiu uma solução para a crise do 
Hospital Regional de João Câmara” com o auxiliar de saúde da governadora Rosalba 
Ciarlini, Luiz Roberto Fonseca, o deputado estadual Gustavo Fernandes, o prefeito de 
João Câmara, Ariosvaldo Targino, além de secretários municipais. Na oportunidade, os 
gestores do Estado e do município “fecharam um acordo para administração 
compartilhada dos serviços prestados pelo hospital”. 

QUEM MANDA 
Segundo o deputado José Dias, o fato de Henrique, somente agora, se mobilizar em 
favor da saúde pública estadual denota duas possibilidades: Que não tinha interesse 
antes ou está cometendo abuso de poder político e econômico. “Porque ele é 
candidato”, disse, citando a fotografia do jornal em que a matéria foi publicada. “A 
fotografia é real. Quem manda no governo Rosalba não é Carlos Augusto, é ele”, disse, 
numa referência ao secretário do Gabinete Civil e marido da governadora. “Afinal, o 
secretario para resolver o problema não está reunido com Carlos e Rosalba, mas com 
Henrique. Se for ver a fotografia o secretario está dando satisfação a ele”. 

“Rosalba mente. Dinheiro do Hospital de Traumas é para a Copa” 
O deputado José Dias abordou ainda a modificação feita pelo governo na planilha de 
custos dos recursos do Proinvest. Dos cerca de R$ 630 milhões previstos no aporte 
obtido pelo governo por meio de financiamento ao Banco do Brasil no início da gestão 
Rosalba, cerca de R$ 220 milhões são para investimentos e estavam parados. Destes, 
R$ 50 milhões destinam-se às obras iniciais de construção do Hospital de Traumas. No 
entanto, diante da impossibilidade de começar a obra na atual gestão, o governo 
decidiu remanejar os valores para outros gastos. A suspeita de José Dias é que os 
recursos estejam sendo retirados da saúde para ser destinados aos compromissos 
assumidos pelo governo Rosalba junto à Fifa, na forma de obras temporárias, 
avaliadas em R$ 43 milhões. 



 

Do total remanejado, segundo o deputado, R$ 59,4 milhões foram direcionados pelo 
governo a duas rubricas, sem especificar quanto para cada. No texto da mensagem, 
está inscrito que os R$ 59,4 milhões serão destinados “para investimentos para 
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’, e, ainda, investimentos em 
estruturas previstas na Matriz de Responsabilidade da Copa do Mundo FIFA 2014”. 

Pelo texto da mensagem, assinada pela governadora Rosalba Ciarlini, não fica 
especificado quanto será para Segurança e quanto para a Matriz da Copa. Entretanto, 
segundo o deputado José Dias, é muita coincidência que esse remanejamento, nessa 
monta, se dê num momento em que o governo se vê às voltas para cumprir com 
compromissos assumidos junto à Fifa, no sentido de realizar “obras temporárias” para 
a Copa, no valor de R$ 43 milhões. 

Nesta semana, o Ministério Público do Rio Grande do Norte acionou a Justiça para 
tentar evitar que o governo gaste com as ditas “obras temporárias”, por entender não 
haver interesse público envolvido. “Para a segurança já existia no plano de aplicação 
anterior R$ 10 milhões e aumentou agora para R$ 59,4 milhões. Incluíram mais duas 
ações do Brasil Mais Seguro, e obras da matriz de responsabilidade da Copa do Mundo 
da Fifa 2014. Não diz o valor (quanto para cada), sendo que este valor está na ação 
que o MP já ajuizou contra a realização dessas obras temporárias”, alerta José Dias. 

Questionado, o governo Rosalba informou por meio da assessoria de imprensa, que os 
valores corretos do remanejamento equivalem a R$ 50 milhões, dos quais, R$ 40 
seriam destinados integralmente para a Segurança, enquanto que, apenas R$ 10 
milhões, seriam destinados à Copa – não especificou se seriam para as “obras 
temporárias”. “Acontece que não está dito lá”, rebate José Dias. “É (recurso) para a 
obra dessa matriz de R$ 43 milhões”, afirmou. “Se botar na lei que é para isso. Mas 
não está dito para que é. Existe uma ação do MP que é esse valor. O que o governo 
está dizendo é mentira. Se o governo quiser provar que não é mentira, mande o 
detalhamento para a Assembleia. Pode ser por meio de deputado da base. Trazendo o 
detalhamento, esclarece. Claro que não concordo tirar um centavo da saúde para 
destinar à Copa. Agora, querem tirar R$ 43 milhões”, denuncia. 

Fernando Mineiro: “Hospital foi mais um factoide de Rosalba” 
O deputado estadual Fernando Mineiro (PT) criticou a retirada de recursos para a 
construção do Hospital de Traumas. Ele afirmou que, a exemplo de outras promessas 
de campanha da atual governadora, Rosalba Ciarlini (DEM), o hospital não passou de 
mais um factoide da gestão do DEM no Rio Grande do Norte. “Como o de Hospital de 
Trauma tinha R$ 50 milhões previstos, e não se viabilizou – e esse hospital, do meu 
ponto de vista, era mais um factoide do governo Rosalba –, estão remanejando para o 
Brasil Mais Seguro”, afirmou Mineiro. 



 

Ele explica que o governo Rosalba está buscando modificar um anexo do Proinvest, 
através de projeto de lei da Assembleia. A proposta do governo ganhou o aval da 
Comissão de Constituição e Justiça na semana passada, apenas sob o protesto do 
deputado estadual Agnelo Alves, que cobrou clareza dos deputados na apreciação da 
matéria, informando se é contra ou a favor da proposta do governo. A matéria será 
votada ainda em plenário. Se for aprovada, resultará em modificações expressivas no 
teor do projeto. 

Além de retirar R$ 50 milhões do Hospital de Traumas, faz outras alterações, 
envolvendo verbas destinas ao Campus da UERN e também aos planos de 
investimentos em obras rodoviárias. “Pedi, através de requerimento protocolado no 
dia 16 desse mês, informações sobre o que se tinha, mas o secretário informou que 
não tinha conhecimento do requerimento”, disse Mineiro. 

Para ele, o governo precisa prestar contas dos recursos do Proinvest, detalhando a 
aplicação da verba. “Se o governo mandou modificar o plano de aplicação dos 
recursos é porque tem dinheiro parado. E só dois anos e meio depois é que está 
pedindo para remanejar”. 
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Fernando Mineiro ataca: “Hospital foi apenas mais um factoide de Rosalba” 

Ele afirmou que, a exemplo de outras promessas de campanha da atual governadora, 

Rosalba Ciarlini (DEM), o hospital não passou de mais um factoide da gestão do DEM no Rio 

Grande do Norte 

Foto: Divulgação 
O deputado estadual Fernando Mineiro (PT) criticou a retirada de recursos para a 
construção do Hospital de Traumas. Ele afirmou que, a exemplo de outras promessas 
de campanha da atual governadora, Rosalba Ciarlini (DEM), o hospital não passou de 
mais um factoide da gestão do DEM no Rio Grande do Norte. “Como o de Hospital de 
Trauma tinha R$ 50 milhões previstos, e não se viabilizou – e esse hospital, do meu 
ponto de vista, era mais um factoide do governo Rosalba –, estão remanejando para o 
Brasil Mais Seguro”, afirmou Mineiro. 

Ele explica que o governo Rosalba está buscando modificar um anexo do Proinvest, 
através de projeto de lei da Assembleia. A proposta do governo ganhou o aval da 
Comissão de Constituição e Justiça na semana passada, apenas sob o protesto do 
deputado estadual Agnelo Alves, que cobrou clareza dos deputados na apreciação da 
matéria, informando se é contra ou a favor da proposta do governo. A matéria será 
votada ainda em plenário. Se for aprovada, resultará em modificações expressivas no 
teor do projeto. 

Além de retirar R$ 50 milhões do Hospital de Traumas, faz outras alterações, 
envolvendo verbas destinas ao Campus da UERN e também aos planos de 
investimentos em obras rodoviárias. “Pedi, através de requerimento protocolado no 
dia 16 desse mês, informações sobre o que se tinha, mas o secretário informou que 
não tinha conhecimento do requerimento”, disse Mineiro. 

Para ele, o governo precisa prestar contas dos recursos do Proinvest, detalhando a 
aplicação da verba. “Se o governo mandou modificar o plano de aplicação dos 
recursos é porque tem dinheiro parado. E só dois anos e meio depois é que está 
pedindo para remanejar”. 

http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/mineiro_0.jpg
http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/mineiro_0.jpg


 

VEÍCULO:  TRIBUNA DO NORTE         DATA: 24.05.14             EDITORIA: POLÍTICA 

 



 

VEÍCULO:  TRIBUNA DO NORTE         DATA: 24.05.14             EDITORIA: ECONOMIA 

 

 



 

VEÍCULO:  NOVO JORNAL         DATA: 25.05.14             EDITORIA: CIDADES 
 

 
 



 

VEÍCULO:  NOVO JORNAL         DATA: 25.05.14             EDITORIA: EDITORIAL  

 
 
 



 

VEÍCULO:  NOVO JORNAL         DATA: 25.05.14             EDITORIA: CIDADES 



 



 

VEÍCULO:  TRIBUNA DO NORTE         DATA: 24.05.14             EDITORIA: NEGÓCIOS E 
FINANÇAS  

 
 
 



 

VEÍCULO:  NOVO JORNAL         DATA: 25.05.14             EDITORIA: ECONOMIA  

 

 



 

 

 



 

VEÍCULO:  TRIBUNA DO NORTE         DATA: 25.05.14             EDITORIA: ECONOMIA  

 

 



 

VEÍCULO:  TRIBUNA DO NORTE         DATA: 25.05.14             EDITORIA: ECONOMIA 

 



 

VEÍCULO:  TRIBUNA DO NORTE         DATA: 25.05.14             EDITORIA: ECONOMIA  

 

 



 

VEÍCULO:  TRIBUNA DO NORTE         DATA: 24.05.14             EDITORIA: ECONOMIA  

RN tem fila e confusão por gasolina 

Publicação: 24 de Maio de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Karla Larissa 
Repórter 
 
O Dia da Liberdade de Impostos levou, ontem, uma multidão de motoristas a  três 
postos de combustíveis de Natal, onde a gasolina estava sendo vendida com 53,7% 
de desconto. Em um posto na zona Sul, a fila chegou a 2 km, dando a volta no 
quarteirão. O primeiro cliente a ser atendido chegou às 1h30 da madrugada.  No 
Tirol, a polícia foi acionada para conter um princípio de confusão.  
 
A campanha que permitiu a redução de preços ontem foi uma iniciativa da CDL 
Jovem de Natal, que é parte da Câmara de Dirigentes Lojistas, e teve a adesão de 1 
posto em Mossoró e três postos em Natal, um na Av. Ayrton Senna, um no Tirol e 
outro na zona Norte. Cada posto ofereceu 2 mil litros para a campanha, sendo no 
máximo 20 litros para carros e 5 litros para motos. 
 
A vice-presidente da CDL Jovem, Clarissa Medeiros, explicou que a proposta da ação 
foi conscientizar a população sobre a carga tributária sobre todos os produtos. Ela 
conta que esta foi a primeira vez que os postos aderiram a campanha. “No caso 
dos  combustíveis, 53% do valor final corresponde a impostos, incluindo todos os 
encargos, e isso reflete um impacto em toda economia, pois quase tudo depende do 
transporte. São tantos encargos que nem os empresários conseguem calcular isso 
direito”, esclarece. 
 
Segundo Clarissa, a população não tem a percepção de quanto de imposto há em 
cada produto, e muitas vezes, acha que o alto custo do produto se deve ao lucro dos 
empresários. 
 
O  proprietário do posto RS, na  av. Ayrton Senna, Emídio Melo, ressaltou que os 
postos que aderiram a campanha que arcaram com os custos. “Essa não foi uma 
decisão barata, pois iremos dar o desconto, mas teremos que pagar os impostos”, 
destaca o empresário, que revela ter gasto R$ 5 mil com a ação. 
 
De acordo com Melo, a gasolina, que no posto é vendida por R$ 3,06, ficou por R$ 
1,45.  
 
Confusão 
No posto São Pedro, no Tirol, a insatisfação pelos que não conseguiram ser 
atendidos gerou confusão. E a polícia teve que ser acionada para acalmar os ânimos 
e evitar depredações. 



 

 
O presidente da CDL Jovem, Rafael Monte, disse que o problema ocorreu porque os 
motoristas fizeram 3 filas distintas, inclusive, na contramão. “Tinha gente furando 
fila, querendo pegar ficha a pé e teve um princípio de confusão, mas o posto 
gentilmente cedeu mais 50 fichas de 10 litros por carro”, esclarece. 
 
Monte ressaltou que a intenção da campanha não é comercializar, mas 
conscientizar, por isso, a venda foi limitada.  
 
O músico George Carvalho foi um dos motoristas que recebeu a senha de 10 litros. 
Ele disse que as senhas extras só foram entregues depois de um proteto dos 
motoristas. “Eu cheguei aqui de 6h30, teve gente que chegou às 4h e saiu sem ficha 
porque não tinha organização.  Depois que disseram que não tinham mais senhas, os 
motoristas começaram um protesto, abastecendo R$ 0,50 , pedindo nota fiscal e 
pedindo o teste de qualidade de combustível, onde o posto tem um custo. Só depois 
disso que eles distribuíram mais senhas”, relata. 
 
Kelvin Brito, técnico de Petróleo e Gás, também recebeu a senha de 10 litros. 
Segundo ele, o tumulto só aconteceu por falta de informação. “A gente não sabia 
que ia ter ficha e nem a quantidade que seria vendida, por isso, começou a 
confusão”.  
 
Números 
4 Postos do Rio Grande do Norte participaram do Dia da liberdade de impostos, 
ontem. Três deles estão localizados em Natal  
20 Litros era o volume limite de abastecimento por veículo, no caso de carros. Para 
as motos, o limite foi de 5 litros 

 Motoristas dormem na fila para abastecer veículos 

Publicação: 24 de Maio de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
No posto RS, em Natal,  motoristas começaram a chegar de madrugada para garantir 
a compra da gasolina com desconto, mas o atendimento só começou às 8h30, como 
previsto. Para organizar a fila e evitar confusão, a polícia foi chamada. O primeiro 
motorista a ser atendido chegou às 1h30 da madruga e o último que conseguiu 
garantir o desconto, às 6h. No entanto, as senhas não foram distribuídas 
antecipadamente, e sem saber quem seria atendido, os motoristas formaram uma 
fila gigantesca que chegou a 2 km. 
Emanuel 
Amaral



 

Posto em Natal: polícia foi chamada para organizar a fila e evitar confusão por 
descontos 
 
A funcionária pública aposentada, Edna Fernandes, chegou às 5h30, e enquanto 
aguardava o atendimento, ficou fazendo crochê. “Consegui terminar dois panos no 
tempo que fiquei esperando. Eu achava que ia poder encher o tanque, mas mesmo 
assim valeu a pena”, disse, acrescentando que não sabia que a carga tributária sobre 
o preço do combustível era tão alta.  
 
Frentista do posto, Ítalo Rodrigues ficou encarregado de explicar aos motoristas 
sobre a ação e entregar panfletos educativos que mostrava as alíquotas de cada 
combustível. “A maioria dos motoristas está surpresa em saber que quase a metade 
do valor vai para o governo. Porque todo mundo pensa que que vai para o dono do 
posto”. 
 
O corretor Danilo Alves era o último motorista da fila. Ele conta que tinha chegado 
às 7h e a fila já dava a volta no quarteirão, mas precisou sair e só retornou às 10h. 
“Quando eu cheguei tinha gente que tinha dormido na fila e também um princípio 
de confusão, porque tinha gente querendo furar fila. Acho que eles deveriam ter 
organizado melhor, entregado fichas”. 
 
Giovani Varela, também corretor de imóveis, ficou 4h na fila e mesmo assim não 
conseguiu abastecer. “Estou aqui na esperança de ser atendido. Mas só agora que 
eles estão dizendo que acabou. Se eu soubesse que tinha limites de fichas, tinha ido 



 

embora”, reclamou.  O último motorista que conseguiu ser atendido, Dorian Araújo, 
chegou às 6h. “Para quem conseguiu ser atendido, valeu esperar, pois o imposto é 
que mata”, comentou. 

 Impostos e frete pesam nos preços 

Publicação: 24 de Maio de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Do valor final da gasolina, apenas 15% fica para os postos e distribuidoras e 85% 
corresponde ao repasse à refinaria (34%), impostos estaduais (27%), mistura do 
etanol (15%), impostos federais (7%) e frete (2%), de acordo com dados do 
Sindipostos RN.No caso do etanol , esses custos somam 81% e no diesel totalizam 
84%. 
 
O coordenador de Fiscalização da Secretaria estadual de Tributação (SET), 
Hermeneluce Fernandes, explica que  a tributação do combustível é feita por 
substituição tributária e segue regras estabelecidas pelo Convênio Confaz (Conselho 
Nacional de Política Fazendária). “Não há sinalização de alteração da matriz de 
tributação dos combustíveis, o ICMS, pois, apesar dele ser arrecadado pelos estados, 
seguem regras do âmbito nacional”, salienta. 
 
De acordo com Fernandes, dos 27% do valor do combustível que são destinados ao 
Estado, 25% corresponde ao ICMS e 2% é referente ao Fundo de Combate à Pobreza 
(Fecop). “Não há o que fazer, pois o combustível inverte a sistemática dos outros 
produtos, pois a tributação só é feita no consumo e não na produção. A diferença de 
alíquotas entre os estados é sutil, pois a regra básica é a mesma”. 
 
Fernandes afirma que o que contribui para a diferença de preços entre os estados é 
a logística de distribuição. “A maior parte da gasolina que é vendida aqui não é 
produzida no RN e o custo de transporte é elevado”. 

 Posto terá nota fiscal eletrônica em Parnamirim 

A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) será autorizada pela primeira vez no 
varejo de combustíveis do Rio Grande do Norte, hoje, com um projeto piloto no 
Posto Pinheiro Borges, em Parnamirim. Este será não só o primeiro posto de 
combustível do estado, mas também do Nordeste, a emitir o  novo documento fiscal 
que substitui o tradicional cupom fiscal.  
 
A NFC-e tem o intuito de oferecer mais facilidade no registro de operações no 
comércio varejista, assim como a padronização de procedimentos por meio 
eletrônico, tendo como parâmetro a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), lançada no Brasil 
em 2007. A NFC-e, voltada para o varejo, entrou em vigor no Rio Grande do Norte 
em abril de 2013 e já é utilizada em outros segmentos.  
 
O coordenador de Fiscalização da Secretaria estadual de Tributação (SET), 
Hermenelúcio Fernandes, afirma que a NFC-e é um grande avanço, pois irá 



 

contribuir para uma diminuição no custo operacional dos postos e tornar mais ágil e 
transparente a operação. “Este será o primeiro posto, mas ao longo do ano iremos 
implantar nos demais postos. A expectativa é de que até o início de 2015, esteja 
funcionando em todos os postos do estado”. 
 
Com a NFC-e, a Secretaria de Estado da Tributação (SET) recebe as informações 
assim que ocorrem as vendas, facilitando o acompanhamento e o controle das 
operações envolvendo o ICMS. Com isso, o Estado não precisará vistoriar máquinas 
para obter as informações que estarão disponíveis no ambiente virtual. A empresa 
não  necessitará mais de impressora fiscal e nem de homologação de aplicativo, o 
que se traduz em redução de custos operacionais. 
 
Já o consumidor poderá ter documento fiscal sempre que precisar, em uma consulta 
ao portal da SET. As informações poderão ser enviadas pela empresa ao cliente 
através de e-mail ou outra forma eletrônica. Consultas também são possíveis por 
meio de smartphone. 
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 Prefeitura anuncia que pagará a 1ª parcela do 13º no dia 11 de junho 
- O prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, anunciou nesta sexta-feira-feira o 
pagamento da primeira parcela do 13º salário do funcionalismo público municipal 
para o próximo dia 11 de junho. 

- Serão beneficiados com o pagamento da primeira parcela do 13º, que corresponde a 
40% do salário, todos os 21.497 servidores da administração municipal (ativos, inativos 
e pensionistas). 

- O pagamento representa uma injeção de R$ 21,250 milhões na economia natalense 
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