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Bares e motéis esperam movimentação na véspera do dia dos namorados - Portal 
No Ar 
 
O dia dos namorados esse ano cai no dia da abertura da Copa do Mundo, com o jogo 
da seleção brasileira e a Croácia. Mas engana-se que os casais não irão comemorar a 
data. Os estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes e motéis apostam que o 
dia 11 de junho será a data procura pelos namorados não passarem o dia em branco. 
 
O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Rio Grande do 
Norte (Abrasel/RN), Max Fonseca, explica que há uma campanha nacional para que 
os namorados comemorem o dia dos namorados um dia antes da data tradicional, 
dia 12 de junho. 

 
Entidade criou campanha para que o dia dos namorados sejam comemorados dia 11 
de junho (Foto: Reprodução/Twitter Abrasel) 
“A Ambev começou uma campanha e a Abrasel apoia. Agora, a Fecomércio e a CDL 
integraram para ampliar o movimento nos bares, restaurantes no dia 11”, explicou 
Max Fonseca. 



 

 
O presidente da Abrasel/RN acrescentou que “o dia dos namorados é a melhor data 
noturna para o nosso setor”. “Seria uma perda para o nosso setor por coincidir com 
a abertura da Copa”, afirmou Max Fonseca. Ele acredita que este ano terá um 
incremento de 30% com a data comemorada dia 11. 
 
Para atrair o público, a Abrasel está divulgando peças publicitárias com a hastag 
#Movimento11. Uma grande cervejaria também está trabalhando está data. 
 
Os motéis também estão se preparando para atender os clientes no dia 11 de junho. 
Segundo a gerente operacional do motel Dolce Amore, Isabelly Naiane, é esperado 
uma grande movimentação no dia 11, igual a 2013. 
 
“Esperamos mais clientes para o dia 11. Ano passado, a movimentação foi maior dia 
11, porque os casais sabem que dia 12 é muito movimentado. Temos filas de 50 
carros esperando”, relatou Isabelly. 
 
A gerente comentou que mesmo com o jogo do Brasil, haverá procura no dia 12, 
inclusive no horário do jogo. “Quem já estiver no motel, poderá ficar para assistir, e 
quem não gosta de futebol, vai procurar o motel no horário do jogo”, analisou 
Naiane. 
 
Atualizado em 27 de maio às 17:26 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO LEONARDO SODRE         DATA: 27.05.14             
 .: ABAV-RN em parceria com a Fecomércio-RN leva agentes de viagens para 
conhecer as instalações do novo aeroporto internacional Governador Aluízio Alves 
, em São Gonçalo do Amarante 
 
 
A ABAV/RN com o apoio da FECOMERCIO- RN, leva quarta-feira (28) pela manhã, 
agentes de viagens  para visitar as instalações do  aeroporto internacional Aluízio 
Alves, em São Gonçalo do Amarante, a cerca de 40 km de Natal, que começa a 
operar a partir deste sábado(31) .  
 
Segundo a presidente da ABAV-RN, a diretora da Harabello Turismo, Diassis Rosado, 
os agentes de viagens terão a oportunidade de conhecer a realidade em que se 
encontra o novo aeroporto , tais como as vias de acesso, conclusão das obras do 
terminal de passageiros, condições operacionais, tempo necessário para chegar ao 
aeroporto, valor do estacionamento,  valor do táxi para chegar a Natal, todas as 
informações para orientar os passageiros que irão embarcar e desembarcar, entre 
outros itens. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO SIDNEY SILVA          DATA: 27.05.14              
Blog do Sidney Silva » Formato da nova Feira de Negócios de Caicó será conhecido 
hoje 
 
Formato da nova Feira de Negócios de Caicó será conhecido hoje  
 
A partir das 19 horas, no auditório da Casa do Empresário, acontecerá o lançamento 
da Feira de Negócios de Caicó. O evento será realizado nos próximos dias 26, 27 e 28 
de junho, no Complexo Ilha de Sant’Ana, e é uma iniciativa das entidades 
empresariais de Caicó – Casa do Empresário, ACISC, CDL e Sindicomércio; e da 
Prefeitura Municipal; conta com o apoio do Sebrae/RN, Fecomércio e FIERN; e 
organização da Referência Assessoria. 
 
O lançamento da 1ª Feira de Negócios de Caicó esclarecerá também formato do 
evento, programação e informações sobre venda de stands. O evento de 
lançamento, que é aberto ao público, tem como foco a classe empresarial do Seridó 
e instituições parceiras. 
 
 Esse post foi publicado por Sidney Silva em 27 de maio de 2014 às 14:17, e está 
arquivado em Caicó. Seguir as respostas a esse artigo através do RSS 2.0. Você pode 
enviar respostas ou trackback de seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ          DATA: 27.05.14              
Formato da nova Feira de Negócios de Caicó será conhecido hoje «  Blog do Seridó 
 
 
A partir das 19 horas, no auditório da Casa do Empresário, acontecerá o lançamento 
da Feira de Negócios de Caicó. O evento será realizado nos próximos dias 26, 27 e 28 
de junho, no Complexo Ilha de Sant’Ana, e é uma iniciativa das entidades 
empresariais de Caicó – Casa do Empresário, ACISC, CDL e Sindicomércio; e da 
Prefeitura Municipal; conta com o apoio do Sebrae/RN, Fecomércio e FIERN; e 
organização da Referência Assessoria. 
 
O lançamento da 1ª Feira de Negócios de Caicó esclarecerá também formato do 
evento, programação e informações sobre venda de stands. O evento de 
lançamento, que é aberto ao público, tem como foco a classe empresarial do Seridó 
e instituições parceiras. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO MARCOS DANTAS          DATA: 27.05.14              
Parceiros apresentam novo formato da Feira de Negócios de Caicó » Blog do 
Marcos Dantas 
 
 
A partir das 19 horas, no auditório da Casa do Empresário, acontecerá o lançamento 
da Feira de Negócios de Caicó. O evento será realizado nos próximos dias 26, 27 e 28 
de junho, no Complexo Ilha de Sant’Ana, e é uma iniciativa das entidades 
empresariais de Caicó – Casa do Empresário, ACISC, CDL e Sindicomércio; e da 
Prefeitura Municipal; conta com o apoio do Sebrae/RN, Fecomércio e FIERN; e 
organização da Referência Assessoria. 
 
O lançamento da 1ª Feira de Negócios de Caicó esclarecerá também formato do 
evento, programação e informações sobre venda de stands. O evento de 
lançamento, que é aberto ao público, tem como foco a classe empresarial do Seridó 
e instituições parceiras. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO SUÉBTER NERI         DATA: 27.05.14              
 
Formato da nova Feira de Negócios de Caicó será conhecido hoje   - 

 
 
 
A partir das 19 horas, no auditório da Casa do Empresário, acontecerá o lançamento 
da Feira de Negócios de Caicó. O evento será realizado nos próximos dias 26, 27 e 28 
de junho, no Complexo Ilha de Sant’Ana, e é uma iniciativa das entidades 
empresariais de Caicó – Casa do Empresário, ACISC, CDL e Sindicomércio; e da 
Prefeitura Municipal; conta com o apoio do Sebrae/RN, Fecomércio e FIERN; e 
organização da Referência Assessoria. 
 
O lançamento da 1ª Feira de Negócios de Caicó esclarecerá também formato do 
evento, programação e informações sobre venda de stands. O evento de 
lançamento, que é aberto ao público, tem como foco a classe empresarial do Seridó 
e instituições parceiras. 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO ROBSON PIRES         DATA: 27.05.14             
Formato da nova Feira de Negócios de Caicó será conhecido hoje - Blog do Robson 
Pires 
 

 
 
27/mai/2014 
  
ás 10:15 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Formato da nova Feira de Negócios de Caicó será conhecido hoje  
 
A partir das 19 horas, no auditório da Casa do Empresário, acontecerá o lançamento 
da Feira de Negócios de Caicó. O evento será realizado nos próximos dias 26, 27 e 28 
de junho, no Complexo Ilha de Sant’Ana, e é uma iniciativa das entidades 
empresariais de Caicó – Casa do Empresário, ACISC, CDL e Sindicomércio; e da 
Prefeitura Municipal; conta com o apoio do Sebrae/RN, Fecomércio e FIERN; e 
organização da Referência Assessoria. 
 
O lançamento da 1ª Feira de Negócios de Caicó esclarecerá também formato do 
evento, programação e informações sobre venda de stands. O evento de 
lançamento, que é aberto ao público, tem como foco a classe empresarial do Seridó 
e instituições parceiras. 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: TIO COLARAU      DATA: 27.05.14              
 
PÍLULAS…PÍLULAS…(27mai) «  Tio Colorau 
 
 
I – DIA DO DESAFIO – Amanhã, dia 28, os mossorenses vão suar a camisa. Pela 
primeira vez, Mossoró participa do Dia do Desafio, evento realizado pelo Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Sesc, com apoio da Prefeitura de Mossoró por meio da 
Secretaria de Educação. A iniciativa, promovida pelo 3º ano consecutivo no estado, 
estimula a prática de atividades físicas simultaneamente no mundo inteiro ao 
estabelecer competições saudáveis entre cidades. A que mobiliza mais pessoas, 
vence. 
 
* 
 
II – Para fazer bonito frente à “rival”, a cidade de Teresina (PI), os mossoroenses 
contarão com 16 horas de exercícios recreativos, aulões de ginástica, jump, 
caminhada, ginástica laboral e jogos esportivos, tudo de forma gratuita. Um dos 
destaques serão as atividades exclusivamente voltadas ao Dia do Desafio oferecidas 
no Corredor Cultural da Av. Rio Branco, a partir das 17h. Outro destaque será a 
ginástica laboral nas praças públicas às 7h30, para que os comerciários do entorno 
comecem bem o dia de trabalho. 
 
* 
 
III – A Prefeitura se engajou na elaboração das atividades, mobilizando diversas 
equipes para integrar a programação e disponibilizando vários espaços para a 
realização dela. Com as parcerias, as atividades do Dia do Desafio serão espalhadas 
pelos quatro cantos da cidade: além do Sesc Mossoró, praças, escolas, academias de 
ginástica, UERN e outros locais públicos receberão atividades. 
 
* 
 
IV – Dia do Desafio no RN – Em 2014, o Dia do Desafio acontece, além de Mossoró, 
nos municípios de Caicó, que irá competir com Cajicá (Colômbia), e de Currais Novos, 
cujo rival será a cidade de Jucás (CE). Nos dois anos anteriores em que participou do 
projeto, o RN, representado por Caicó, foi campeão. Em 2012, ganhou de Limón 
Centro, na Costa Rica, e, em 2013, o bicampeonato foi conquistado em cima da 
cidade de Telas, em Honduras. 
 
* 
 
V – Sobre o Dia do Desafio – Criado no Canadá em 1980, o Dia do Desafio, realizado 
sempre na última quarta-feira de maio, tem a proposta de despertar o interesse pela 



 

prática de esportes e de atividades físicas, por meio de uma competição amigável 
entre cidades.  É coordenado pelo Sesc SP e promovido mundialmente pela The 
Association for Internacional Sport for All (TAFISA). Envolve poderes públicos, 
instituições privadas e cidadãos em mais de 20 países americanos. 
 
* 
 
VI – Em 2014, o Dia do Desafio acontecerá em sua 20ª edição – e 3ª no RN. Desde 
2013, o evento é uma das ações da campanha Move Brasil, que pretende ampliar 
erradicar o sedentarismo no país por meio da prática de atividades físicas até o ano 
de 2016, quando serão realizados os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro (RJ). 
 
* 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO CARLOS SKARLACK         DATA: 28.05.14              
 
Vem aí o Dia do Desafio 2014 
 
O Rio Grande do Norte participa, pelo 3º ano consecutivo, do Dia do Desafio, evento 
promovido simultaneamente nas Américas na última quarta-feira de maio. Este ano, 
a novidade é a ampliação do número de cidades: a bicampeã Caicó (2012/2013), 
única cidade potiguar a participar das edições anteriores, se unirá a Mossoró e a 
Currais Novos. 
O projeto é idealizado pelo Sesc São Paulo e, no RN, é promovido pelo Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Sesc, e em parceria com as prefeituras municipais e 
sindicatos do comércio varejista. 
 
Informações gerais:  
Data: 28/05  
Hora: das 5h às 21h  
Locais: Sesc Mossoró, Corredor Cultural da Avenida Rio Branco (interditado a partir 
das 17h), Universidade Estadual do RN (UERN) e 16 praças, em escolas públicas, 
visitas a 22 empresas, 4 hospitais, 6 bancos, 9 veículos de comunicação e outros 
locais da cidade  
Concorrente de Mossoró: a cidade de Teresina, no Piauí (mais de 750 mil habitantes) 
* Quem pode participar: pessoas de qualquer idade  
O que será oferecido: serão 16 horas seguidas de atividades físicas como aulões de 
ginástica, jump, torneios esportivos, exercícios recreativos, jogos recreativos e 
hidroginástica 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO.COM        DATA: 27.05.14              

Dia do Desafio quer mobilizar 100 mil pessoas em Mossoró -  

 

  
Daniel Alves/Da redação 

Mossoró recebe hoje pela primeira vez, o Dia do Desafio. O projeto é uma Realização 
da Prefeitura de Mossoró em parceria com a Secretaria de Educação, escolas, Polícia 
Militar, Bombeiros, universidades e outras instituições da cidade. Essa iniciativa tem 
a coordenação do Serviço Social do Comercio (SESC) e busca proporcionar diversas 
atividades físicas e exercícios por toda a cidade, ao longo do dia. 

As atividades são desenvolvidas a partir das 5 da manhã. Alongamentos e 

caminhadas abrem o evento na Avenida Rio Branco, na unidade do SESC e na Praça 
do Rotary. As 7:30 ocorrem momentos de ginástica na Praça do Pax, Praça do 
Mercado Central, Praça do Boullevard e no West Shopping Mossoró. 

Ao longo do dia, diversas indústrias, supermercados, hospitais, bancos e meios de 
comunicação estarão sendo visitadas e os funcionários convidados a participarem de 
alguns minutos de exercícios. A noite, as atividades serão intensificadas na Avenida 
Rio Branco, que será Interditada para o fluxo de veículos a partir das 17 horas. 

A Diretora de Programas Sociais do SESC RN, Ilsa Galvão, destaca que o projeto 
busca movimentar a cidade e oferecer diversas modalidades esportivas a população. 
“Verificamos as atividades já existentes no município e buscamos ampliar esse 
numero”, comentou Ilsa Galvão sobre o trabalho de organização do Dia do Desafio. 

De forma saudável, o Dia do Desafio também oferece uma competição entre cidade 
em busca do maior numero de participantes. Mossoró competirá com Teresina 
(Piauí) e espera receber um media de publico de aproximadamente 100 mil pessoas 
por toda a cidade. 

A população também pode desenvolver ações com amigos, grupos de idosos ou por 
meio de organizações de bairro. A Coordenadora de Programas Sócias do SESC RN, 
Ilsa Galvão, solicita que as atividades que forem desenvolvidas nos bairros sejam 
comunicadas ao SESC, para que vem a ser contabilizadas junto às demais. 

http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/77126648
http://www.klipbox.com.br/_upimgs/noticias/arq5384f3d4831a0.jpg
http://www.klipbox.com.br/_upimgs/noticias/arq5384f3d4831a0.jpg


 

O SESC disponibiliza três números para que a população possa as atividades 
desenvolvidas nos bairros. Os numero 3316-0033, 9124-1712 e 9132-3339 
(WhatsApp), ficam disponíveis do inicio da programação até as 20 horas recendo 
informações e contabilizando o numero de participantes nessas atividade. 

“O numero de participantes dessa edição será enviado à organização nacional do 
evento e também aos organizadores em nível de America” Destacou Ilsa Galvão ao 
explicar que no RN esse já o terceiro ano em que o projeto é desenvolvido, mas que 
o Dia do Desafio surgiu no Canadá está em sua 20° edição.  

 



 

VEÍCULO: BLOG DO PC        DATA: 27.05.14              
Dia do Desafio começa com caminhada às 5h 

 
 
 A cidade de Mossoró se prepara para o Dia do Desafio. Na quarta-feira,  
28, os mossoroenses irão participar pela primeira vez do evento  
realizado pelo Sistema Fecomércio RN, através do Serviço Social do  
Comércio (SESC).  A Prefeitura de Mossoró, através da  
Secretaria da Educação, apoia a iniciativa e movimenta literalmente a  
população de Mossoró. No dia 28 tem agendada uma caminhada, às 5h, com  
saída em frente ao Serviço Social do Comércio e seguindo até a Praça do  
Rotary, Nova Betânia. A ideia é atrair o maior número de pessoas  
possível.   Noventa escolas do munícipio estarão realizando  
atividades. De acordo com Jailma Soares, diretora pedagógica, todos os  
equipamentos do município estarão envolvidos nas atividades. Além das  
escolas, entrarão na movimentação secretarias, Unidades de Saúde,  
departamentos de trânsito e demais estabelecimentos.  Mossoró  
competirá com Teresina (PI). Os mossoroenses contarão com 16 horas de  
exercícios recreativos, aulões de ginástica, jump, caminhada, ginástica  
laboral e jogos esportivos, tudo de forma gratuita.  As atividades 
 do Viva a Rio Branco, oferecidas no Corredor Cultural da Avenida Rio  
Branco, serão exclusivamente voltadas ao Dia do Desafio. A ginástica  
laboral nas praças públicas às 7h30, também representa mais uma  



 

novidade. Com as parcerias, as atividades do Dia do Desafio serão  
espalhadas pelos quatro cantos da cidade: além do Sesc Mossoró, praças,  
escolas, academias de ginástica, UERN e outros locais públicos receberão 
 atividades.  Interdição – Estimando uma grande movimentação para o 
 Dia do Desafio, a Subsecretaria de Trânsito e Transporte, fará a  
interdição da Avenida Rio Branco, durante as atividades do Viva a Rio  
Branco, no dia 28. A rua ficará inacessível para veículos no horário de  
17 às 19h. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR        DATA: 28.05.14              
 
Sesc/RN renova parceria com Núcleo de Amparo ao Menor - Portal No Ar 
 
 
Na manhã desta terça-feira (27), na sede da Fecomércio RN, foi assinado o contrato 
de renovação por mais um ano da parceira do Sistema Fecomercio, através do Sesc 
RN, com o Núcleo de Amparo ao menor (NAM). Na ocasião esteve presente o 
presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, a diretora do Sesc RN, Jeane 
Amaral, o presidente do NAM e diretor da Fecomercio RN, George Ramalho Vieira, o 
diretor da área de esporte do NAM, Leidson Sousa e a gestora do projeto, Eunice 
Sousa. 
 
O acordo firmado objetiva manter o projeto, que estabelece ações direcionadas ao 
desenvolvimento sócio-cultural das crianças, adolescentes e jovens, assistidos pelo 
NAM, além do trabalho educativo, nutricional, recreativo e médico realizado na sede 
da instituição localizada no bairro de Felipe Camarão. “A continuação desse projeto 
amplia a parceria entre o Sesc RN e o NAM, proporcionando o gosto pela educação e 
assim uma nova visão de futuro” disse o presidente do NAM. 
 
Os alunos terão ainda, a oportunidade de ter contato com música de forma 
pedagógica, estimulando o gosto e aptidões pela arte musical. Para gestora do 
projeto, Eunice Sousa “Os resultados são o nosso estímulo, pois, vários jovens saíram 
das drogas e escolheram a música como profissão” revela. 
 
“Renovar este apoio é reafirmar o nosso compromisso com ações sociais que 
contribuam para uma sociedade mais justa e desenvolvida. Investir nestas crianças é 
apostar que podemos construir hoje um futuro melhor”, afirma o presidente 
Marcelo Queiroz. 
 
Atualizado em 27 de maio às 15:07 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO ARAFRAN       DATA: 27.05.14              
 
Alunos do Pronatec participam de city tour em Macau – Notícias de Macau e 
Região 
 
 
mai 14 27 

 
Na segunda-feira, 26 de maio, os alunos dos cursos de Agente de Informações 
Turísticas e Mensageiro em Meios de Hospedagem do SENAC – PRONATEC tiveram a 
grata satisfação de participar de um city tour pela cidade de Macau, conhecendo 
seus pontos turísticos, e ficaram encantados em ver de perto as belezas de sua 
cidade, e aprender a história de cada local visitado. 
 
As turmas estão sendo orientadas pelo professor Daniel Pinheiro da Silva, que está 
de parabéns por realizar essa aula prática,  que contou com total apoio da Prefeitura 
de Macau, através da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Educação para que o 
passeio pudesse se realizar. “Foi muito gratificante para os alunos, especialmente 
para alguns deles que ainda não haviam tido a oportunidade”, disse o professor. 
 



 

  
 
Postado em Turismo por Arafran 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NOAR      DATA: 27.05.14              
 
Dilma Rousseff homenageia alunos do Senai vencedores do torneio de profissões 
das Américas - Portal No Ar 
 
 
A presidente Dilma Rousseff disse que a formação profissional em todos os níveis – 
técnico, tecnólogo e acadêmico – é fundamental para o Brasil aproximar a ciência da 
indústria. A afirmação foi feita nesta terça-feira (27) durante encontro com os 34 
competidores brasileiros que participaram da WorldSkills Américas, torneio 
interamericano de profissões técnicas, que reuniu 186 jovens de 17 países entre 1º e 
6 de abril em Bogotá, na Colômbia. 
 
A equipe brasileira era formada por 30 estudantes do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai) e quatro do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac). Entre os alunos que participaram do encontro com a presidente 
da República estava o potiguar Rafael Pereira, medalha de ouro na WorldSkills 
Américas. 

 
O potiguar Rafael Pereira foi recebido pela presidente Dilma Rousseff (Foto: 
Divulgação) 
 
 
Para premiar os estudantes de cursos técnicos e de aprendizagem profissional que 
representaram o Brasil no torneio, a presidente anunciou que os campeões da 
WorldSkills terão prioridade na seleção para o Ciência sem Fronteiras, programa do 
governo federal que dá bolsas para alunos de cursos superiores estudarem em 
universidades no exterior. Os critérios para premiar os medalhistas da WorldSkills 
que optarem por cursar o ensino superior serão definidos nos próximos editais do 
programa. 
 
Pronatec 
 
Além disso, a presidente destacou a importância do ensino técnico e lembrou o êxito 
da parceria do governo federal com o Sistema S no Programa Nacional de Acesso ao 



 

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Dois medalhistas de ouro da equipe brasileira 
na WorldSkills Américas foram formados pelo programa: Rudimar Braga dos Santos, 
estudante do Senai, que venceu o torneio na ocupação de Aplicação de Gessos e 
Sistemas Drywall, e Rita de Cássia Agliardi, aluna do Senac, ganhadora da ocupação 
de Enfermagem. 
 
O Senai é o principal parceiro do governo federal no Pronatec. “Neste ano, o Senai 
vai chegar a 4 milhões de matrículas via Pronatec. Estamos preparando esses jovens 
para o futuro do Brasil com o apoio que o governo tem dado ao ensino 
profissionalizante”, afirmou o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, que 
também participou do encontro no Palácio do Planalto. 
 
A equipe brasileira que participou da WorldSkills Américas conquistou 30 medalhas, 
sendo 25 de ouro, quatro de prata e uma de bronze. Os brasileiros competiram em 
31 ocupações profissionais e obtiveram o melhor resultado entre os 17 países 
participantes do torneio. 
 
Rafael Pereira 
 
O aluno potiguar Rafael Pereira, 20 anos, do Centro Ítalo Bologna, do Senai/RN, 
ganhou medalha de ouro e teve o melhor desempenho entre todos os 186 
competidores da WorldSkills Américas, competição interamericana de profissões 
técnicas, realizada em Bogotá entre 1º e 5 de abril. Disputando com dez 
concorrentes na ocupação soldagem, ele alcançou 576, quase a nota máxima que 
era de 600 pontos. 
 
Veterano em competições desse tipo, ele foi ouro na Olimpíada do Conhecimento, 
em 2012, o torneio brasileiro, e prata no mundial, WorldSkills International, 
realizada em Leipzig ano passado. Na Alemanha, ele disputou com jovens 
profissionais de outros 35 países. 
 
Rafael é técnico em mecânica, formado no Centro Ítalo Bologna, do SENAI de 
Mossoró. Foi do Centro Ítalo Bologna que saíram competidores dessa modalidade 
para os mundiais de Shizuoka (em 2007) e Londres (em 2011). No Japão, Max 
Pereira, irmão de Rafael, conquistou um diploma de excelência, e, em Londres, Lucas 
Filgueiras ficou com o bronze. 
 
Atualizado em 27 de maio às 18:03 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG SUÉSBTER NERI      DATA: 27.05.14              
Senac abre inscrições para bolsas gratuitas em 17 cursos   - 
 
O Sistema Fecomércio, por meio do Senac, abre partir desta terça-feira (27) processo 
seletivo para 633 bolsas de estudos voltadas à população de baixa renda, através do 
Programa Senac de Gratuidade (PSG). As inscrições seguem até 02 de junho, 
exclusivamente pelo 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. 
 
Entre os cursos disponíveis estão 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. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR      DATA: 27.05.14              
 
Parnamirim e São Gonçalo vivem momentos opostos com mudança de aeroporto 
 
 
Antes mesmo da inauguração do aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, 
marcada para o próximo sábado, 31, o município de São Gonçalo do Amarante já 
colhe os bons frutos no incremento da economia, que segundo o prefeito Jaime 
Calado cresceu mais que países ricos como a China. 
 
“A nossa média de crescimento anual do PIB supera a de economias como a China. 
Nesses últimos cinco anos já tivemos um incremento de 130% nas atividades 
comerciais, tributos e geração de emprego e renda que é a maior riqueza do 
município”, afirmou Calado. 
 
De acordo com o prefeito, a proximidade com o início das operações do aeroporto 
aumentaram os pedidos de licenças ambientais para instalação de 
empreendimentos comerciais e habitacionais. “Será um desenvolvimento 
econômico para toda a região. Somente com a arrecadação de ICMS esperamos um 
grande incremento nos primeiros dois anos para continuarmos na curva de 
crescimento”, explicou o prefeito. 
 
Na geração de empregos diretos com o aeroporto, já são mais de 100 taxistas 
credenciados, além de cerca de 250 empregos com o início das operações na área do 
aeroporto, lojas e entorno, além de cursos de qualificação que foram oferecidos em 
parceria com o IFRN e Senac. 
 
“Com o início das operações do aeroporto também vamos ter o aumento do 
transporte aéreo de cargas, exportações para a dinâmica de empresas e da indústria 
potiguar”, disse Jaime Calado. 



 

 
Destativação do Augusto Severo (à esq) e novo aeroporto em São Gonçalo (à dir) 
distorcem momentos dos municípios (Montagem: Alberto Leandro) 
Parnamirim amargará prejuízo de R$ 2 milhões por ano 
 
Enquanto o momento é de comemoração em São Gonçalo, o município de 
Parnamirim que por mais de 60 anos foi a principal porta de entrada de turistas e 
viajantes com o Aeroporto Internacional Augusto Severo, terá um prejuízo previsto 
de R$ 2 milhões por ano. 
 
De acordo com o coordenador de Renda Mobiliária da Secretaria Municipal de 
Tributação, Fábio Roberto, o prejuízo estimado se refere a perdas de impostos e 
empregos. “Somente com a arrecadação de taxas, ISS e ICMS estamos calculando 
um prejuízo de R$ 2 milhões por ano. Além de 64 taxistas que eram credenciados no 
aeroporto e cerca de 2mil empregos diretos e indiretos gerados pelo Augusto 
Severo”, afirmou Roberto. 
 
O futuro ainda incerto da estrutura do aeroporto também preocupa a arrecadação 
do município. “Estamos tentando viabilizar o projeto de utilizar a estrutura com 
finalidade comercial para diminuir o impacto negativo de perda de empregos e 
renda, mas ainda não sabemos como ficará o futuro da área, até lá fica a incerteza e 



 

o prejuízo”, disse Roberto. 
 
“A localização também era um ponto positivo por todos que vinham para Natal e 
aprovavam as vias de acesso de chegada e saída”, disse o coordenador. 
 
Atualizado em 27 de maio às 14:21 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: POTIGUAR NOTÍCIAS      DATA: 27.05.14              
 
Senac oferece 633 bolsas de estudos gratuitas no RN 
 
 
 
Oportunidades 

 
  
Iniciativa beneficia população de baixa renda com qualificação profissional 
 
27 de Maio de 2014 
 
 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 
 
Fonte: Assessoria de Comunicação - SENAC 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: LIEGE BARBALHO      DATA: 27.05.14              
Liege Barbalho » Novo roteiro 

 
 
Informações serão repassadas aos novos passageiros  
 
A Abav/RN, com o apoio da Fecomércio RN, levará amanhã agentes de viagens  para 
visitarem as instalações do  Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo 
do Amarante.  Os profissionais terão a oportunidade de conhecer a realidade em 
que se encontra o local , tais como as vias de acesso, condições operacionais, valor 
do táxi para chegar a Natal, entre outros. As informações ajudarão para que eles 
orientem os passageiros que irão embarcar e desembarcar no novo equipamento. 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: JORNAL DE HOJE          DATA: 27.05.14             EDITORIA: POLÍTICA  
 
Postado dia 27/05/2014 às 15h44  
por: Portal JH 
Wilma garante que é só oposição a Rosalba, mas conta com seu apoio para o Senado 

Ex-governadora afirma que não há preconceito em receber apoio dos adversários na eleição 

deste ano 

 
Alex Viana 

Repórter de Política 

A presidente do PSB no Rio Grande do Norte, Wilma de Faria, aceita o apoio do DEM 
do senador José Agripino Maia e da governadora Rosalba Ciarlini (DEM) a sua 
candidatura ao Senado – desde que o partido adversário não lance candidaturas, nem 
ao governo, nem ao Senado, mas apenas se coligue na disputa proporcional, de 
deputados federais e estaduais. “Não temos preconceito. No entanto, nós precisamos 
saber como vai ficar tudo isso”, afirmou a pré-candidata do PSB ao Senado, durante 
entrevista à FM 94 nesta terça. 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
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Wilma deixou claro que foi e é oposição ao governo Rosalba Ciarlini, mas admitiu a 
possibilidade de o DEM não lançar a candidatura de Rosalba – nem candidatura ao 
Senado – o que abriria a possibilidade de o partido, presidido estadual e 
nacionalmente por Agripino, apoiar a pessebista para o Senado Federal. Agripino, em 
entrevista à imprensa, já admitiu não ter dificuldade de apoiar Wilma para a Alta 
Câmara. 

Além do possível apoio do DEM (o Diretório do DEM vai decidir no próximo dia 2), 
Wilma deverá contar com os apoios de partidos como PSDB e PPS a sua candidatura 
ao Senado. Tudo acertado dentro do acordo com o PMDB, do pré-candidato ao 
governo, Henrique Alves, articulador da aliança. Apesar disso, a ex-governadora 
prefere a cautela antes de confirmar a aliança contendo DEM, PSDB, PPS e companhia. 
“Ainda não está formada essa aliança que as pessoas estão falando. Nós estamos 
ainda conversando. Ainda tem algumas coisas para se concretizarem”, advertiu. 

Segundo a ex-governadora, “de fato precisa que haja as últimas conversas e, como nós 
temos até o dia 30 de junho para as convenções, então até 30 de junho nós vamos ter 
a certeza de como ficará essa aliança”, disse. “Nós ainda não temos uma definição, 
mas já temos muitos partidos que estão vindo para somar”, disse a ex-governadora. 

No DEM, a expectativa está voltada para a reunião do diretório no próximo dia 2. Na 
oportunidade, os integrantes da executiva estadual da legenda irão definir qual será a 
prioridade do partido: se a reeleição da governadora ou a aliança com Henrique e 
Wilma. Com a sinalização de Wilma, na entrevista de hoje, fica evidente que o apoio 
do DEM a sua candidatura ao Senado será muito bem vindo. 

CONSOLIDADA 
Em sua entrevista, Wilma afirmou que já tomou a decisão e que a candidatura dela, ao 
Senado, está consolidada. “A gente já tomou essa decisão. Eu entendo que o Rio 
Grande do Norte está vivendo um momento de caos e nós precisamos mudar essa 
história. Nós precisamos tirar o Rio Grande do Norte da mídia negativa. A gente 
precisa tirar o Rio Grande do Norte dessa situação de calamidade em relação à saúde, 
à segurança, à assistência em relação ao homem do campo, que é uma coisa 
importantíssima. Nesse sentido, minha candidatura ao Senado e a aliança com esses 
partidos está consolidada”. 

Wilma aproveitou boa parte da entrevista para criticar o governo Rosalba Ciarlini. Ela 
afirmou que as críticas da atual governadora direcionadas a ela se devem ao fato de 
que “as pessoas não são capazes de cumprir a sua missão quando estão no governo”, 
e ficam, “o tempo todo, dizendo que a culpa é do passado”. 

Para Wilma de Faria, entretanto, “o povo é sábio e começa a fazer a sua avaliação, 
suas comparações, compararam o passado com o presente, e comparando o passado 



 

com o presente”, as pessoas “disseram que me queriam de volta para o governo”. 
Segundo a vice-prefeita, “ainda acontece, até hoje: há sempre alguém que diz ‘Wilma, 
eu gostaria que você voltasse, porque você realizou, porque na sua época as coisas 
funcionavam e hoje infelizmente o estado está parado’”. 

Segundo a ex-governadora, o ‘volta, Wilma’ acontece, também, em parte, porque ela 
sempre esteve na oposição. “Você sabe que eu não votei em Rosalba. Não aceitava. 
Achava que ela não era o ideal para o Estado. Isso foi demonstrado de fato, depois que 
ela assumiu. Infelizmente ela ficou durante um ano só criticando o governo que 
passou. Depois ela disse que no segundo ano já ia ter uma grande administração e os 
anos foram passando e a gente começando a ver que cada vez que os anos passavam 
pior ficava o governo”. 

“Aliança não é acordão” 
Longe de aceitar a pecha de acordão, para Wilma, a aliança em torno das candidaturas 
majoritárias dela e do presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, a 
governadora, bem como da chapa proporcional, é democrática. “Essa aliança é 
democrática, que quer fazer uma transformação na situação de caos que o Rio Grande 
do Norte vive hoje e com isso a gente busca fazer com que esse estado mude. Que o 
povo comece a sentir que o governo funciona”. 

Ela defendeu a candidatura de Henrique a governador, afirmando que “é necessário 
alguém como o presidente da Câmara” conduzindo os destinos do Rio Grande do 
Norte. “Henrique hoje tem tido um sucesso muito grande à frente da Câmara, 
cumprindo os compromissos, até, muitas vezes, colocando em pauta determinadas 
matérias importantes para a população”. Segundo ela, Henrique “vai continuar 
fazendo e tem capacidade de trazer os recursos, de fazer pressão, para que tenhamos 
mais condições estruturais para tirar o Rio Grande do Norte desse caos administrativo 
em que nós estamos vivendo”. 

Wilma afirmou que a população está aprovando a chapa Henrique/Wilma. “Eu não 
tenho sentido rejeição a Henrique. Ele passou muito tempo sendo candidato a 
deputado federal, agora está em uma eleição majoritária. A gente sente que há, pelo 
menos o que eu ouço falar, vejo nas pesquisas de opinião e tudo mais, uma 
aprovação, porque ele está sendo bem aceito”, afirmou. “A pesquisa maior é aquela 
que a gente vê. Eu que ando muito, que converso com as pessoas de todas as classes 
sociais, sinto que há apoio ao seu nome, assim como também com relação ao meu 
nome. Eu sinto esse apoio da população”. 

Wilma disse que sua presença na aliança com o PMDB também foi muito bem aceita 
pelos peemedebistas. Instada a falar como entendia lideranças interioranas do PMDB 
não votarem nela para o Senado, ela respondeu que não procede. “Eu acho que o 



 

PMDB me aceitou muito bem. Eu sinto que, de um modo geral, meu nome está sendo 
bem aceito”, afirmou. 

“Robinson e Fátima não podem falar da aliança porque queriam estar nela” 
A ex-governadora criticou as declarações de Robinson Faria e Fátima Bezerra, 
afirmando que há acordão de interesses na aliança entre Henrique e Wilma. Segundo 
a vice-prefeita, tanto o candidato a governador pelo PSD como a candidata ao Senado 
“não podem falar sobre essa aliança, porque eles queriam estar nessa aliança”. Wilma 
disse que o atual vice-governador a abandonou politicamente no passado para apoiar 
a candidatura de Rosalba ao governo. “Ele nos deixou, passou oito anos conosco e foi 
apoiar Rosalba? Apoiou Rosalba, ficou um ano no governo com ela e só saiu porque foi 
expulso. Não foi ele quem quis sair, ele foi expulso”, disse Wilma. 

Continuou Wilma: “A própria Fátima se colocou como aliada do PMDB. Foi ela e o 
partido dela que anunciou que estaria nessa aliança, que era uma orientação nacional 
e que eles estavam concordando com essa aliança e queriam essa aliança. Lutaram 
por essa aliança. O problema é que não deu certo. O próprio PMDB não quis essa 
aliança (com o PT). Então, acho que você falar sobre acordão… E se o acordão fosse 
com eles, como é que seria?”. 

Ainda sobre a provável adversária Fátima Bezerra, Wilma afirmou que o eleitor irá 
analisar os currículos antes de escolher sua representante no Senado. “Vai ser uma 
disputa em que a população vai fazer a sua escolha, vai analisar todo o seu currículo 
em relação àquilo que você foi capaz de fazer, foi capaz de realizar. Eu, graças a Deus, 
tenho muita tranquilidade, porque quando fui deputada federal fui aprovada. Fiz 
aquilo que eu me comprometi na defesa dos interesses dos trabalhadores, dos 
servidores, das mulheres. Fui aprovada com nota máxima pela avaliação do DIAP, que 
avalia os parlamentares”. 

IMPEACHMENT 
Wilma voltou a defender o impeachment da governadora Rosalba Ciarlini. Ela criticou 
os que analisam o impeachment com viés político. Para a ex-governadora “qualquer 
momento é momento de se fazer um corte em relação aos erros cometidos”. “Eu já 
respondi isso, que sou favorável ao impeachment, que o órgão que está propondo é 
um órgão que merece credibilidade. Acho que todos os órgãos que fizeram isso foram 
baseados em três processos de improbidade administrativa da governadora Rosalba 
Ciarlini. Então, é necessário que agora a Assembleia Legislativa se defina”, afirmou 
Wilma. 

Na crítica ao uso político do impeachment, Wilma disse que a decisão deve ser do 
povo e da Assembleia Legislativa. “Na verdade eu acho que tem muita gente querendo 
o impeachment por outros motivos. Acho que o impeachment, acontecendo agora ou 
depois, é uma decisão do povo e uma decisão da Assembleia. Às vezes eu ouço as 



 

pessoas dizerem ‘olhe, vocês colocaram a governadora no governo e ela já está 
concluindo o mandato agora em dezembro’, mas isso não é desculpa. Qualquer 
momento é momento de se fazer um corte em relação aos erros cometidos, isso só as 
instituição podem falar. A gente tem que preservar as instituições para que as 
instituições falem”, afirmou. 
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por: Portal JH 
Por ‘comício’ antecipado, Justiça condena Henrique Alves, João Maia e Wilma de Faria 

Juiz eleitoral puniu chapa composta por PMDB, PR e PSB com multa de R$ 70 mil a seus 

integrantes 

 
Ciro Marques 

Repórter de Política 

O evento que o PMDB realizou no hotel Praiamar, em Natal, para lançar a pré-
candidatura de Henrique Eduardo Alves ao Governo do Estado não foi uma simples 
propaganda eleitoral antecipada. Foi um comício. E quem afirmou isso foi o juiz 
federal Marco Bruno Miranda, que condenou Henrique, o pré-candidato a vice, João 
Maia (PR), e a pré-candidata ao Senado, Wilma de Faria (PSB), por publicidade 
extemporânea e os multou em R$ 70 mil. 

“Com efeito, a partir das provas documentais acostadas, a prática de propaganda 
eleitoral antecipada está nitidamente configurada. O evento realizado no Hotel 
Praiamar rigorosamente ultrapassou os limites intrapartidários, infringindo o disposto 
no artigo 36-A, II, da Lei 9.504/97, já que a reunião político-partidária prestou-se ao 
lançamento das pré-candidaturas de Henrique Eduardo Lyra Alves, João da Silva Maia 
e Wilma Maria de Faria, aos cargos, respectivamente, de governador, vice-governador 
e senador, em período vedado pela legislação eleitoral”, afirmou o magistrado, que 
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será o responsável no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por julgar os casos de 
propaganda antecipada neste ano. 

“Ouso afirmar que, neste caso, houve a efetiva realização de um comício”, analisou o 
magistrado, acrescentando que “qualquer cidadão potiguar minimamente informado 
sabia, ao final do evento, que Henrique Eduardo Lyra Alves, João da Silva Maia e 
Wilma de Faria, seriam candidatos nas próximas eleições, respectivamente aos cargos 
de governador, vice-governador e senador. Esse foi, portanto, o primeiro comício da 
campanha, de uma coligação já anunciada!”. 

Segundo Marco Bruno, o evento foi divulgado por vários meios de comunicação, 
conforme explicitado pelos próprios representados Wilma e Henrique Alves, em suas 
defesas, inclusive os controlados pela família deste último, mediante notícias 
postadas, em tempo real, no site do jornal Tribuna do Norte e veiculação intensiva na 
Rádio Globo Natal, na qual foi claramente anunciada a pré-candidatura dos 
representados, após o final do evento. “Na programação da emissora de rádio, 
chegou-se até mesmo a reproduzir trechos do discurso de Henrique Eduardo Lyra 
Alves, que não ficou, portanto, restrito aos correligionários e filiados dos partidos 
representados, atingindo eleitores indistintamente”, relembrou o magistrado. 

“Houve ainda a maciça divulgação do evento em inúmeros meios de comunicação não 
pertencentes ao grupo familiar do representado Henrique Eduardo Lyra Alves, pelo 
que não há dúvida de que se transbordou claramente da esfera interna do PMDB para 
se projetar ao eleitorado em geral, ganhando contornos de propaganda eleitoral 
antecipada a beneficiar os representados cujas pré-candidaturas foram anunciadas”, 
acrescentou Marco Bruno Miranda. 

Henrique, Wilma e João Maia ainda apresentaram defesas diante da representação, 
feita pelo procurador eleitoral Fábio Venzon. Wilma, por exemplo, afirmou “que 
desconhecia previamente as proporções midiáticas tomadas pela cerimônia, 
acrescentando que não convocou a imprensa, não pagou pela veiculação de notícias, 
nem possui meio de comunicação, não podendo limitar a atuação ou divulgação pela 
imprensa dos fatos que ocorreram no evento em questão”. 

Contudo, para o juiz, foram vários os fatores que o fizeram pensar o contrário, 
conforme ele mesmo citou na sentença: o PMDB aluga um espaço físico de 
considerável proporção, o que implica dizer que a intenção era a de realizar o evento 
de grande magnitude; no evento, não houve propriamente o debate sobre “a 
organização dos processos eleitorais, planos de governos ou alianças partidárias 
visando às eleições”, senão o anúncio de uma pré-candidatura, pelo que o debate foi 
monotemático e incontroverso; com o uso dos meios de comunicação vinculados à 
família do representado Henrique Eduardo Lyra Alves, forjou-se o evento como 
notícia, o que atraiu também a cobertura por outros veículos e o amplo debate em 



 

redes sociais; a divulgação pela internet (incontroversa, porque alegada e não 
refutada nas defesas) também promoveu a publicização do evento; e estavam 
presentes jornalistas não filiados ao PMDB, pelo que se depreende que o ambiente 
era fisicamente fechado, porém aberto à participação externa. 

Evento do PR 
A condenação por propaganda antecipada imposta a Henrique, João Maia e Wilma 
pelo evento do PMDB pode não ser a única neste período pré-campanha. Isso porque 
o juiz Marco Bruno Miranda ainda tem seu gabinete outra representação aguardando 
julgamento, uma que fala sobre o evento do PR, realizado no dia 5 de abril, na sede 
social do América Futebol Clube e que se assemelha bastante ao que ocorreu no 
Praiamar. 
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Henrique Alves: “Não farei campanha de agressão em respeito ao povo do RN” 

Pré-candidato do PMDB afirma que adversários que criticam aliança com Wilma de Faria 

foram antes pedir o apoio da vice-prefeita de Natal 

 
Joaquim Pinheiro 

Repórter de Política 

O deputado Henrique Eduardo, pré-candidato ao Governo do Estado, afirmou ao 
participar de um encontro com integrantes do PMDB/Jovem na noite desta segunda-
feira, que a união de vários partidos políticos e a força do povo do Rio Grande do 
Norte vão elegê-lo governador nas eleições de outubro para realizar as mudanças 
necessárias objetivando a retomada do desenvolvimento. Henrique Eduardo, que 
estava ao lado da pré-candidata à senadora, Wilma de Faria e do deputado Hermano 
Morais (Walter Alves, esteve presente, mas teve que se ausentar), afirmou que não 
fará uma campanha de agressões, segundo ele, “até em respeito ao povo do Rio 
Grande do Norte que me elegeu 11 vezes deputado federal”. 

Henrique Eduardo referiu-se também, aos adversários que criticam a sua união com a 
vice-prefeita de Natal, Wilma de Faria, sua adversária política em outras 
oportunidades. “Os adversários que hoje criticam, queriam o apoio de Wilma, mas ela 
optou por mim. Os partidos que hoje me apoiam conversaram com meus adversários. 
Qual é a culpa que tenho de terem optado pelo meu nome?”, questiona o pré-
candidato do PMDB, lembrando que eleito governador, vai imediatamente levar 
propostas para o Governo Federal liberar recursos para o Estado. E esclareceu: “Se 
Dilma não for eleita, tem Eduardo Campos, candidato da nossa senadora. Se não for 
Eduardo Campos tem Aécio Neves que apoiará os pleitos do Rio Grande do Norte e de 
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Henrique Eduardo”, disse ele, acrescentando: “não haverá uma porta em Brasília que 
eu não possa abri-la para pedir pelo nosso Estado”. 

“CHEGOU A MINHA VEZ” 
Depois de 11 mandatos de deputado federal, ter sido eleito presidente da Câmara 
Federal e assumido interinamente a presidência da República, Henrique Eduardo disse 
que chegou a sua vez de governar o Estado. “Para mim isso tudo não representa 
vaidade, mas orgulho de ser do Rio Grande do Norte e ter chegado ao mais alto posto 
da Nação”, ressalta o pré-candidato lamentando em seguida, a atual situação de crise 
que vive o Estado, notadamente nos setores de saúde e segurança pública. “Isso não 
pode permanecer assim. Temos que nos unir. Por isso aceitei ser candidato a 
governador para fazer alguma coisa”, diz o peemedebista, que cancelou uma reunião 
com integrantes do PDT em Brasília nessa segunda-feira para atender uma solicitação 
do PMDB/Jovem. 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 28.05.14             EDITORIA: POLÍTICA  



 

 
 



 

 
VEÍCULO: JORNAL DE HOJE          DATA: 27.05.14             EDITORIA: POLÍTICA  
Postado dia 27/05/2014 às 17h30  
por: Portal JH 
Sentença de 6 anos de prisão e mais de R$ 200 mil de Fernando Freire é mantida 

O ex-chefe do Executivo estadual foi condenado a mais de seis anos de prisão, além de multa 

de R$ 217.200,00. Sentença mantida pelos desembargadores que integram o órgão julgador 

da Corte potiguar 

Fonte: Divulgação 
A defesa do ex-governador Fernando Freire tentou mais um recurso, na sessão da 
Câmara Criminal do TJRN desta terça-feira (27), contra a condenação que foi definida 
pelo juiz da 4ª Vara Criminal de Natal, Fábio Wellington Ataíde Alves. O ex-chefe do 
Executivo estadual foi condenado a mais de seis anos de prisão, além de multa de R$ 
217.200,00. Sentença mantida pelos desembargadores que integram o órgão julgador 
da Corte potiguar. 

O magistrado Fábio Ataíde Alves havia também decretado a prisão preventiva do ex-
governador, que já havia sido condenado anteriormente a 84 anos de prisão, em outro 
processo. A prisão preventiva atende ao pedido do Ministério Público Estadual. No 
entanto, a defesa pediu, na Câmara Criminal, a desconstituição do Mandado de Prisão 
para o ex-governador. 

“Meu cliente sempre informou os endereços, respondeu em liberdade. Sinceramente, 
ainda vou conversar com ele, a fim de saber que passos tomar”, comentou o 
advogado do ex-governador, Bóris Trindade, pouco depois do julgamento do recurso, 
que foi negado pelos desembargadores. 

Segundo o desembargador Glauber Rêgo, que acompanhou o voto do relator Gilson 
Barbosa, não há como conceder a liminar, já que houve omissão por parte do ex-
governador, na informação do novo endereço, o que impossibilitou sua intimação. 

Peculato 
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O ex-governador, junto à servidora pública Katya Maria Caldas Acioly, respondiam 
pelo crime de concessão de gratificação de representação de gabinete, através de 
cheques salário. No suposto esquema fraudulento, a importância de R$ 4.455,00 foi 
desviada em seu proveito. O valor do desvio se refere à soma de seis fraudes. 

A pena para o crime de peculato foi de 10 anos de prisão para Katya Maria Medeiros, 
além dos seis anos a Fernando Freire. Além deles, também ficou comprovada a 
participação de Maria do Socorro Dias de Oliveira, perdoada judicialmente devido à 
colaboração com as investigações. 

Fonte: TJRN 
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Mercado imobiliário potiguar reage e velocidade de vendas cresce 

Pesquisa apontou aumento de 1,7% no mercado imobiliário 

 
Marcelo Hollanda 

hollandajornalista@gmail.com 

O Índice de Velocidade de Venda (IVV) do setor imobiliário da região metropolitana de 
Natal, que mede a relação entre a oferta e venda de imóveis, relativo ao primeiro 
trimestre deste ano, cresceu 1,7% em relação a dezembro de 2013 e foi recebido 
como uma “grata surpresa” pelas construtoras. 

Hoje, pela terceira vez desde a implantação do índice pelo Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Estado (Sinduscon-RN), o presidente da entidade, Arnaldo Gaspar 
Júnior, reuniu os jornalistas para divulgar os números pesquisados pela empresa 
Consult junto a 32 construtoras filiadas. 
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Na comparação com os índices apurados no trimestre imediatamente anterior 
(outubro/novembro/dezembro), em consequência no aumento na velocidade de 
vendas dos imóveis residenciais, houve uma queda sensível no estoque disponível, 
que oscilava entre quatro a cinco mil unidades. 

Pelo IVV anterior, Natal tinha, no trimestre anterior, imóveis disponíveis para dois 
anos na suposição (impossível) de que nada viesse a ser produzido durante o período. 
Mas pelos dados divulgados esta manhã na sede do Sinduscon-RN, na Candelária, essa 
previsão caiu pela metade, evidenciando um aquecimento no mercado. 

Gaspar Júnior voltou a explicar que por lançamento entendam-se os imóveis na 
planta, em construção, acabamento e prontos e que um mês após o lançamento já 
engrossam o chamado estoque. 

Um dado interessante mostrado pela pesquisa é que a grande maioria das pessoas 
(19,5%) dos consumidores prefere adquirir imóveis prontos do que na planta (5,02%), 
apesar de pagar mais caro por isso. Os imóveis em acabamento têm a preferência de 
10,23%, enquanto na estrutura 4,62% e na fundação apenas 2,43%. 

Para Arnaldo Gaspar Júnior, o imediatismo e a falta de planejamento – aspectos 
culturais que ele diz não julgar, apenas constatar – explicam a preferência do 
consumidor pelos imóveis prontos, além de uma dose de desconfiança na economia 
brasileira. 

Segundo a pesquisa, fevereiro foi o mês com o maior número de lançamentos na 
região metropolitana durante o trimestre como 270 novas unidades. O número total 
do trimestre foi 38,5% maior na comparação com o anterior. 

Não houve lançamentos de imóveis comerciais no primeiro trimestre de 2014. O 
estudo revela que fevereiro registrou o maior índice de venda deste tipo de imóvel 
que a pesquisa foi iniciada, em julho do ano passado. 

De resto, as novidades reveladas pelo levantamento da Consult mostraram mudanças 
cosméticas, até pela proximidade com o anterior. Quase 88% da oferta de imóveis se 
deu em Natal e Parnamirim. Disso, a capital tem 67% da ofertas em bairros da Zona 
Sul (leia-se, pela ordem de importância, Lagoa Nova, Neópolis, Capim Macio, Ponta 
Negra e Pitumbu). 

E embora as vendas de imóveis residenciais venham aumentando desde janeiro, no 
primeiro trimestre deste ano o volume de vendas de 980 unidades foi 8,1% menor que 
as vendas do último trimestre de 2013. 



 

Arnaldo Gaspar quer debater o crescimento com a sociedade 
Arnaldo Gaspar Júnior quer colocar num patamar mais elevado o debate sobre as 
tendências do mercado imobiliário. Nesta quinta-feira (29), no auditório da Federação 
da Indústria, ele promove um seminário para mostrar o que existe de realidade nos 
projetos atuais desenvolvidos por órgãos federais e estaduais e municipais, como o 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNIT), Caern, Semopi/Semob, CBTU 
e Codern (Companhia Docas do RN). Não se esqueceu de incluir a UFRN para mostrar 
o que a academia vem desenvolvendo de projetos. 

O JORNAL DE HOJE divulgou em primeira mão essa iniciativa na semana passada. O 
objetivo é esclarecer à opinião pública sobre todas as obras de infraestrutura que 
estão sendo executadas ou em projeto e a atual situação de cada uma delas. “Quem 
não quer saber a quantas anda a construção da reta Tabajara, já licitada?”, indagou. 

A grande motivação do Sinduscon, neste momento, é entender para onde o 
concentrado mercado imobiliário da Capital poderá crescer. Arnaldo Gaspar Júnior 
acha necessário pilotar esse debate agora, já que a expansão da região metropolitana 
traz em seu rastro a necessidade urgente de expandir a infraestrutura. 

Ele quer saber, por exemplo, o que órgãos públicos como a Caern vem fazendo para 
destravar o crescimento da Zona Norte da cidade, a região que notoriamente mais 
cresce na cidade, mas cujo desenvolvimento está engessado por falta de 
infraestrutura de saneamento básico. 

Gaspar também vai recolocar no debate o eterno VLT – Veículo Leve sobre Trilhos -, 
outro mito urbano de Natal, cujo crescimento vem se pautando perversamente sobre 
o carro de passeio em detrimento do transporte de massa. 

Hoje, Arnaldo Gaspar Júnior voltou a criticar o discurso contra a verticalização que 
emana de alguns segmentos preocupados com a qualidade de vida. “É preciso 
entender que o crescimento puxa investimentos e pressiona o poder público a correr 
com mais velocidade do que ele pode oferecer”, lembrou. 

Com uma logomarca sugestiva (o mapa do RN estampado na íris de um olho e 
evidenciado com uma lupa) e os dizeres “De olho no Amanhã”, o presidente do 
Sinduscon-RN se propôs a reunir o maior número possível de formadores de opinião 
para iniciar um debate que não tem prazo para terminar. 



 

São Gonçalo 
Com a desativação do aeroporto Augusto Severo, acaba também o sossego do 
natalense nas horas de pegar um avião, quando vencia a distância em apenas alguns 
minutos. Agora, terá que sair de casa pelo menos três horas antes do horário do vôo. 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL        DATA: 28.05.14             EDITORIA: ECONOMIA 

 
 
 
  



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 28.05.14             EDITORIA: ECONOMIA 

 



 

 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 28.05.14             EDITORIA: ECONOMIA 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 28.05.14             EDITORIA: NATAL 

 



 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL        DATA: 28.05.14             EDITORIA: CIDADES 

 

 



 

 
 


