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Complexo Viário Dom Eugênio de Araújo Sales será inaugurado hoje  
 
 09/06/2014 08h06 
  
 Complexo Viário Dom Eugênio de Araújo Sales será inaugurado hoje 
 Serão entregues as obras do viaduto estaiado, do túnel no cruzamento das avenidas 
Lima e Silva com São José, além dos túneis das avenidas Jerônimo Câmara e Capitão 
Mor-Gouveia 
 
A solenidade de inauguração do Complexo Viário Dom Eugênio de Araújo Sales está 
confirmada para esta segunda-feira (09), às 9h, na Avenida Lima e Silva, em frente à 
residência do ex-governador Geraldo Melo. O prefeito de Natal, Carlos Eduardo, e o 
secretário municipal de Obras Públicas e Infrastrutura, Tomaz Neto, estarão 
presentes ao evento. 
 
As obras de todo o Complexo Viário de Natal estão orçadas em R$ 222,4 milhões, 
sendo R$ 179,9 milhões repassados pelo Governo Federal por meio de recursos do 
FGTS e R$ 42,5 milhões de contrapartida da Prefeitura do Natal. A obra é de 
responsabilidade do consórcio constituído entre a Construtora Queiroz Galvão (60%) 
e Ferreira Guedes (40%) e foi estimada para ser concluída dentro do prazo de 330 
dias. 
 
Serão entregues as obras do viaduto estaiado, do túnel no cruzamento das avenidas 
Lima e Silva com São José, além dos túneis das avenidas Jerônimo Câmara e Capitão 
Mor-Gouveia. Esses novos equipamentos de mobilidade eliminarão oitos semáforos 
na região, melhorando significativamente o transito da capital potiguar. 
 
Ainda ficará faltando entregar o túnel da rua Norton Chaves que será liberado para 
tráfego no dia 12 de junho e a única intervenção que não poderá ser utilizada até o 
início da Copa do Mundo é a do viaduto da marginal da BR-101. Este não será 
aberto, pois será necessário respeitar o tempo de secagem do concreto da estrutura. 
A previsão é que o viaduto esteja livre para uso no dia 30 de junho. 
 
*Fonte: Prefeitura do Natal 
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VEÍCULO: NATAL PRESS         DATA: 10.06.14              
Complexo Viário Dom Eugênio de Araújo Sales é inaugurado 
 

 
 
Foto: Alex Régis 
 
Após sete meses de obras e intervenções no entorno da Arena das Dunas, o prefeito 
Carlos Eduardo inaugurou na manhã desta segunda-feira (9) o Complexo Viário Dom 
Eugênio de Araújo Sales. O complexo tem como principal estrutura o viaduto 
estaiado sobre a avenida Prudente de Morais e vai melhorar o trânsito entre a Zona 
Sul e outras regiões da cidade. “Nada foi em um passe de mágica. Aqui houve uma 
soma de esforços de empresas e instituições. Quando assumi a Prefeitura em janeiro 
de 2013, encontramos uma cidade devastada. Dezoito meses depois, conseguimos 
entregar o Complexo Viário Dom Eugênio de Araújo Sales”, disse o prefeito Carlos 
Eduardo, durante a solenidade, que contou com a presença de diversas autoridades, 
técnicos e trabalhadores da obra e moradores da região. 
 
Entusiasmado, o chefe do executivo municipal contou que, quando convocado por 
Brasília, fez uma veemente defesa das obras de mobilidade e assumiu o 
compromisso de executá-las. “Foram 18 meses de luta, de insistência e 
persistência”, destacou o gestor, que louvou a figura do homenageado Dom Eugênio 
de Araújo Sales, destacando as qualidades do religioso. O prefeito aproveitou para 
fazer uma série de agradecimentos, citando o presidente da Câmara Federal, 
Henrique Eduardo Alves, a Câmara Municipal de Natal, o consórcio Queiroz 
Galvão/Ferreira Guedes e os operários das obras. “Quero dizer que nos sentimos 
orgulhosos. Um orgulho bom. Se a obra não tivesse ficado pronta a tempo, o 



 

prefeito seria responsabilizado”. 
 
Foram entregues nesta segunda-feira o viaduto estaiado na avenida Prudente de 
Morais, o túnel no cruzamento das avenidas Lima e Silva e Prudente e o túnel no 
cruzamento das avenidas Jerônimo Câmara e Prudente de Morais. Nesta terça (10), 
será liberada para o uso da população a passarela sobre a Prudente e, na próxima 
quinta (12), a passarela sobre a avenida Lima e Silva. Também no próximo dia 12, 
será entregue o túnel da avenida Capitão-Mor Gouveia com a avenida Prudente de 
Morais e, no dia 15, o túnel da rua Raimundo Chaves. 
 
Das obras previstas para o Complexo Viário, a do viaduto da marginal da BR-101 é a 
única que ficará para o final de junho, pois será necessário respeitar o tempo de 
secagem do concreto da estrutura. Os novos equipamentos de mobilidade 
eliminarão oito semáforos na região, melhorando significativamente o trânsito da 
capital potiguar. 
 
 As obras de todo o Complexo Viário foram orçadas em R$ 222,4 milhões, sendo R$ 
179,9 milhões repassados pelo Governo Federal, por meio de recursos do FGTS, e R$ 
42,5 milhões de contrapartida da Prefeitura do Natal. A obra é de responsabilidade 
do consórcio constituído entre a Construtora Queiroz Galvão (60%) e Ferreira 
Guedes (40%), e foi estimada para ser concluída dentro do prazo de 330 dias. 
 
Participaram, ainda, da solenidade, o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves 
Filho; o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves; a vice-prefeita, Wilma 
de Faria; o líder do governo na Câmara Municipal de Natal, Júlio Protásio, além de 
vereadores, secretários municipais, o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo 
Queiroz, a ex-prefeita de Ceará-Mirim, Edinólia Melo, representantes da Caixa 
Econômica Federal e do Consórcio Queiroz Galvão e Ferreira Guedes. 
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Complexo Viário Dom Eugênio de Araújo Sales é inaugurado 

 
 
Após sete meses de obras e intervenções no entorno da Arena das Dunas, o prefeito 
Carlos Eduardo inaugurou na manhã desta segunda-feira (9) o Complexo Viário Dom 
Eugênio de Araújo Sales. O complexo tem como principal estrutura o viaduto 
estaiado sobre a avenida Prudente de Morais e vai melhorar o trânsito entre a Zona 
Sul e outras regiões da cidade. “Nada foi em um passe de mágica. Aqui houve uma 
soma de esforços de empresas e instituições. Quando assumi a Prefeitura em janeiro 
de 2013, encontramos uma cidade devastada. Dezoito meses depois, conseguimos 
entregar o Complexo Viário Dom Eugênio de Araújo Sales”, disse o prefeito Carlos 
Eduardo, durante a solenidade, que contou com a presença de diversas autoridades, 
técnicos e trabalhadores da obra e moradores da região. 
 
Entusiasmado, o chefe do executivo municipal contou que, quando convocado por 
Brasília, fez uma veemente defesa das obras de mobilidade e assumiu o 
compromisso de executá-las. “Foram 18 meses de luta, de insistência e 
persistência”, destacou o gestor, que louvou a figura do homenageado Dom Eugênio 
de Araújo Sales, destacando as qualidades do religioso. O prefeito aproveitou para 
fazer uma série de agradecimentos, citando o presidente da Câmara Federal, 
Henrique Eduardo Alves, a Câmara Municipal de Natal, o consórcio Queiroz 
Galvão/Ferreira Guedes e os operários das obras. “Quero dizer que nos sentimos 
orgulhosos. Um orgulho bom. Se a obra não tivesse ficado pronta a tempo, o 
prefeito seria responsabilizado”. 
 
Foram entregues nesta segunda-feira o viaduto estaiado na avenida Prudente de 
Morais, o túnel no cruzamento das avenidas Lima e Silva e Prudente e o túnel no 
cruzamento das avenidas Jerônimo Câmara e Prudente de Morais. Nesta terça (10), 
será liberada para o uso da população a passarela sobre a Prudente e, na próxima 
quinta (12), a passarela sobre a avenida Lima e Silva. Também no próximo dia 12, 
será entregue o túnel da avenida Capitão-Mor Gouveia com a avenida Prudente de 



 

Morais e, no dia 15, o túnel da rua Raimundo Chaves. 
 
Das obras previstas para o Complexo Viário, a do viaduto da marginal da BR-101 é a 
única que ficará para o final de junho, pois será necessário respeitar o tempo de 
secagem do concreto da estrutura. Os novos equipamentos de mobilidade 
eliminarão oito semáforos na região, melhorando significativamente o trânsito da 
capital potiguar. 
 
As obras de todo o Complexo Viário foram orçadas em R$ 222,4 milhões, sendo R$ 
179,9 milhões repassados pelo Governo Federal, por meio de recursos do FGTS, e R$ 
42,5 milhões de contrapartida da Prefeitura do Natal. A obra é de responsabilidade 
do consórcio constituído entre a Construtora Queiroz Galvão (60%) e Ferreira 
Guedes (40%), e foi estimada para ser concluída dentro do prazo de 330 dias. 
 
Participaram, ainda, da solenidade, o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves 
Filho; o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves; a vice-prefeita, Wilma 
de Faria; o líder do governo na Câmara Municipal de Natal, Júlio Protásio, além de 
vereadores, secretários municipais, o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo 
Queiroz, a ex-prefeita de Ceará-Mirim, Edinólia Melo, representantes da Caixa 
Econômica Federal e do Consórcio Queiroz Galvão e Ferreira Guedes. 
 
  (Fonte: Secretaria Municipal de Comunicação) 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DALTON EMERECIANO         DATA: 09.06.14              
Complexo Viário Dom Eugênio de Araújo Sales é inaugurado » Blog de Daltro 
Emerenciano 
 

 
 
Natal – Complexo Viário Dom Eugênio de Araújo Sales é inaugurado  
 
Foto:Marlio Forte 
 
Após sete meses de obras e intervenções no entorno da Arena das Dunas, o prefeito 
Carlos Eduardo inaugurou na manhã desta segunda-feira (9) o Complexo Viário Dom 
Eugênio de Araújo Sales. O complexo tem como principal estrutura o viaduto 
estaiado sobre a avenida Prudente de Morais e vai melhorar o trânsito entre a Zona 
Sul e outras regiões da cidade. 
 
Participaram, ainda, da solenidade, o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves 
Filho; o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves; a vice-prefeita, Wilma 
de Faria; o líder do governo na Câmara Municipal de Natal, Júlio Protásio, além de 
vereadores, secretários municipais, o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo 
Queiroz, a ex-prefeita de Ceará-Mirim, Edinólia Melo, representantes da Caixa 
Econômica Federal e do Consórcio Queiroz Galvão e Ferreira Guedes. 



 

 
 Fotos Alex Régis 

 



 

 
“Nada foi em um passe de mágica. Aqui houve uma soma de esforços de empresas e 
instituições. Quando assumi a Prefeitura em janeiro de 2013, encontramos uma 
cidade devastada. Dezoito meses depois, conseguimos entregar o Complexo Viário 
Dom Eugênio de Araújo Sales”, disse o prefeito Carlos Eduardo, durante a 
solenidade, que contou com a presença de diversas autoridades, técnicos e 
trabalhadores da obra e moradores da região. 
 
Entusiasmado, o chefe do executivo municipal contou que, quando convocado por 
Brasília, fez uma veemente defesa das obras de mobilidade e assumiu o 
compromisso de executá-las. 
 
“Foram 18 meses de luta, de insistência e persistência”, destacou o gestor, que 
louvou a figura do homenageado Dom Eugênio de Araújo Sales, destacando as 
qualidades do religioso. O prefeito aproveitou para fazer uma série de 
agradecimentos, citando o presidente da Câmara Federal, Henrique Eduardo Alves, a 
Câmara Municipal de Natal, o consórcio Queiroz Galvão/Ferreira Guedes e os 
operários das obras. “Quero dizer que nos sentimos orgulhosos. Um orgulho bom. Se 
a obra não tivesse ficado pronta a tempo, o prefeito seria responsabilizado”. 
 
 Deixe o seu comentário 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO WALACE         DATA: 09.06.14              
 
9 de junho de 2014 Complexo Viário Dom Eugênio de Araújo Sales é inaugurado  
 

 
Após sete meses de obras e intervenções no entorno da Arena das Dunas, o prefeito 
Carlos Eduardo inaugurou na manhã desta segunda-feira (9) o Complexo Viário Dom 
Eugênio de Araújo Sales. O complexo tem como principal estrutura o viaduto 
estaiado sobre a avenida Prudente de Morais e vai melhorar o trânsito entre a Zona 
Sul e outras regiões da cidade. 
 
Foram entregues nesta segunda-feira o viaduto estaiado na avenida Prudente de 
Morais, o túnel no cruzamento das avenidas Lima e Silva e Prudente e o túnel no 
cruzamento das avenidas Jerônimo Câmara e Prudente de Morais. Nesta terça (10), 
será liberada para o uso da população a passarela sobre a Prudente e, na próxima 
quinta (12), a passarela sobre a avenida Lima e Silva. Também no próximo dia 12, 
será entregue o túnel da avenida Capitão-Mor Gouveia com a avenida Prudente de 
Morais e, no dia 15, o túnel da rua Raimundo Chaves. 

 
Das obras previstas para o Complexo Viário, a do viaduto da marginal da BR-101 é a 



 

única que ficará para o final de junho, pois será necessário respeitar o tempo de 
secagem do concreto da estrutura. Os novos equipamentos de mobilidade 
eliminarão oito semáforos na região, melhorando significativamente o trânsito da 
capital potiguar. 
 
As obras de todo o Complexo Viário foram orçadas em R$ 222,4 milhões, sendo R$ 
179,9 milhões repassados pelo Governo Federal, por meio de recursos do FGTS, e R$ 
42,5 milhões de contrapartida da Prefeitura do Natal. A obra é de responsabilidade 
do consórcio constituído entre a Construtora Queiroz Galvão (60%) e Ferreira 
Guedes (40%), e foi estimada para ser concluída dentro do prazo de 330 dias. 

 
Participaram, ainda, da solenidade, o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves 
Filho; o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves; a vice-prefeita, Wilma 
de Faria; o líder do governo na Câmara Municipal de Natal, Júlio Protásio, além de 
vereadores, secretários municipais, o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo 
Queiroz, a ex-prefeita de Ceará-Mirim, Edinólia Melo, representantes da Caixa 
Econômica Federal e do Consórcio Queiroz Galvão e Ferreira Guedes. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR         DATA: 09.06.14              
Empresários têm boa expectativa para campanha que antecipa o Dia dos 
Namorados 

 
Natalenses devem gastar, em média, R$ 184 com celebração do Dia dos 
Namorados.(Foto: Alberto Leandro) 
 
A campanha que pretende estimular a antecipação das comemorações do Dia dos 
Namorados para o dia 11 de junho deste ano está provocando boa expectativa nas 
entidades ligadas ao comércio potiguar, apesar de não ser esperado grande 
crescimento nas vendas em relação à mesma data no ano passado. Em 2013, houve 
um incremento de 4,5% nas vendas e para este ano há uma estimativa de 
crescimento de aproximadamente 2%. 
 
Tradicionalmente, o Dia dos Namorados – comemorado dia 12 de junho – é uma das 
cinco datas mais importantes do ano para o comércio da capital potiguar junto com 
Natal, Liquida Natal, Dia das Mães e Dia da Criança. Com a ação, os empresários têm 
a intenção de reduzir um possível impacto negativo que a abertura da Copa do 
Mundo pode provocar no comércio, por ocorrer às 17h em 12 de junho. 
 
De acordo com o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Natal), 
Augusto Vaz, a campanha já está sendo intensificada com ações em rádio e 
comunicação visual nos shoppings da cidade. “O comportamento de consumo do 
brasileiro sempre foi deixar as compras para a última hora. Historicamente, o melhor 
dia de vendas para a data comemorativa é 12 de junho. Então só poderemos avaliar 
com precisão o efeito da iniciativa no final desta semana”, disse. 
 
Para o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(Fecomercio/RN), Marcelo Queiroz, a abertura da Copa foi uma coincidência que 
poderia provocar impacto negativo nas vendas. “Mas, com a campanha, esperamos 
reduzir ao mínimo esse impacto. O que vimos no final de semana passado, último 
antes da data, foi um incremento já perceptível de vendas, embora ainda não 
tenhamos números”, completou. 
 
A expectativa do presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Rio 



 

Grande do Norte (Abrasel/RN), Max Fonseca é de que a antecipação do Dia dos 
Namorados se confirme. “Estamos nos preparando para receber as pessoas na 
quarta-feira, mas neste setor acabamos sabendo da procura apenas na hora, não 
temos como antecipar”, afirmou. 
 
Gasto médio e produtos 
 
Uma pesquisa encomendada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Natal (CDL) 
indicou que os natalenses devem gastar, em média, R$ 184 com a celebração do Dia 
dos Namorados. Esse valor inclui presente, flores e comemoração da data. “É a 
primeira vez que fazemos esse levantamento, mas considerando a média nacional de 
anos anteriores – que varia entre R$ 140 e R$ 150 – podemos dizer que é um bom 
valor”, avalia o vice-presidente da CDL Natal, Augusto Vaz. 
 
Entre os artigos mais procurados para presentear, a Copa não provocou qualquer 
alteração. Como normalmente ocorre, os namorados deverão trocar itens de 
vestuário, perfumaria, calçados, celulares e acessórios, eletroeletrônico e 
eletrodomésticos, além de flores. 
 
Atualizado em 9 de junho às 11:11 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS         DATA: 09.06.14              
 
Sesc abre inscrições para cursos gratuitos de julho » Blog do Marcos Dantas 
 
Já pensou em aprimorar seu talento ou mesmo descobri-lo? Uma boa oportunidade 
é se inscrever nos cursos de julho do Programa Comprometimento e Gratuidade 
(PCG), promovido pelo Sistema Fecomércio, através do Sesc RN. As inscrições 
começaram hoje (09/06) e encerram no dia 20. 
 
Serão disponibilizadas 175 vagas para os cursos de corte e costura básico, bolos 
decorados; bolos artísticos; tortas doces e salgadas; sopas, saladas e sanduíches; 
customização de roupas; carteiras artesanais; bordados decorativos e curso de 
pátina. As vagas são para turmas em Natal, Mossoró e Seridó. O edital com todas as 
informações está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR         DATA: 09.06.14              
 
Sesc abre inscrições para cursos gratuitos de julho - Portal No Ar 
 
Já pensou em aprimorar seu talento ou mesmo descobri-lo? Uma boa oportunidade 
é se inscrever nos cursos de julho do Programa Comprometimento e Gratuidade 
(PCG), promovido pelo Sistema Fecomércio, através do Sesc RN. As inscrições 
começaram nesta segunda-feira (09) e encerram no dia 20 deste mês. 
 
Serão disponibilizadas 175 vagas para os cursos de corte e costura básico, bolos 
decorados, bolos artísticos, tortas doces e salgadas, sopas, saladas e sanduíches, 
customização de roupas, carteiras artesanais, bordados decorativos e curso de 
pátina. As vagas são para turmas em Natal, Mossoró e Seridó. O edital com todas as 
informações está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Sobre as inscrições 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 09 a 20 de 
junho e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista 
com os aprovados será divulgada no dia 27 de junho pelo site do Sesc RN, e as aulas 
têm início a partir do dia 1º de julho. 
 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais 
(com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e de 
escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove deficiência física 
ou mental. 
 
Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá 
estar acompanhado do responsável. Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas 
áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo 
cursos preparatórios para o ENEM) 
 
Serviço:  
Inscrições para cursos gratuitos de julho do PCG  
Data: 09 a 20/06, das 8h às 17h  
Local: Sesc Centro. Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta |Sesc Mossoró. Rua Dr. João 
Marcelino, s/n. Nova Betânia |Sesc Seridó. Rua Rua Washington Luiz, nº. 55. Boa 
Passagem. Caicó/RN. 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PONTO DE VISTA         DATA: 09.06.14              
 
 
Sesc abre inscrições para cursos gratuitos de julho | Ponto de Vista com Nelson 
Freire 

 
Pensando em aprimorar o talento do potiguar, o Sesc abre inscrições para cursos de 
julho do Programa Comprometimento e Gratuidade (PCG), promovido pelo Sistema 
Fecomércio, através do Sesc. As inscrições começaram nesta segunda-feira (9) e 
encerram no dia 20. 
 
Serão disponibilizadas 175 vagas para os cursos de corte e costura básico, bolos 
decorados; bolos artísticos; tortas doces e salgadas; sopas, saladas e sanduíches; 
customização de roupas; carteiras artesanais; bordados decorativos e curso de 
pátina. As vagas são para turmas em Natal, Mossoró e Seridó. O edital com todas as 
informações está disponível no site do Sesc, o www.sescrn.com.br. 
 
Podem se inscrever comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas 
públicas cuja renda familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, 
podem se inscrever nos cursos gratuitos. 
 
No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais (com cópias): RG ou 
certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, e ainda, 
caso necessário, documento que comprove deficiência física ou mental. 
 
Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá 
estar acompanhado do responsável. Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas 
áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo 
cursos preparatórios para o ENEM). 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO SIDNEY SILVA         DATA: 09.06.14              
 
» Sesc abre inscrições para cursos gratuitos de julho; têm vagas para Caicó 
 
Já pensou em aprimorar seu talento ou mesmo descobri-lo? Uma boa oportunidade 
é se inscrever nos cursos de julho do Programa Comprometimento e Gratuidade 
(PCG), promovido pelo Sistema Fecomércio, através do Sesc RN. As inscrições 
começaram hoje (09/06) e encerram no dia 20. 
 
Serão disponibilizadas 175 vagas para os cursos de corte e costura básico, bolos 
decorados; bolos artísticos; tortas doces e salgadas; sopas, saladas e sanduíches; 
customização de roupas; carteiras artesanais; bordados decorativos e curso de 
pátina. As vagas são para turmas em Natal, Mossoró e Seridó. O edital com todas as 
informações está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br 
 
Sobre as inscrições 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 09 a 20/06 
e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os 
aprovados será divulgada no dia 27/06 pelo site do Sesc RN, e as aulas têm início a 
partir do dia 01/07. 
 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais 
(com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e de 
escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove deficiência física 
ou mental. 
 
Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá 
estar acompanhado do responsável. Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas 
áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo 
cursos preparatórios para o ENEM). 
 
 Esse post foi publicado por Sidney Silva em 9 de junho de 2014 às 11:23, 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: SITE JORNAL DE HOJE         DATA: 09.06.14              
 Sesc abre nesta segunda 175 inscrições para cursos gratuitos de julho  
 

Foto: Divulgação 
Já pensou em aprimorar seu talento ou mesmo descobri-lo? Uma boa oportunidade 
é se inscrever nos cursos de julho do Programa Comprometimento e Gratuidade 
(PCG), promovido pelo Sistema Fecomércio, através do Sesc RN. As inscrições 
começaram hoje (09/06) e encerram no dia 20. 
 
Serão disponibilizadas 175 vagas para os cursos de corte e costura básico, bolos 
decorados; bolos artísticos; tortas doces e salgadas; sopas, saladas e sanduíches; 
customização de roupas; carteiras artesanais; bordados decorativos e curso de 
pátina. As vagas são para turmas em Natal, Mossoró e Seridó. O edital com todas as 
informações está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Sobre as inscrições 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 09 a 20/06 
e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os 
aprovados será divulgada no dia 27/06 pelo site do Sesc RN, e as aulas têm início a 
partir do dia 01/07. 
 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais 
(com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e de 
escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove deficiência física 
ou mental. 
 
Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá 
estar acompanhado do responsável. Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas 
áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo 
cursos preparatórios para o ENEM) 
 
Serviço: 



 

 
O quê? Inscrições para cursos gratuitos de julho do PCG 
 
Quando? 09 a 20/06, das 8h às 17h 
 
Onde? Sesc Centro. Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta |Sesc Mossoró. Rua Dr. João 
Marcelino, s/n. Nova Betânia |Sesc Seridó. Rua Rua Washington Luiz, nº. 55. Boa 
Passagem. Caicó/RN. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM         DATA: 09.06.14              
Sesc abre inscrições para cursos gratuitos de julho - Notícias - Concursos - 
Nominuto.com 

 
 
Pensando em aprimorar o talento do potiguar, o Sesc abre inscrições para cursos de 
julho do Programa Comprometimento e Gratuidade (PCG), promovido pelo Sistema 
Fecomércio, através do Sesc. As inscrições começaram nesta segunda-feira (9) e 
encerram no dia 20.  
 
Serão disponibilizadas 175 vagas para os cursos de corte e costura básico, bolos 
decorados; bolos artísticos; tortas doces e salgadas; sopas, saladas e sanduíches; 
customização de roupas; carteiras artesanais; bordados decorativos e curso de 
pátina. As vagas são para turmas em Natal, Mossoró e Seridó. O edital com todas as 
informações está disponível no site do Sesc, o www.sescrn.com.br. 
 
Podem se inscrever comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas 
públicas cuja renda familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, 
podem se inscrever nos cursos gratuitos.  
 
No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais (com cópias): RG ou 
certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, e ainda, 
caso necessário, documento que comprove deficiência física ou mental.   
 
Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá 
estar acompanhado do responsável. Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas 
áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo 
cursos preparatórios para o ENEM). 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO         DATA: 09.06.14              
 
 Sesc abre inscrições para cursos gratuitos de julho  
 
 09/06/2014 10h44 - Atualizado em 09/06/2014 10h53 
  
 Sesc abre inscrições para cursos gratuitos de julho 
 Serão oferecidas 175 vagas para os cursos de julho do Programa de 
Comprometimento e Gratuidade (PCG) 
 
Já pensou em aprimorar seu talento ou mesmo descobri-lo? Uma boa oportunidade 
é se inscrever nos cursos de julho do Programa Comprometimento e Gratuidade 
(PCG), promovido pelo Sistema Fecomércio, através do Sesc RN. As inscrições 
começam hoje (09/06) e encerram no dia 20.  
 
Serão disponibilizadas 175 vagas para os cursos de corte e costura básico, bolos 
decorados; bolos artísticos; tortas doces e salgadas; sopas, saladas e sanduíches; 
customização de roupas; carteiras artesanais; bordados decorativos e curso de 
pátina. As vagas são para turmas em Natal, Mossoró e Seridó. O edital com todas as 
informações está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Sobre as inscrições 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 09 a 20/06 
e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os 
aprovados será divulgada no dia 27/06 pelo site do Sesc RN, e as aulas têm início a 
partir do dia 01/07. 
 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais 
(com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e de 
escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove deficiência física 
ou mental.  
 
Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá 
estar acompanhado do responsável. 
 
Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas áreas de valorização social, 
aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo cursos preparatórios para o 
ENEM). 
 
Fonte: Sesc RN 
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VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO.COM         DATA: 09.06.14              
  
Sest/Senat anuncia sede em Mossoró orçada em R$ 16 milhões - 
Cézar Alves/editor 

 
 O presidente do Conselho do Serviço Social do Transporte e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (Sest/senat), Eudo Laranjeiras, às 17h desta segunda-
feira, 9,  lança a pedra fundamental da unidade do órgão que será construída em 
Mossoró. 
 
 Veja mais sobre o Sest/Senat AQUI. 
 
 A unidade será erguida nos próximos dois anos num terreno doado pela Prefeitura 
Municipal de Mossoró no Conjunto Vingt Rosado, zona leste da cidade. “Esta é a 
segunda unidade do sistema Sest/Senat construída no Rio Grande do Norte. NO país, 
são 150”, destaca Eudo. 
 
 Para erguer a estrutura de educação, saúde e lazer, o sistema SEST/Senat 
disponibilizou cerca de R$ 16 milhões, que serão investidos nos próximos dois anos. 
“Vamos oferecer vários tipos de cursos e vários tipos de atendimentos de saúde aos 
motoristas”, acrescenta Eudo. 
 
 A área construída terá 10 mil metros quadrados. Nos próximos 45 dias será 
concluída a licitação e logo em seguida começa as obras de fato.  “Serão erguidos 
três blocos (saúde, educação e um ginásio poliesportivo, além das áreas externas”, 
explica o presidente. 



 

 
 Mossoró foi escolhido para receber o investimento há cerca de 5 anos. Nos 
comandos de saúde realizados em Mossoró, os técnicos do Sest/Senat perceberam a 
grande necessidade de oferecer principalmente atendimentos de saúde em 
Mossoró. 
 
 Esta demanda é gerada principalmente pelo número elevado de motoristas de 
caminhão (mil) que entram e sai em Mossoró todo dia. Também é grande o número 
de motoristas de carros taxis que convergem para Mossoró de todas as cidades da 
região Oeste do RN. 
 
 A escolha do Conjunto Ving Rosado para receber o investimento obedeceu a 
critérios técnicos. “Fizemos uma pesquisa e constatamos que a grande maioria dos 
motoristas de Mossoró reside naquela região”, explica Eudo Laranjeiras. 
 
 Quando concluído, a unidade do Sest/Senat vai oferecer atendimento de saúde, 
cursos e atividades esportivas e culturais para os motoristas e familiares 
gratuitamente. Para a comunidade, estes serviços serão prestados por no máximo 
30% do valor de mercado. 
 
 Em termos comparativos, os serviços oferecidos pela unidade do Sest/Senat são 
parecidoa com os serviços oferecidos pelo Serviço Nacional de Indústria (SESI) e pelo 
Serviço Social do Comércio (SESC), que reúne nos finais de semanas grande número 
de mossoroenses. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG         DATA: 09.06.14             
 
 
Grande Natal e Mossoró: Banco de Oportunidades do Senac dispõe de 144 
anúncios de emprego; até sexta | Blog do BG 
 
09 de junho 2014 às 18h50 
 
O Banco de Oportunidades do Senac dispõe, nesta semana, de 144 anúncios de 
emprego para ex-alunos da região metropolitana de Natal e de Mossoró. Empresas 
parceiras de áreas como gestão e negócios, saúde e hotelaria estão à procura de 
profissionais qualificados na instituição. Os currículos devem ser encaminhados até a 
próxima sexta-feira (13).Os interessados devem entrar em contato com o Banco de 
Oportunidades (4005-1008) ou enviar currículo diretamente para 
bancodeoportunidades@rn.senac.br. É preciso ter concluído algum curso ou estar 
matriculado na instituição. 
 
Confira as vagas disponíveis. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Matéria Parnamirim certifica 620 alunos do PRONATEC  
 
 Na próxima terça-feira (10), 31 turmas de Parnamirim do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), receberão certificação na Escola 
Municipal Augusto Severo, a partir das 19h. 
 
Através da Secretaria Municipal de Assistência Social, 620 estudantes do SENAC 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial); Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte pela Escola de Enfermagem de Natal e Escola Agrícola de Jundiaí, 
concluíram seus cursos técnicos em diversas áreas ofertados pelo município.  
 
 O evento contará com a presença do prefeito Maurício Marques, representantes do 
Ministério de Desenvolvimento Social de Combate à Fome e demais autoridades. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Rosalie Arruda: Parnamirim certifica 620 alunos do PRONATEC 
 
 
Na próxima terça-feira (10), 31 turmas de Parnamirim do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), receberão certificação na Escola 
Municipal Augusto Severo, a partir das 19h.  
 
Através da Secretaria Municipal de Assistência Social, 620 estudantes do SENAC 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial); Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte pela Escola de Enfermagem de Natal e Escola Agrícola de Jundiaí, 
concluíram seus cursos técnicos em diversas áreas ofertados pelo município.  
 
Os cursos concluídos foram de Agente de Informação Turística; Agente de 
Observação de Segurança; Artesão de Pintura em Tecido; Assistente de Produção 
Cultural; Auxiliar de Recursos Humanos 01 e 02; Auxiliar Financeiro; Bombeiro Civil 
01 e 02; Eletricista Predial de Baixa Tensão; Espanhol Básico; Inglês Aplicado a 
Serviços Turísticos; Inglês Básico; Inglês Intermediário; Cuidador Infantil; Introdução 
e Interpretação em Ligua Brasileira de Sinais (Libras); Promotor de Vendas; Operador 
de Caixa; Vendedor; Agente de Limpeza e Conservação; Agente de Alimentação 
Escolar; Auxiliar Administrativo; Almoxarife 01 e 02 e Recepcionista em Meios de 
Hospedagem.  
 
O evento contará com a presença do prefeito Maurício Marques, representantes do 
Ministério de Desenvolvimento Social de Combate à Fome e demais autoridades. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Parnamirim forma mais 31 turmas do Pronatec - Notícias - Educação - 
Nominuto.com 
 

 
 
Prefeitura de Parnamirim  
 
 Certificação ocorre nesta terça-feira, na Escola Municipal Augusto Severo.  
 
Amanhã (10), 31 turmas de Parnamirim do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (PRONATEC), receberão certificação na Escola Municipal Augusto 
Severo, a partir das 19h. 
 
Através da Secretaria Municipal de Assistência Social, 620 estudantes do SENAC 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial); Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte pela Escola de Enfermagem de Natal e Escola Agrícola de Jundiaí, 
concluíram seus cursos técnicos em diversas áreas ofertados pelo município. 



 

 
Os cursos concluídos foram de Agente de Informação Turística; Agente de 
Observação de Segurança; Artesão de Pintura em Tecido; Assistente de Produção 
Cultural; Auxiliar de Recursos Humanos 01 e 02; Auxiliar Financeiro; Bombeiro 
Civil  01 e 02; Eletricista Predial de Baixa Tensão; Espanhol Básico; Inglês Aplicado a 
Serviços Turísticos; Inglês Básico; Inglês Intermediário; Cuidador Infantil; Introdução 
e Interpretação em Ligua Brasileira de Sinais (Libras); Promotor de Vendas; Operador 
de Caixa; Vendedor; Agente de Limpeza e Conservação; Agente de Alimentação 
Escolar; Auxiliar Administrativo; Almoxarife  01 e 02 e Recepcionista em Meios de 
Hospedagem. 
 
O evento contará com a presença do prefeito Maurício Marques, representantes do 
Ministério de Desenvolvimento Social de Combate à Fome e demais autoridades. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO         DATA: 09.06.14              
 
 Novos profissionais para a área de gastronomia em SP do Potengi  
 
 09/06/2014 10h46 
  
 Novos profissionais para a área de gastronomia em SP do Potengi 
 Eles foram beneficiados com bolsas de estudos, por meio do Programa Senac de 
Gratuidade (PSG) 
 
Na próxima quarta-feira (11), o Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, realiza a 
formatura de 29 profissionais qualificados para atuar na área de gastronomia, no 
município de São Paulo do Potengi. Eles foram beneficiados com bolsas de estudos, 
por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), em uma ação que contou com a 
parceria do Sindicato do Comércio Varejista local. 
 
Durante cerca de três meses, os alunos foram capacitados para atuar na função de 
auxiliar de cozinha. O foco do curso é formar profissionais capazes de entender as 
nuances no preparo de alimentos e organização da cozinha, com a finalidade de 
assegurar e manter a qualidade dos produtos a serem servidos aos clientes. 
 
Além de conhecer as boas práticas na manipulação de alimentos, os profissionais 
formados estão aptos a desenvolver atividades como cortes, congelamento, 
armazenamento e conservação adequada de frutas, verduras, carnes, aves, peixes, 
crustáceos e frutos do mar, bem como a preparação de molhos, massas, cremes e 
guarnições. 
 
Localizada a 78km de Natal, São Paulo do Potengi é uma cidade polo do agreste 
potiguar. O município conta com cerca de 16 mil habitantes, de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Somente neste ano, o Senac já 
qualificou mais de 580 pessoas no município, através do Programa Senac Móvel e do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 
 
  
 
Fonte: Senac RN 
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Klauss Rego: "Vivemos basicamente do FPM , mas isso não basta" 
 
 
Municípios 
 
 Klauss Rego: “Vivemos basicamente do FPM , mas isso não basta”  
  
Prefeito de Extremoz em entrevista ao jornalista Pinto Junior 
 
09 de Junho de 2014 
 
 O prefeito do município de Extremoz, Klauss Rego esteve no Alpendre do PN. Em 
entrevista aos jornalistas Pinto Junior e Tiago Rebolo, falou sobre seus projetos e 
sobre as dificuldades enfrentadas pelo município. 
 
 Qual a principal realização da sua gestão para este ano de 2014? Quais as metas a 
serem cumpridas?  
 Estamos com diversas obras na parte de infraestrutura. Já construímos duas 
academias da terceira idade, pavimentação em dois bairros, um ginásio poliesportivo 
em Parque das Flores, estamos construindo outro em Pitangui. Estamos urbanizando 
de Genipabu,  já fizemos a praça em frente a igreja, que já está pronta. Estamos 
construindo uma UBS em Jardim de Extremoz, reformando e ampliando todas as 
escolas e colocando ar condicionado.  Esse é o nosso grande desafio, pois nossas 
escolas foram mal construídas. Temos 22 escolas e 7 creches, e estamos construindo 
mais duas.. 
 
 Qual a iniciativa da gestão atual no sentido de aumentar a arrecadação própria do 
município?  
 Nós fizemos o recadastramento de imóveis, principalmente de nosso litoral. Já 
realizamos mais 2 mil execuções entre empresas e pessoa física. Já iniciamos as 
cobranças e já esta dando resultado. 
 
 Muitos reclamam que em Extremoz o transporte público é um problema. Sei q não é 
responsabilidade direta do município, mas o  Sr. tem acompanhado essa questão?  
 Principalmente o intermunicipal , que é obrigação do DER. Estou criando três linhas 
que passarão por diversos bairros seguindo até a estação de trem, de acordo com o 
horário das locomotivas.  É uma alternativa para o povo,  enquanto o DER não 
resolve essa questão. 
 
 Extremoz é uma cidade turística, em virtude do seu litoral extenso. Quais as ações 
da Prefeitura no sentido de fomentar o turismo na região?  
 A principal ação é de saneamento na região do polo hoteleiro, entre Graçandu, 
Pitangui e Barra do Rio. Sou da área do turismo e sei que um investidor procura logo 



 

um local que tenha saneamento. Venho lutando desde 2011 por isso e agora que 
saiu o convênio, foi aprovado, assinamos e vamos começar esse ano ainda. A 
previsão é de fazer em 12 meses. Além disso, no nosso primeiro mandato nós 
fizemos um convênio com o Prodetur através do Senac, e formamos duas  mil 
pessoas na área de turismo e a maioria trabalha nos hoje nos hoteis de Natal. Eu 
pretendo fazer a urbanização de toda a nossa orla, e já dei entrada junto ao 
Ministério do Turismo, pois nós somos a porta de entrada do litoral norte.  E com o 
aeroporto em São Gonçalo do Amarante,  quem tem condições de suprir a 
necessidade hoteleira desse aeroporto é Extremoz, por suas belezas naturais,  praias 
e pela proximidade com o temrinal. 
 
 O saneamento é uma questão de Saúde Públlica. Além do litoral, a Prefeitura tem o 
projeto de trazer o saneamento para o centro urbano da cidade? 
 
 Sim. Temos um projeto mas não foi aprovado agora porque esse já era de grande 
valor, mas ficou  para  o próximo ano, o saneamento do grande centro de Extremoz. 
São 14 bairros. 
 
 A questão do acesso de Extremoz ao aeroporto, o Sr. vai pleitear junto ao Governo?  
 Já estamos nessa luta com o Governo Estadua e com o Federal. O que vai facilitar e 
estamos torcendo para que se concretize é o pró-transporte que vai ajudar muito, 
mas queremos mais, queremos um acesso próprio por Extremoz direto para o 
aeroporto. 
 
 Extremoz está na região metropolitana de Natal , em que isso beneficia o 
município?  
 Temos um problema sério, pois Extremoz não tem imposto . Aquelas indústrias que 
muitos dizem que é distrito industrial de Extremoz não pertence a nós. De um lado é 
Natal e do outro e São Gonçalo. Nós  vivemos basicamente do FPM. Se não fosse 
o  nosso trabalho sério de recadastramento de imóveis e construção civil que está 
crescendo muito no município, estariamos numa situação difícil. E cada  ano, cada 
mês o Governo Federal reduz o FPM.  Então vemos outras alternativas. Extremoz é 
um município  colado com Natal, que tem problema de cidade grande e receita de 
cidade pequena.  Foi feito um censo em 2010 dizendo que Extremoz tem 24.945 
habitantes, agora saiu a estimativa dizendo que tem 1.600 a mais. Tenho certeza que 
Extremo tem mais de 35 mil habitantes. É uma população flutuante, pois os turistas 
que vem a Natal vão a Extremoz, mas não recebemos nada por isso, inclusive 
nenhum incentivo pela Copa. 
 
 Vemos a olho nu a grande quantidade de novos imóveis em Extremoz, e sabemos 
que a irregularidade fundiária era um problema predominante. O que está sendo 
construído hoje, está dentro da regularidade?  
 Quando nós assumimos não existia código de obras, código de meio ambiente, 
código de vigilância sanitária, e nós criamos tudo isso. Não tínhamos nem um plano 



 

diretor. Estamos fazendo com que todo  loteamento para ser aprovado em Extremoz 
tenha um desenvolvimento organizado. Temos hoje as secretarias organizadas para 
cuidar disso. 
 
Por: Pinto Junior 
 
Fonte: Potiguar Notícias 
 
 
Classificação: Positiva 
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NOTÍCIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 10.06.14             EDITORIA: POLÍTICA 

Recomendação é contrária à mudança no empréstimo 

Publicação: 10 de Junho de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
O remanejamento de R$ 50 milhões - antes destinado a construção do Hospital de 
Trauma de Natal - a ser usados para custear despesas da Copa pelo governo do 
Estado poderá ser alvo de investigação. Em nota técnica, os Ministérios Públicos 
Estadual (MPRN), Federal (MPF) e Junto ao Tribunal de Contas do Estado (MPjTCE) 
orientam o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa a não modificar a aplicação 
do recurso da finalidade contraída em empréstimo. 
João 
Gilberto

Deputados aprovaram o projeto de lei que agora segue para sanção ou veto da 
governadora 
 
A Assembleia Legislativa foi notificada na última sexta-feira, dia 6,  mas a 
definição  sobre se tomará medidas cabe ao presidente da Casa, deputado Ricardo 
Motta (PROS) que segundo a assessoria de imprensa, não teve acesso ao conteúdo 
para se posicionar. Contudo, fontes da TRIBUNA DO NORTE afirmam que com a 
matéria já aprovada em plenário, não caberia mais ao Legislativo mudanças no texto 
– que deveriam ter sido analisadas durante a apreciação.  
 



 

A partir de agora é o Governo do Estado que tem o poder de sancionar ou declinar 
do remanejamento de recursos para outras finalidades, que não a contratada - 
atendendo a recomendação dos órgãos. O procurador-geral do Estado Cristiano 
Feitosa disse que a Nota ainda não chegou à PGE e não teria como se pronunciar 
antes de analisar o documento, mas antecipou que “se foi autorizado pela 
Assembleia Legislativa, acredita que não há ilegalidades, do ponto de vista jurídico”.  
 
O Projeto de Lei 047 do Executivo Estadual que altera os anexos 1 e 2 da Lei Estadual 
9686, de dezembro de 2012, sobre os planos de aplicação de recursos contratados 
junto ao Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), foi aprovado por maioria, na última quarta-feira, dia 4.  
 
No entendimento dos promotores e procuradores que assinam o documento, “com 
grave comprometimento para o interesse público primário que deve estar sempre 
voltado às finalidades públicas de maior relevância e urgência”. Na nota, uma 
espécie de advertência, não há justificativa para a retirada dos recursos se os 
problemas no serviço de saúde, como a falta de leitos, permanecem sem a 
construção do equipamento. 
 
Após quase dois anos da decretação do estado de calamidade, que propiciou ao 
Estado ter benefícios, entre eles o empréstimo - além da contratação em caráter 
emergencial por dispensa de licitação, consecução de recursos federais - , o Governo 
propôs a redefinição da forma de aplicação dos recursos, com a retirada dos R$ 50 
milhões  destinados para a “construção, reforma e ampliação de unidades 
hospitalares de referência - Hospital de Trauma em Natal”, que passarão à rubrica 
“investimentos em estruturas previstas na Matriz de Responsabilidade da Copa do 
Mundo FIFA2014”.   
 
A TRIBUNA DO NORTE tentou - mais uma vez em vão - contato com o secretário de 
planejamento e finanças do Estado, Obery Rodrigues, que não atendeu nem 
retornou as ligações. A assessoria de imprensa do Governo  informou que também 
não conseguiu falar com o secretário, até o fechamento desta edição.  
 
A Nota Técnica é assinada pelo Procurador-Geral de Justiça, Rinaldo Reis Lima, o 
Procurador-Chefe do Ministério Público Federal, Ronaldo Sérgio Chaves Fernandes, o 
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do RN, Luciano Silva Costa Ramos, 
e outros quatro promotores. 
 
Financiamentos 
Empréstimos autorizados pela AL para o Governo  
 
2011  
R$ 56,8 milhões  
Programa público federal de saneamento em Natal, Parnamirim e Mossoró  



 

Instiuição Financeira: CEF 
 
2011  
R$ 1,069  bilhão 
RN Sustentável 
Instituição Financeira: BIRD 
 
2012  
R$ 6,1 milhões 
Programa público federal de saneamento em Caraúbas e Lagoa de Pedras 
Instituição financeira: CEF 
 
2012 
R$ 234,8 milhões 
Contrapartidas PAC 
Instituição financeira: CEF 
 
2012 
R$ 614,5 milhões 
Proinvest 
Instituição financeira: BB e BNDES 
 
2013 
R$ 89,1 milhões 
Turismo 
Instituição financeira: BID 

 Plano de aplicação está com modificação aprovada 

Os deputados estaduais aprovaram o remanejamento do empréstimo na última 
quarta-feira. O projeto de lei votado na Assembleia altera os anexos 1 e 2 da Lei 
Estadual 9686, de dezembro de 2012, que contém os planos de aplicação de 
recursos contratados junto ao Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 
 
Ao projeto original do Executivo foi acrescida uma emenda de autoria do deputado 
Fernando Mineiro (PT), substituindo no anexo a redação “investimentos nas 
unidades da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte” por “construções do 
Campus Avançado da UERN em Natal e do Campus da UERN em Caicó”. 
 
Na discussão da matéria, o deputado José Dias (PSD) manifestou a sua posição 
contrária à aplicação dos recursos na ordem de R$ 50 milhões, que seriam utilizados 
na construção de um hospital de Trauma, exclusivamente na Segurança Pública. 
 
“Sou contrário a aprovação da matéria porque parte dos recursos contratados para o 



 

hospital que o governo não construiu está indo para investimentos em estruturas 
previstas na Matriz de Responsabilidade da Copa do Mundo FIFA-2014”, registrou. 
 
No encaminhamento do Projeto aprovado, a governadora Rosalba Ciarlini afirmou 
que o Rio Grande do Norte necessita realizar investimentos em áreas não 
contempladas no texto da Lei Estadual, agora modificada, o que demandava a 
alteração legislativa. 
  

Assembleia Legislativa pede informações sobre créditos 

A Assembleia Legislativa requereu junto ao Executivo a prestação de contas de 
operações de crédito autorizadas pela Casa.  Nos últimos 4 anos, a AL autorizou mais 
de R$ 2 bilhões em operações de crédito que foram contraídos pelo governo 
Rosalba. De acordo com o deputado Agnelo Alves, mesmo com os reiterados 
pedidos de diversos parlamentares da Casa, o governo não encaminhou qualquer 
demonstrativo da aplicação dos recursos dos empréstimos autorizados pelo 
Legislativo. 
 
Com a aprovação do projeto de lei que remaneja os R$ 50 milhões do Hospital de 
Trauma para Matriz de responsabilidade da Copa,  observa o deputado Agnelo Alves, 
também não há especificação de como o dinheiro será gasto. Na prática, 
poderão  custear desde as arquibancadas a obras do entorno.  
 
“Essa recomendação e medidas futuras recairão também sobre a Assembleia 
(Legislativa). Irei advertir na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e no plenário, 
mais uma vez, de que manter essa situação é ser cúmplice dos erros do governo”, 
disse o parlamentar. 
 
Na discussão da matéria, o deputado José Dias (PSD) manifestou a sua posição 
contrária à aplicação dos recursos na ordem de R$ 50 milhões, que seriam utilizados 
na construção de um hospital de Trauma, exclusivamente na Segurança Pública. 
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Gesane desiste da reeleição e anuncia apoio a Henrique 

Publicação: 10 de Junho de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
O Partido Social Democrático, presidido pelo pré-candidato ao Governo Robinson 
Faria, vive sua primeira crise às vésperas da convenção estadual. A deputada 
estadual Gesane Marinho (PSD) anunciou a desistência da candidatura à reeleição e 
confirmou que apoiará o deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB) para 
governador. 
Helena 
Maziviero

Gesane Marinho afirma que faltou apoio do PSD para a formação de uma coligação 
proporcional 
 
Ela demonstrou descontentamento com o fato do PT, da qual o PSD é aliado na 
majoritária, aceitar uma possível coligação para deputado estadual com o PC do B e 
rejeitar os peessedistas e disse que não poderia aceitar a situação, principalmente 
porque o posicionamento dos petistas teve a concordância do presidente estadual 
do PSD, o vice-governador Robinson Faria. 
 
Gesane Marinho destacou o apoio à pré-candidatura do deputado Henrique Eduardo 
Alves ao Governo. Ela justificou que uma possível aliança entre PC do B e PT na 
proporcional foi o que lhe levou a desistir da reeleição. Com as declarações do 
deputado José Dias, lamentando a saída da parlamentar, ela disse que ficou patente 



 

que o PSD não a desejava mais no partido. “Fui surpreendida com declarações do 
deputado José Dias, que disse que lamentava a saída de Gesane Marinho. Eu não 
sabia que estava saindo, mas com a afirmação dele, então, saí mesmo”, afirmou. 
 
Ela disse que não houve reciprocidade do partido e não tem condição de se manter 
em um grupo que não lhe deu atenção devida. “Não voto no vice-governador por 
todo tratamento que me foi dado”, justificou. 
 
A parlamentar lembrou que há alguns meses procurou a direção estadual do PSD e 
percebia que havia uma preocupação da legenda apenas com a chapa majoritária. 
“Na ocasião, afirmaram que não seria dado nenhum passo no sentido de prejudicar 
algum deputado, o grupo andaria unido com chapa completa para federal, estadual 
e majoritária”, narrou. 
 
Gesane Marinho disse que achou “estranho” os dirigentes do PT afirmarem que era 
“tradição não se coligar”. “Achei estranho, inclusive porque eu não teria nenhum 
motivo para votar nos candidatos do PT, na deputada Fátima Bezerra (candidata ao 
Senado)”, comentou, observando que naquele momento estava sendo vista apenas 
a situação dos petistas e não de todo grupo de partidos aliados.  
 
Repercussão  
A decisão de Gesane Marinho repercutiu ontem nos meios políticos. O ministro da 
Previdência, Garibaldi Filho, destacou a importância do apoio da deputada. Ele 
lembrou a liderança que Gesane exerce nas regiões Agreste e Trairi. “Ela tem 
demonstrado uma preocupação social permanente, um trabalho que está voltado 
aos mais carentes. Por isso, tem uma contribuição relevante para a discussão do 
programa de Governo”, afirmou Garibaldi Filho. Ele acrescentou que um apoio como 
o de Gesane Marinho mostra que a aliança que tem a pré-candidatura de Henrique 
Eduardo (PMDB) ao governo e Wilma de Faria ao Senado “está no caminho certo”. 
 
A deputada Márcia Maia (PSB) afirmou que tomou conhecimento da decisão de 
Gesane de não concorrer à reeleição. Para Márcia Maia, essa postura de Gesane 
deve ter relação com o  fato do PSD “não ter priorizado a própria bancada”. “Isso, 
certamente, prejudicou [eleitoralmente Gesane], que desistiu da reeleição”, 
comentou Márcia Maia. 
 
Ela destacou também que a deputada anunciou a opção pela pré-candidatura de 
Henrique Eduardo. “Com isso demonstra que apoia a iniciativa que está em 
construção para a retomada do desenvolvimento do Rio Grande do Norte, para 
melhorar as condições de vida da população do Estado”, disse.  
 
VIDA PÚBLICA 
Gesane Marinho afirmou que a decisão de desistir da reeleição não significa que 
esteja deixando a vida pública. “Não sou candidata agora, mas posso permanecer na 



 

vida pública, não necessariamente com mandato”, comentou. 
 
Sobre quem apoiará para a candidatura de deputados estadual e federal, a 
parlamentar observou que o irmão dela, vereador Bertone Marinho (PMDB), foi 
consultado sobre o plano de ser candidato a deputado estadual. “Mas ele disse que 
preferia concluir o mandato como vereador de Natal. Ainda não sei quem apoiarei 
para deputado estadual e federal”, comentou Gesane. Mas a parlamentar confirmou 
que os candidatos que apoiar para deputados federal e estadual não estarão no 
palanque do PSD. 
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Prefeito inaugura complexo viário no entorno da Arena das Dunas 

Publicação: 09 de Junho de 2014 às 10:57 | Comentários: 0 
As obras de mobilidade urbana no entorno da Arena das Dunas estão quase 
finalizadas. Na manhã de hoje (9), o prefeito Carlos Eduardo inaugurou oficialmente 
o complexo viário Dom Eugênio Sales, inclusive com o viaduto estaiado da avenida 
Prudente de Morais. A via, que estava com bloqueios desde outubro de 2013, está 
totalmente liberada. 
 
Contando com a presença de políticos e autoridades, o prefeito Carlos Eduardo 
inaugurou o complexo viário batizado Dom Eugênio Sales. Recebendo elogios em 
discursos de autoridades pela conclusão da obra, o prefeito disse que os novos 
equipamentos trarão benefícios imediatos para a mobilidade urbana de Natal.  
 
Além do viaduto estaiado, de 325 metros de extensão, também começam a 
funcionar hoje o túnel da avenida Lima e Silva com a avenida São José; o túnel da 
avenida Jerônimo Câmara em direção a avenida Prudente de Morais e a passarela 
nesta mesma avenida. Nesses casos, no entanto, ainda há a pendência da sinalização 
vertical, que será finalizada ainda hoje. Pela manhã, somente o viaduto estaiado 
estava liberado para o tráfego de veículos. 
 
As obras de todo o Complexo Viário de Natal estão orçadas em R$ 222,4 milhões, 
sendo R$ 179,9 milhões repassados pelo Governo Federal por meio de recursos do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e R$ 42,5 milhões de contrapartida 
da Prefeitura do Natal. A obra é de responsabilidade do consórcio constituído entre 
a Construtora Queiroz Galvão (60%) e Ferreira Guedes (40%) e foi estimada para ser 
concluída dentro do prazo de 330 dias. 
 
Pendências 
 
Além do túnel da Raimundo Chaves, o binário da Capitão Mor Gouveia com a 
Jerônimo Câmara, a macrodrenagem da Arena das Dunas, o viaduto da BR-101 e o 
serviço de padronização das calçadas não serão concluídos antes dos jogos do 
Mundial em Natal. A macrodrenagem enfrentou dificuldades durante as chuvas, 
deve ser concluída dois meses após a Copa e é fundamental para o andamento da 
obra do binário. Essa, tem previsão de ser liberada em meados de setembro. 
 
Do serviço nas calçadas dos principais corredores viários de Natal e suas vias 
adjacentes, é visível que não será concluído dentro do prazo previsto. A rua Lima e 
Silva, no trecho entre a Prudente e a rua São José, é um exemplo, onde diversas 
calçadas foram quebradas e estão no barro, sem qualquer sinal de que alguma 
serviço está em andamento. A obra orçada em R$ 24,5 milhões para 55 quilômetros 



 

de calçadas executou cerca de 12 km, segundo a Semopi devido a questionamentos 
do Ministério Público a respeito das adequações de acessibilidade. 
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