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 Fecomércio pleiteia junto à Prefeitura e ao TRT cumprimento da decisão judicial 
sobre greve dos rodoviários 
 
 O encontro, que aconteceu ao final desta manhã, na sede da prefeitura, teve o 
intuito de pleitear o apoio da Semob para que se faça valer a decisão do TRT, com 
relação à greve dos rodoviários 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, e a 
comitiva de empresários que estiveram em audiência com membros da cúpula do 
TRT RN, também se reuniram com o prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. O 
encontro, que aconteceu ao final desta manhã, na sede da prefeitura, teve o intuito 
de pleitear o apoio da Semob para que se faça valer a decisão do TRT, com relação à 
greve dos rodoviários. 
 
O Tribunal determinou o cumprimento da decisão judicial, que altera de 30% para 
90% a quantidade de ônibus circulando nas ruas da capital potiguar, durante a greve 
da categoria. 
 
Participaram desta comitiva, o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 
Queiroz; do presidente do Sindicato do Comércio Varejista e de Serviços do estado, 
George Ramalho; do presidente da Associação Comercial do RN, Itamar Maciel; do 
diretor da CDL Natal, Afrânio Miranda e o presidente da Associação dos Empresários 
do Bairro do Alecrim (Aeba), Denerval Sá. 
 
Apelo à cúpula do TRT 
 
Antes da reunião com o prefeito Carlos Eduardo, o grupo de empresários tiveram 
uma audiência com o presidente, desembargador José Rêgo Júnior; e o vice-
presidente do TRT RN, desembargador Carlos Newton de Sousa Pinto. A pauta do 
encontro foram os prejuízos que a greve dos Rodoviários tem trazido ao comércio da 
capital potiguar. 
 
&quot;Fomos muito bem recebidos e sentimos dos desembargadores um clima total 
de parceria. Eles nos garantiram que estão empenhados em fazer valer as decisões 
judiciais e que contam, para isso, com o apoio imprescindível da Semob, fiscalizando 
o volume da frota que efetivamente estará sendo colocado nas ruas&quot;, afirma 
Marcelo Queiroz. 
 
Os empresários foram aos magistrados para colocar a sua preocupação com o 
esvaziamento das lojas em virtude do não cumprimento da determinação do próprio 



 

TRT de que até 90% da frota de ônibus circule na cidade. 
 
&quot;Estamos em um momento em que deveríamos estar faturando alto. Nos 
preparamos para a Copa e agora temos que arcar com estes prejuízos, que a forma 
como a greve vem sendo conduzida, está nos impingindo&quot;, disse o diretor da 
CDL Natal, Afrânio Miranda. 
 
Horários Em reunião ontem na Fecomércio, discutindo os horários de 
funcionamento durante a Copa, ficou decidido que nos dias de jogos em Natal, por 
enquanto, nada muda. O funcionamento do comércio continuará normal. Já nos dias 
de jogos da Seleção Brasileira, o comércio de rua continuará fechando duas horas 
antes do início de cada partida e não reabrindo após o seu término. 
 
A única alteração se deu com relação aos horários dos shoppings, que antes estavam 
fechando uma hora antes e reabrindo uma hora depois de cada partida da seleção 
canarinho. Ficou acertado que os shoppings irão divulgar abertura facultativa para 
suas lojas após as partidas. Apenas as praças de alimentação irão retomar suas 
atividades. 
 
*Fonte: Fecomércio RN 
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VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ        DATA: 19.06.14  
Feira de negócios de Caicó foi adiada «  Blog do Seridó 
 
 
Comunicado 
 
A Casa do Empresário, por meio das diretorias da ACISC, CDL e Sindicomércio, e a 
Prefeitura de Caicó decidiram, na manhã desta terça-feira (17), pelo adiamento da 
Feira de Negócios de Caicó para o segundo semestre deste ano. A nova data será 
definida na próxima semana, em reunião com representantes das instituições 
parceiras. 
 
A mudança de data foi uma solicitação dos associados que justificaram o 
envolvimento com a Copa do Mundo, que movimenta, principalmente, os setores da 
indústria têxtil e do comércio. Outro fator determinante foi a impossibilidade de 
empresas prestarem serviços na montagem da estrutura do evento, afetando a 
dimensão pretendida pela organização. 
 
As entidades empresariais tornam pública a decisão, passando a mobilizar os 
expositores e parceiros já confirmados, convidando instituições financeiras e novas 
empresas e continuando a articulação para garantir a organização e o sucesso do 
evento em nova data. 
 
Outrossim, informamos que o Encontro de Negócios – Compras Governamentais, 
promovido pelo Sebrae e Sistema Fecomércio, está mantido. Será nos dias 26 e 27 
de junho, na Casa do Empresário. 
 
Agradecemos a atenção de todos, renovando nosso compromisso de fomentar a 
economia local e fortalecer cada vez mais as marcas caicoenses. 
 
Atenciosamente,  
 
Cleide Nogueira – Presidente do Sindicomércio 
 
Dênio Alves – Presidente da ACISC 
 
José Jorge Dantas – Presidente da CDL  
 
Roberto Germano – Prefeito de Caicó 
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Em comunicado, entidades empresariais adiam a Feira de Negócios de Caicó  
 
A Casa do Empresário, por meio das diretorias da ACISC, CDL e Sindicomércio, e a 
Prefeitura de Caicó decidiram, na manhã desta terça-feira (17), pelo adiamento da 
Feira de Negócios de Caicó para o segundo semestre deste ano. A nova data será 
definida na próxima semana, em reunião com representantes das instituições 
parceiras. 
 
A mudança de data foi uma solicitação dos associados que justificaram o 
envolvimento com a Copa do Mundo, que movimenta, principalmente, os setores da 
indústria têxtil e do comércio. Outro fator determinante foi a impossibilidade de 
empresas prestarem serviços na montagem da estrutura do evento, afetando a 
dimensão pretendida pela organização. 
 
As entidades empresariais tornam pública a decisão, passando a mobilizar os 
expositores e parceiros já confirmados, convidando instituições financeiras e novas 
empresas e continuando a articulação para garantir a organização e o sucesso do 
evento em nova data. 
 
Outrossim, informamos que o Encontro de Negócios – Compras Governamentais, 
promovido pelo Sebrae e Sistema Fecomércio, está mantido. Será nos dias 26 e 27 
de junho, na Casa do Empresário. 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE       DATA: 19.06.14             EDITORIA: VIVER 

BiblioSesc estaciona seu caminhão em Angicos 

Publicação: 19 de Junho de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Programa de leitura lançado em Natal no ano de 2011, a BiblioSesc começa sua 
jornada pelo Estado chega a mais uma cidade do interior do Estado. Depois de 
passar dois meses em Santa Cruz, a biblioteca itinerante estaciona em Angicos, 
distante 155 km de Natal. Durante um mês, a iniciativa do Sistema Fecomércio RN, 
realizada por meio do Sesc, oferecerá gratuitamente aos angicanos um grande 
acervo de publicações para empréstimo e consulta. A inauguração acontece dia 
25/06, às 15h30, na Praça Jota da Penha. 
 
Depois da abertura, o Sesc apresentará o espetáculo Estação dos Contos, com o 
Grupo Estação de Teatro (RN). Há três anos, a BiblioSesc fomenta o gosto pela 
leitura. Seu acervo de mais de 3 mil publicações, incluindo jornais, revistas e livros de 
diversos gêneros, circula sistematicamente pela Grande Natal desde 2011, e 
também já passou pela praia de Pipa dois anos seguidos, durante a Feira Literária de 
Pipa (FliPipa), por Mossoró, Caicó e Macau. 
 
Este ano, a unidade móvel ampliou sua área de atuação ao levar o serviço gratuito 
ao interior do estado. Em agosto, o projeto pega a estrada rumo a mais uma cidade, 
ainda a ser definida.  
 
Para fazer consulta ou empréstimo – este último com duração de até sete (07) dias –
, basta apresentar documento de identidade e comprovante de residência. A 
expectativa é de que, até o dia 30/07, data em que ficará estacionada na praça 
central de Angicos, a BiblioSesc atraia mais de 1000 visitantes. 
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VEÍCULO: BLOG DO CARLOS COSTA        DATA: 19.06.14              
MARCELO QUEIROZ TRAZ A "BIBLIOSESC" PARA ANGICOS 
 

 
 
 
 A unidade móvel do Sesc, a BiblioSesc chegará em Angicos no próximo 
dia 25 de junho, as 3 e meia da tarde, no largo da Praça da Matriz.  
 
A BiblioSesc oferece gratuitamente a população local consultas e empréstimos de 
livros, jornais e revistas. 
 
Esta é mais uma ação que o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, 
através do Sesc/RN, traz para Angicos com ênfase em promover o bem estar dos 
comerciários e da população 
em geral.  

 
A solenidade de instalação da 



 

unidade móvel de leitura do Sistema Fecomércio/Sesc, acontece na quarta-feira, 
25 de junho, às 6 e meia da noite, na própria biblioteca móvel, estacionada no 
largo da Matriz, na Praça Cap. Jota da Penha, no centro.  
 
O BiblioSesc ficará na cidade 
durante um mês, no período de 25 de junho a 25 de julho de 2014, com uma 
programação itinerante aberta ao público. 
 
Para o empréstimo de livro, o 
interessado deve se inscrever levando o documento de identidade, comprovante de 
residência atualizado e se dirigir ao profissional que estará no caminhão. 
Feito o cadastro, já é possível levar o livro emprestado. 

Sobre o BiblioSesc 
Para levar leitura e conhecimento ao interior do país, as 52 bibliotecas volantes do 
Sesc carregam cerca de três mil obras. Clássicos da literatura, aventuras, ficções e 
histórias reais chegam às mãos de leitores de todas as idades e fazem parte da 
maior rede de bibliotecas móveis do Brasil.  
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 BiblioSesc estaciona em Angicos  
 
 18/06/2014 08h52 
  
 BiblioSesc estaciona em Angicos 
 Depois de passar por Santa Cruz, unidade chega a mais uma cidade do interior. 
Inauguração será dia 25/06 
 
A unidade móvel BiblioSesc chega a mais uma cidade do interior do estado. Depois 
de passar dois meses em Santa Cruz, o projeto estaciona em Angicos, distante 155 
km de Natal. Durante um mês, a iniciativa do Sistema Fecomércio RN, realizada por 
meio do Sesc, oferecerá gratuitamente aos angicanos um grande acervo de 
publicações para empréstimo e consulta. A inauguração acontece dia 25/06, às 
15h30, na Praça Jota da Penha. 
 
Depois da inauguração oficial, o Sesc apresentará o espetáculo Estação dos Contos, 
com o Grupo Estação de Teatro (RN). Há três anos, a BiblioSesc fomenta o gosto pela 
leitura. Seu acervo de mais de 3 mil publicações, incluindo jornais, revistas e livros de 
diversos gêneros, circula sistematicamente pela Grande Natal desde 2011, e 
também já passou pela praia de Pipa dois anos seguidos, durante a Feira Literária de 
Pipa (FliPipa), por Mossoró, Caicó e Macau. 
 
Este ano, a unidade móvel ampliou sua área de atuação ao levar o serviço gratuito 
ao interior do estado. Em agosto, o projeto pega a estrada rumo a mais uma cidade, 
ainda a ser definida. 
 
Para fazer consulta ou empréstimo – este último com duração de até sete (07) dias –
, basta apresentar documento de identidade e comprovante de residência. A 
expectativa é de que, até o dia 30/07, data em que ficará estacionada na praça 
central de Angicos, a BiblioSesc atraia mais de 1000 visitantes. 
 
Serviço: O quê? BiblioSesc chega a Angicos Quando? Dia 25/06, às 15h30 Onde? 
Largo da Praça Jota da Penha ENTRADA GRATUITA 
 
*Fonte: Sesc RN 
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Sesc/RN abre inscrições para cursos gratuitos de julho - Portal No Ar 
 
Encerram nesta sexta-feira (20) as inscrições para os cursos gratuitos de julho do 
Programa Comprometimento e Gratuidade (PCG), promovido pelo Sistema 
Fecomércio, através do Sesc RN. Uma ótima oportunidade para descobrir um novo 
talento ou aprimorá-lo. 
 
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 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. 
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Sesc promove festa junina gratuita nesta sexta  - 

 
 
Foto: Marcos Garcia 
 
 Edinaldo Moreno/Da redação 
 
 Nesta sexta-feira, 20, o Serviço Social do Comércio (Sesc) promove o São João do 
Comerciário na área verde da unidade em Mossoró. 
 
 De acordo com o gerente do Sesc na cidade, Gustavo Henrique, o objetivo desta 
confraternização é integrar e trazer lazer para categoria dos comerciários no 
município. 
 
 Gustavo Henrique esclarece que a entrada para o evento será gratuita e, 
excepcionalmente, para este são joão, não será preciso a utilização da carteira de 
comerciário para desfrutar da festa junina. 
 
 “Excepcionalmente para esse evento não vamos pedir a carteira de comerciário. 
Queremos que toda a comunidade presencie nossa festa, por isso todos terão o 
acesso liberado”. 
 
 O São João do Comerciário contará com quadrilha improvisada, sorteio de balaio, 
comidas típicas, serviço de bar, além do casal melhor caracterizado de matuto vai 
ganhar um fim de semana no Hotel Serrano, no município de Martins. 
 
 A animação da festa ficará por conta da banda Forró Mais Eu. 
Classificação: Positiva 
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HUMBERTO 
Sesc e Senac 
Antônio Oliveira Santos, há mais de três décadas no comando, foi afastado do 
comando do Sesc-Nacional e do Senac-Nacional por decisão do Superior Tribunal de 
Justiça. O STJ considerou que ele não pode ocupar cargos no “Sistema S” por ter 
contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Após 34 anos, pela primeira vez 
existe a real expectativa de Antônio Oliveira Santos perder o reinado de vez. 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE       DATA: 19.06.14             EDITORIA: POLÍTICA 
Rosalba deixará o DEM após fim do mandato 
A governadora Rosalba Cirlini, cuja candidatura à reeleição foi vetada 
pelo  Democratas, confirmou ontem que deixará o partido e participará ativamente 
da campanha estadual. Ela disse que ainda não definiu o apoio e pediu “paciência” 
ao seu grupo político para aguardar a orientação sobre o pleito de 2014. Em 
entrevista à 96FM, Rosalba disse que não há mais clima para permanecer no partido 
presidido pelo senador José Agripino Maia. A chefe do Executivo observou, inclusive, 
que não pedirá a desfiliação agora porque perderia o mandato, punida por 
infidelidade partidária. “Se eu sair agora o partido toma o mandato. Eu fui eleita 
para quatro anos e vou concluir o mandato com mais ações, mais obras, mais 
realizações”, comentou. 
Alex 
Régis

Rosalba reclama da falta de apoio político e cita alerta que recebeu de governador 
capixaba 
 
Ainda lembrando a convenção estadual do Democratas, quando perdeu a proposta 
da reeleição foi rejeitada por ampla maioria, Rosalba disse que se sentia traída e 
definiu o processo como uma “cassação branca”. “É muita tristeza, muita decepção. 
Pela primeira vez na história, não conheço nenhum partido que tenha negado a um 
filiado o direito de ser julgado pelo povo”, comentou.  
 
Ela ressaltou que tinha o direito de ser candidata à reeleição e definiu como 



 

“artimanha” o que o diretório estadual do Democratas fez para impedir a sua 
candidatura. “Isso me deixa indignada, revoltada, mas o tempo é senhor da razão e 
vai mostrar muita coisa”, afirmou a governadora. 
 
Na entrevista ela relatou os convites que recebeu de outros partidos para deixar o 
DEM. E citou o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, que a teria 
alertado sobre o futuro. “A senhora vai se arrepender”, previu. Ela também disse 
que recebeu convites para ingressar no PROS, no PTB e no PP, mas se manteve “leal” 
ao senador José Agripino Maia. “A situação foi muito traumática, até humilhante”, 
ressaltou, referindo-se ao veto do DEM.  
 
Sobre a alegação apresentada pelo senador José Agripino Maia de que estava 
inelegível, a governadora lembrou que no recurso tramitando no Tribunal Superior 
Eleitoral contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral já há um parecer da 
Procuradoria Geral Eleitoral favorável ao recurso e portanto contrário a decisão do 
TSE.  
 
Sobre o pleito deste ano, Rosalba Ciarlini disse que aguardará as convenções para, 
em seguida, definir o apoio. “Vou participar do processo eleitoral e vou pedir aos 
meus amigos, que estão aguardando minhas orientações, que tenham paciência. 
Vamos deixar as coisas caminharem”, completou. 
 
A governadora preferiu não falar sobre o seu futuro político. Disse que após entregar 
a gestão ao sucessor,  no dia 1º de janeiro de 2015, retornará às suas atividades 
como médica. “Não sou política por profissão. Minha profissão é médica, vou voltar 
a cuidar das crianças”, comentou Rosalba. Ela fez questão de dizer que não se 
arrepende de ter permanecido no DEM até o momento, mas hoje se sente expulsa e 
descartada do partido. 
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Fábio Dantas será vice na chapa de Robinson Faria 

Enquanto a discussão é intensa sobre a escolha do primeiro suplente da chapa de 
Fátima Bezerra ao Senado, na escolha do candidato a vice-governador de Robinson 
Faria (PSD) já é consenso o nome do deputado estadual Fábio Dantas. O convite foi 
feito por Robinson Faria a Dantas e ontem foi oficializado ao diretório do PCdoB. O 
presidente estadual da legenda, Antenor Roberto, explicou que com a saída de Fábio 
- único deputado do partido no Estado -, para ser candidato a vice, a legenda fará 
uma reestruturação na nominata que disputará vagas na Assembleia Legislativa. 
 
Já o deputado Fábio Dantas deverá lançar a esposa, Cristiane Dantas, ex-diretora do 
Itep, como candidata a estadual. O principal colégio eleitoral do casal é a cidade de 
São José do Mipibu, onde o pai de Fábio, Arlindo Dantas, é prefeito. 
 
Na chapa para deputado estadual o PC do B fará coligação com o PT, conforme já 
definido na última resolução petista.  Já o PSD, outro integrante da aliança 
majoritária, sairá sozinho para disputa. Na aliança para deputado federal, os três 
partidos estarão juntos. 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE       DATA: 19.06.14             EDITORIA: POLÍTICA 

Chapa ‘ puro sangue’  do PT gera crise com aliados 

A aliança PSD, PT e PCdoB para o pleito do Rio Grande do Norte, que lançará 
Robinson Faria ao Governo e Fátima Bezerra ao Senado, enfrenta uma crise antes 
mesmo do lançamento da chapa. O foco do problema está na indicação do 
candidato a primeiro suplente na chapa de Fátima Bezerra. 
Alex Régis 

 
Antenor Roberto evita falar em racha político 
 
O PCdoB pleiteava a indicação. No entanto, os dirigentes petistas afirmaram 
que  não teriam como aceitar um filiado de outra legenda porque há resolução do 
partido afirmando que a chapa de Fátima Bezerra ao Senado será “puro sangue”, ou 
seja, com a indicação dos dois suplentes do mesmo partido da candidata. 
 
O PT quer a indicação do primeiro suplente para o consultor em energias, Jean-Paul 
Prates, e a segunda para o empresário Raimundo Glauco, que já foi candidato a 
deputado estadual em outras eleições. 
 
O presidente estadual do PCdoB, Antenor Roberto, relatou que em reunião com 
Fátima foi informado sobre a resolução dos petistas definindo as indicações para 
suplência como sendo exclusivas do próprio PT.  
 
“Não há inteligência política nisso. Se (o PT) tivesse nome que agregasse política e 
eleitoralmente poderia ser explicada essa acumulação política do PT”, analisou 
Antenor Roberto. Ele informou que em reunião na última sexta-feira, sugeriu à pré-
candidata ao Senado a indicação de Airene Paiva, tabelião em Parnamirim, filiado ao 
PCdoB. “Ele (o tabelião) viria a integrar e somar porque faz parte de um segmento 
presente em todo Estado. A categoria dos tabeliãs é importante e somaria para 
chapa”, avaliou Antenor, ressaltando que a indicação do seu partido serviria para 



 

acumular força “política e eleitoral”. 
 
Antenor Roberto ponderou que a própria deputada tem dificuldades no partido, já 
que internamente o PT é composto por várias tendências. “Há uma falta de liga 
política nesse argumento do PT (de fazer indicação para primeiro e segundo 
suplentes)”, observou o líder do PCdoB, ressaltando que se a chapa ao Senado for 
integrada apenas por membros do PT “é um elemento menor de acumulação 
política”. 
 
Assembleia 
Antenor Roberto evita falar em racha com a crise ocorrida a partir da indicação do 
suplente. “Isso não leva à ruptura, mas a questão é saber como o PCdoB vai 
hipotecar em torno da candidatura de Fátima Bezerra”, analisou. 
 
Ele confirmou que a partir de hoje o partido entra em “assembleia permanente” até 
a convenção, marcada para o dia 29 deste mês. “A assembleia permanente é para 
que os companheiros possam entender como é a correlação de forças. O fato é que 
nosso pessoal não quer ser coadjuvante do PT”, completou. 
 
A crise entre os dois tradicionais aliados já ganhou as redes sociais. Liderança do 
PCdoB em Mossoró, onde foi candidato a prefeito, Gutemberg Dias postou no seu 
perfil no Twitter que havia uma grande “insatisfação” dos correligionários do PCdoB 
com o posicionamento dos petistas. “Muita insatisfação na militância do PCdoB com 
a história do PT indicar o primeiro suplente de Fátima Bezerra”, escreveu Dias. 
 
Ele foi além: “Consideramos muito o PT, mas tudo tem seus limites. Voto muito 
tranquilo Fátima Bezerra, mas posso mudar o voto com muita tranqüilidade 
também”. 
 
A reportagem da TRIBUNA DO NORTE tentou falar com ontem com a deputada 
federal Fátima Bezerra e com o presidente estadual do PT, Eraldo Paiva. Mas ambos 
não atenderam às ligações feitas. 
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Câmara de Natal aprova LDO em primeira votação 

Após o feriadão de Corpus Christi e do recesso provocado pelos os jogos da Copa do 
Mundo no início da próxima semana, os vereadores de Natal terão apenas dois dias - 
antes do recesso parlamentar - para aprovar projetos importantes: a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e o último projeto da reforma administrativa. Sem 
polêmica, a Câmara Municipal  aprovou, em primeira discussão, na sessão de 
ontem,  a LDO e o projeto de lei complementar para  organização dos órgãos 
administrativos do Município.  
Adriano 
Abreu

Júlio Protásio: debate sobre ampliação de orçamentos para Defesa Social e 
Secretaria de Saúde 
 
A apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias é condição indispensável para que o 
Legislativo possa entrar em recesso parlamentar, marcado para o início de julho. O 
projeto encaminhado pelo Executivo é a base para elaboração do Orçamento Geral 
do Município para o exercício de 2015 e será analisado a partir da quarta-feira, dia 
25, podendo se estender até a quinta-feira. Isso porque as emendas propostas ao 
projeto-base só serão votadas em segunda discussão. “Fizemos um acordo com as 
lideranças parlamentares para que as emendas sejam analisadas somente em 
segunda discussão”, observou o vereador Júlio Protásio (PSB) que presidiu a sessão 



 

de ontem.  
 
A LDO é considerada proposição das mais importantes da administração pública  e 
tem a finalidade orientar e elaborar os orçamentos fiscais, além das emendas 
parlamentares.  “Nada pode entrar na Lei de Orçamento Anual sem que esteja 
prevista pela LDO”, completou. No ano passado, o projeto recebeu mais de 150 
emendas que foram votadas em sessões polêmicas. A previsão é que o número de 
propostas se aproxime este ano, mas que a tramitação ocorra em clima menos 
tenso. 
 
Pelo consenso, as propostas de parlamentares ao projeto-base poderão ser 
encaminhadas à Comissão de Finanças, até a quarta-feira pela manhã para ser 
analisadas. “Os vereadores terão uma semana para elaboração e envio das emendas 
para que possamos analisar, dar o parecer e levarmos a plenário. Esta é uma matéria 
importante e que finaliza os trabalhos deste primeiro semestre”, disse o presidente 
da Comissão, vereador Maurício Gurgel (PHS). 
 
O líder da bancada de apoio ao prefeito, vereador Júlio Protásio (PSB), antecipou que 
há uma tentativa de ampliação do orçamento da pasta da Defesa Social e da Saúde. 
“Para atender à luta dos guardas municipais que estão buscando melhorias, é 
preciso analisar essa questão do orçamento da Semdes”, disse.  “Essas emendas 
serão analisadas na próxima semana e vamos negociar, uma a uma, com o prefeito e 
os vereadores autores das propostas que serão colocadas”, acrescentou Protásio. 
 
Um grupo de guardas municipais, em greve desde a semana passada, acompanhou a 
sessão nas galerias.  “Estamos sendo flexíveis e precisamos que o  Executivo tenha 
também essa postura para abrir a negociação”, afirmou a presidente do 
Sindguardas, Margareth Vieira. 
 
A categoria reivindica, entre outros pontos, o encaminhamento do Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários à Câmara Municipal para votação, cumprimento do Estatuto da 
Guarda Municipal e condições de segurança no trabalho, com novos coletes e 
armamento. “O Plano de Cargos, Carreiras e Salários da categoria está preso na 
Segelm há quatro meses, o  prefeito já se declarou favorável ao projeto e o vereador 
Júlio Protásio garantiu  a tramitação na pauta”, disse. 
 
Estrutura administrativa entra na pauta 
Após longas discussões em sessões polêmicas, o pacote de seis projetos que 
compõem a Reforma Administrativa precisará ser complementada. O Executivo 
encaminhou ontem ao plenário da Câmara Municipal, projeto de lei complementar 
que trata sobre a organização das secretarias e órgãos municipais. Aprovado, sem 
alardes, em primeira discussão na tarde de ontem, o projeto volta para segunda 
votação na próxima quarta-feira, dia 25. 
 



 

De acordo com o líder do prefeito no Legislativo, Júlio Protásio, o projeto de lei 
complementar já recebeu 24 emendas que serão analisadas na próxima semana. 
 
“Nos últimos meses aprovamos questões ligadas ao organograma, aos cargos 
comissionados e às funções gratificadas. Agora vamos definir quais serão as 
secretarias do Município, as funções delas e quais vão receber os cargos 
comissionados”, explicou Protásio. 
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Inflação acumulada em 12 meses cola no teto da meta 

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-
15) registrou alta de 0,47% em junho, após subir 0,58% em maio. O resultado, 
divulgado ontem (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),  ficou 
dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo AE 
Projeções, que esperavam inflação entre 0,15% e 0,53%, com mediana de 0,41%. 
Com o resultado anunciado, o IPCA-15 acumula taxas de 3,99% no ano e de 6,41% 
em 12 meses, até junho.  
Emanuel 
Amaral

Estudo do IBGE também registrou aumento de mais de 22% no preço das 
passagens aéreas 
 
No segundo trimestre do ano, o IPCA-15 apresentou alta acumulada de 1,84%, acima 
do resultado registrado no mesmo trimestre de 2013, quando ficou em 1,36%. O 
IPCA-15 de junho, de 0,47%, também foi maior que o de junho de 2013, quando a 
taxa foi de 0,38%. Como resultado, a taxa de inflação acumulada em 12 meses 
acelerou de 6,31% em maio para 6,41% em junho, aproximando-se do teto da meta 
estipulado pelo governo, de 6,5%. 
 
O grupo Alimentação e Bebidas registrou forte desaceleração, de 0,88% em maio 



 

para 0,21% em junho, dentro do IPCA-15. Ao lado do grupo Habitação, os alimentos 
foram os maiores responsáveis pela redução na taxa neste mês.  
 
Em junho, vários alimentos ficaram mais baratos, como batata inglesa (-16,35%), 
farinha de mandioca (-11,67%), cenoura (-5,05%), hortaliças (-4,69%), frutas (-3,44%) 
e feijão carioca (-3,37%). Como resultado, a alimentação consumida em domicílio 
teve deflação de 0,23% em junho. O resultado do grupo Alimentação e Bebidas só 
não foi menor porque a alimentação fora de casa registrou aumento de 1,06% em 
junho. 
 
Habitação 
A variação do grupo Habitação diminuiu de 1,19% para 0,29%, puxada pelo desconto 
na taxa de água e esgoto na região metropolitana de São Paulo, onde a tarifa 
apresentou queda de 18,36%, como reflexo do Programa de Incentivo à Redução de 
Consumo de Água, que bonifica com redução de 30% as contas de água e esgoto de 
usuários que reduzirem em 20% o consumo mensal. Com o resultado de São Paulo, a 
taxa de água e esgoto nacional ficou 4,02% mais barata em junho. 
 
Ainda no grupo Habitação, reduziram o ritmo de alta itens como mão-de-obra para 
pequenos reparos (de 0,66% em maio para 0,34% em junho) e energia elétrica (de 
3,76% para 1,32%). 
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Natal é destaque em ranking da TripAdvisor 

Natal é o oitavo melhor destino turístico do país e o 19º da América do Sul. Esse foi o 
resultado do prêmio Travelers’ Choice Destinos 2014, promovido pelo site de 
viagens TripAdvisor. O ranking é elaborado com base na quantidade e na qualidade 
de hotéis, restaurantes e atrações dos destinos turísticos, na opinião dos usuários do 
site. Nesta edição do prêmio, São Paulo ultrapassou o Rio de Janeiro na lista de 
destinos preferidos e ficou com a primeira posição. Depois do Rio, Gramado ficou 
com a terceira colocação. 
 
O prêmio chega a sua sexta edição reconhecendo cerca de 500 destinos, em 40 
países. Para  elaboração do ranking, o site TripAdvisor se baseia nos comentários e 
avaliações deixados pelos usuários ao longo de 12 meses.  
 
São 85 atrações citadas pelos usuários do site relacionadas a Natal. As Dunas de 
Jenipabu ficaram com a primeira colocação  como atração mais bem avaliada: forma 
mais de 4.300. Também estão na lista pontos como o Parque das Dunas, além de 
praias situadas nas proximidades da capital potiguar. 
 
Entre as capitais nordestinas, Natal ficou atrás apenas de Salvador, que obteve a 
quarta colocação, e Fortaleza, que ficou na sétima posição. Destinos como 
Jericoacoara, no Ceará, ficaram para trás. 
 
A vencedora sul-americana foi Buenos Aires e Istambul foi considerado o melhor 
destino do mundo, seguido de Roma, Londres, Pequim e Praga. O TripAdvisor tem 
mais de 150 milhões de avaliações e recebe mensalmente 260 milhões de visitas em 
todo o mundo. 
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Governo prorroga incentivos 

Brasília, (AE) - A menos de quatro meses para as eleições presidenciais, o governo 
Dilma Rousseff anunciou ontem, 18, mais um pacote econômico, prorrogando ou 
alterando medidas em vigor e reativando um benefício extinto no fim do ano 
passado. O objetivo declarado é impulsionar a produção da indústria, mas a maioria 
dos analistas não vê impacto econômico relevante. 
Fábio Rodrigues 
Pozzebom

Dilma anunciou pacote para representantes de 36 entidades 
 
Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, que participou de reunião de Dilma 
com 36 empresários no Palácio do Planalto, o pacote consiste na prorrogação do 
Programa de Sustentação do Investimento (PSI), na recriação do Reintegra, 
descontinuado em dezembro, e na definição de alíquota única de 25% de sobrepreço 
do produto nacional nas compras governamentais. Nenhuma das ações é inédita. 
Mantega também modificou as regras para adesão ao Refis, programa de 
financiamento para empresas que devem impostos atrasados. 
 
O anúncio de ontem constitui o 25º pacote para estimular a economia anunciado na 
gestão Dilma. Até agora, porém, o melhor resultado do Produto Interno Bruto (PIB) 
foi atingido no primeiro ano - em 2011, o PIB cresceu 2,7%. 



 

 
Entre as medidas estão a prorrogação do PSI, operado principalmente pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O PSI, que oferece 
financiamento a juros subsidiados, foi criado em 2009 e está em vigor, com validade 
até dezembro. Mantega hoje prometeu uma medida provisória a ser editada nos 
próximos meses para prorrogar a linha até dezembro de 2015.  
 
Além disso, o governo relançou o Reintegra. Esse programa, criado por Dilma em 
2011 e implementado ao longo dos anos de 2012 e 2013, devolvia ao exportador de 
manufaturas o equivalente a 3% do crédito tributário. O programa foi extinto há seis 
meses, e agora será recriado - mas a alíquota será de apenas 0,3%.  
 
Entrada 
No caso do Refis, as empresas vão pagar no ato de adesão ao programa 5% de 
dívidas de até R$ 1 milhão, 10% para débitos de R$ 1 milhão a R$ 10 milhões, 15% 
para valores entre R$ 10 milhões e R$ 20 milhões, e 20% acima de R$ 20 milhões. A 
regra original previa o pagamento de 10% de dívidas de até R$ 1 milhão, e 20% para 
débitos acima desse valor. 
 
Finalmente, as compras governamentais com sobrepreço para itens "made in Brazil", 
que também já existem, terão 25% como alíquota única para todos os segmentos. 
De acordo com Mantega, a medida é importante para defender a indústria nacional 
da competição "desigual" com fabricantes de outros países. 



 

Semopi aterra cratera para fazer drenagem provisória 

Igor Jácome, RobertoLucena, Pedro Andrade 
repórteres 
 
A Prefeitura do Natal começou a aterrar, na tarde de ontem (19), a cratera que se 
abriu entre Mãe Luiza e Areia Preta no último final de semana. O objetivo é fazer 
uma drenagem provisória e evitar que o terreno sofra mais erosão. Durante a 
madrugada desta quinta-feira, um novo deslizamento de terra destruiu pelo menos 
mais duas casas da avenida Guanabara e fez com que outros três imóveis 
entrassem  na área de risco. A terra ainda soterrou dois carros que passavam pela 
avenida Sílvio Pedrosa, sendo um deles ocupado por turistas chilenos. Ninguém se 
feriu. O município tem o prazo de seis meses, dado pelo Ministério da Integração, 
para executar os projetos de recuperação da área entre Mãe Luiza e Areia Preta. 
Magnus 
Nascimento

Serviço de aterramento começou ontem e deve demorar pelo menos cinco dias 
para ser concluído 
 
Segundo o secretário de Obras de Natal, Tomaz Neto, o serviço de aterro, que 
começou por volta das 16h, deve demorar pelo menos cinco dias para ser concluído. 
Ele vai possibilitar maior estabilidade da área e facilitar o desvio da água pluvial, 
levada até o local pelo sistema de drenagem, para cair sobre as lonas estendidas. 
“Pode ser que a chuva leve um pouco desse material, mas pelo menos a gente evita 



 

que haja mais erosão. Estamos usando toda a terra que foi lá para baixo”, disse o 
secretário Tomaz Neto. Ele explica que se isso não fosse feito, o buraco continuaria a 
aumentar. “Ia acabar levando metade de Mãe Luiza”, coloca. O aterramento 
ocorrerá dos dois lados pela Guanabara, mas não será suficiente para fechá-lo.   
 
A Semopi ainda não estimou quantas carretas ou toneladas de terra serão usadas. 
Também não há previsão de quando os projetos de recuperação da área começarão. 
A prefeitura já tem escritórios preparando os projetos que serão apresentados ao 
Ministério da Integração. Também ainda não há estimativa de quanto custarão as 
obras. Segundo Tomaz Neto, a prefeitura vai tornar o terreno atingido, entre os 
condomínios Infinity e Aldebaran, em Areia Preta, área inabitável. “Vamos fazer uma 
escadaria e por baixo dela, em concreto armado, um sistema de drenagem que vai 
levar a água da chuva para a praia”, destacou. Já o esgoto futuramente será 
desviado para a estação de tratamento da Companhia de Águas e Esgotos.  
 
A Prefeitura terá um prazo de seis meses, dado pelo Ministério da Integração, para 
obras de recuperação de áreas desastres. Se ultrapassar o período, os recursos 
disponibilizados serão bloqueados e o município terá que apresentar justificativas 
para a prorrogação de prazo.  
 
Ocupação indevida 
Uma das preocupações das autoridades é a ocupação indevida das áreas de risco. 
Retiradas do local no sábado (14), horas antes do desastres, várias famílias já 
voltaram às casas localizadas em área de risco, na rua Atalaia, pouco acima da 
Guanabara. A Defesa Civil informou que não liberou o retorno dos moradores ao 
local e que lá eles estarão em risco.  
 
A dona de casa Edneide Gama não deu conta do perigo. Ela permanece em casa, um 
segundo andar localizado na rua Atalaia, há poucas dezenas de metros da cratera. “A 
gente só sai daqui se o buraco chegar na rua. O povo está é aproveitando as pessoas 
fora de casa para roubar”, diz. Na casa, ela mora junto com o marido, filha e netas. 
Vários vizinhos também voltaram nos últimos dias. Outros só voltam ao local para 
buscar o que foi deixado para trás.   
 
Evacuado no último sábado, o prédio Infinity, localizado na Silvio Pedrosa, já tem 
moradores de volta. O sindico permanece no local. A reportagem tentou falar com 
ele, mas o pedido de entrevista foi negado. Já o síndico do Aldebaran, localizado do 
outro lado do terreno por onde a terra deslizou reclamou da falta de informações do 
poder público. Apesar das máquinas atuarem na retirada de areia da avenida Silvio 
Pedrosa, em Areia Preta, a Defesa Civil não estima quando a via será liberada ao 
tráfego. Por enquanto, o único fluxo no local será o do maquinário. 
 
Protesto 
Moradores de Mãe Luiza fizeram manifestação na manhã de ontem, bloqueando o 



 

fluxo de veículos na Via Costeira e o acesso ao bairro pela avenida João XXIII, das 
10h20 às 12h15,e prometem um novo protesto para a manhã de hoje. O grupo 
pediu mais celeridade nas providências da Prefeitura do Natal e novas vistorias nas 
casas das ruas Guanabara e Atalaia, onde a cratera atingiu moradias e deixou outras 
interditadas por risco de desabamento. Cinco viaturas da Polícia Militar, sendo duas 
do Batalhão de Choque, e o comandante geral da Polícia Militar do RN, coronel 
Francisco Canindé Araújo, acompanharam o protesto, mas não interferiram  no 
bloqueio das vias, feito com entulhos, galhos, placas e um sofá velho. De acordo com 
Everaldo Batista Vilela, morador da Atalaia, falta atenção aos moradores atingidos 
pelo deslizamento. Márcia Maria do Nascimento, 48, reclamou da demorar em 
iniciar o cadastramento das famílias (feito somente ontem. 
 
“Estou pagando aluguel, minha família está distribuída nas casas dos parentes e 
amigos e queremos resolver logo isso”, disse sobre o pagamento de aluguel social 
pela Prefeitura. 
 
Durante a manifestação, que ocorreu pacífica, exceto as aglomerações quando 
motoristas tentavam furar o bloqueio, o fotógrafo José Aldenir Souza Machado foi 
ameaçado, enquanto fotografava a conversa entre polícia e moradores, por um PM 
que apesar de não usar fardamento com nome, foi identificado como major Fábio. 
“Se você não pode ajudar, saia daqui e não atrapalhe”, disse o policial. Ao responder 
que estava trabalhando, o major retrucou: “continue e lhe coloco na viatura”. 
 

Prefeitura espera relatório para definir ações de recuperação 

A Prefeitura do Natal ainda não definiu o planejamento para reconstrução e 
reocupação da área afetada pelos deslizamentos de terra em Mãe Luiza. As possíveis 
soluções para o problema que atingiu aproximadamente 600 pessoas  serão 
conhecidas apenas quando os profissionais do Serviço Geológico do Brasil (SGB) 
finalizarem o relatório sobre o desastre que ocorreu no último sábado, dia 14. Os 
geólogos devem entregar o documento na próxima quinta-feira, dia 26.  
 
Quatro geólogos do SGB – órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia (MME), 
também conhecido como Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) – 
estão em Natal desde a última segunda-feira, dia 16, realizando visitas ao local para 
elaborar um relatório técnico. Eles vieram à cidade depois de uma solicitação do 
Ministério da Integração Nacional (MIN). Segundo o titular da Semopi, Tomaz Neto, 
o documento será apresentado até a próxima quinta. “Temos a informação que o 
documento fica pronto em uma semana”, disse. 
 
Paralelo ao trabalho dos geólogos, um trio de professores da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Estado (IFRN) também elaborou um documento que aponta as causas para o 
acidente. O relatório foi entregue à Semopi no fim da tarde da última quarta-feira, 



 

dia 18, mas a imprensa não teve acesso ao documento. “Já li o relatório, mas ainda 
preciso analisar as informações. Basicamente o que foi apontado pelos professores 
se refere às causas do deslizamento”, explicou o secretário adjunto de Conservação 
da Semopi, Walter Fernandes. 
 
O trabalho dos profissionais da UFRN e IFRN terá papel secundário diante do 
diagnóstico que está sendo produzido pelo geólogos do CPRM. De acordo com 
Walter Pedro, o documento que deve ser entregue na próxima semana será 
fundamental para buscar recursos junto ao Governo Federal. “O relatório que nos 
interessa e é mais importante é este que o pessoal do CPRM está elaborando. Com 
esse relatório, teremos condições de solicitar os recursos financeiros necessários 
para as obras de reconstrução e reocupação dessa área”, disse. 
 
Custos 
O titular da Semopi reafirmou que a Prefeitura ainda não pode mensurar o 
montante de investimento necessário para recuperar os estragos causados pelas 
últimas chuvas. Tomaz Neto estranhou a estimativa feita pelo engenheiro civil, 
geotécnico e professor do IFRN), Ricardo Severo. Segundo Severo, a Prefeitura do 
Natal terá que investir aproximadamente R$ 40 milhões para recuperar e reocupar a 
área. “Não sei como ele chegou a esse número. Ainda não temos os projetos 
necessários. Não dá para falar em valores agora”, disse ontem à tarde. 

Pelo menos 65 famílias receberão aluguel social 

Com o novo desabamento de casas na madrugada de ontem, o número de moradias 
destruídas em Mãe Luiza é de 35, segundo o diretor da Defesa Civil municipal, 
Eugênio Soares. Já o número de moradias interditadas atualmente é de 73, 
considerando as interdições de uma vila (com quatro quartos) e duas casas, na 
manhã de ontem, na rua Atalaia, conforme dados da Secretaria Municipal de 
Segurança Pública e Defesa Social (Semdes). 
 
O dado inicial da Prefeitura era de que 65 famílias estavam cadastradas para receber 
o aluguel social. O cadastramento foi feito ontem, das 9h às 14h, na Escola Estadual 
Senador Dinarte Mariz, mas até o final do dia, o número não foi atualizado pela 
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtas). 
 
O novo deslizamento de terra deixou um Siena prata, que trafegava na avenida Silvio 
Pedrosa, com turistas chilenos, soterrado, na madrugada de ontem. Henrique Neves, 
gerente da locadora Serra Dourada, responsável pelo veículo, criticou a falta de 
sinalização da situação da Silvio Pedroza no sentido Ponta Negra – Praia do Meio. 
“Eles são estrangeiros  e com a cidade toda em obras, sem uma placa dizendo que 
era proibido passar não tinha como saber do bloqueio”, disse ele.  
 
De acordo com a Defesa Civil do Município, a área estava bloqueada com faixa de 
isolamento e presença de agentes do órgão e agentes de mobilidade da Secretaria 



 

Municipal de Mobilidade Urbana (Semob). Morador do condomínio Oceanos, na 
Silvio Pedroza, o geólogo Geraldo Magela considera que o serviço de contenção da 
área de deslizamento poderia ter mais celeridade.  
 
“A contenção das lonas é a melhor medida a se tomar, mas deveria vir desde o 
ponto mais alto da cratera, próximo à rua Guanabara, até embaixo, e não 
concentrado apenas na parte baixa. A Defesa Civil diz que a área é de risco e 
instável, mas trata-se de uma emergência e algo precisa ser feito”, comentou o 
geólogo.  
 
Apesar de não se considerar afetado pelo deslizamento, ele afirma que devido aos 
transtornos causados a quem trafega pela Silvio Pedroza ou tem estabelecimento 
comercial dentro da área bloqueada, ele diz que a via poderia ser liberada, mas 
manter as barreiras da Defesa Civil e Semob. “Faz a limpeza da via e libera para 
passagem de veículos, mas mantém a barreira e interrompe o fluxo quando voltar a 
chover”, sugeriu.  
 
A Companhia de Águas e Esgotos do RN (Caern) começará hoje, dia 20, caso as 
condições climáticas sejam favoráveis, a implantar sistema provisório para a rede de 
esgoto do bairro. A companhia colocará dois reservatórios para armazenar o fluxo 
que corre pelas ruas do bairro e direcioná-lo à rede da Sílvio Pedroza. Na tarde de 
ontem, dia 19, a Caern tinha parte do material para o serviço e o restante está sendo 
adquirido. 
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