
 

FECOMÉRCIO 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE              DATA: 24.08.14             EDITORIA: ECONOMIA  

 

 



 

 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: JORNAL DE  HOJE                 DATA: 23.08.14             EDITORIA:  MARCOS 
AURÉLIO DE SÁ 

 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE              DATA: 24.08.14             EDITORIA: LIEGE 
BARBALHO 

  
 
Classificação: Positiva  



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE              DATA: 23.08.14             EDITORIA: ELIANA 
LIMA 

 

 
 
Classificação: Positiva  
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM              DATA: 23.08.14              
 
Debate da Band será realizado no dia 28 de agosto, e terá seis blocos - Blogs e 
Colunas - Nominuto.com 
 
 
 

 
 
Reprodução/Band  
 
 Cenário do debate da Band Natal com os candidatos ao governo estadual, no 
próximo dia 28 de agosto, às 22h00.  
 
O debate da Band Natal com os candidatos ao governo estadual terá seis blocos, e o 
programa deverá durar 2 horas e 30 minutos, segundo a produção da emissora 
potiguar. O evento será realizado no próximo dia 28 de agosto, a partir das 22h00, 



 

nos estúdios da emissora. 
 
O programa deveria ter sido realizado no último dia 14, mas a morte trágica do 
presidenciável Eduardo Campos (PSB), em acidente aéreo no dia 13, forçou o 
adiamento. 
 
O primeiro bloco prevê perguntas dos jornalistas convidados - um da Band, um da 
Tribuna do Norte, um do Novo Jornal, um do portal Nominuto.com e outro da 96 
FM. Cada candidato responderá uma pergunta por ordem de sorteio. 
 
No segundo bloco, os candidatos vão perguntar e responder entre eles. O mediador 
sorteia um nome para perguntar e outro para comentar o tema de livre escolha. 
 
No terceiro bloco do programa, os participantes vão responder os questionamentos 
do telespectador da Band. A emissora vai produzir uma série de perguntas ao eleitor 
em Natal e cidades do interior. As cinco mais relevantes serão levadas ao ar. 
 
No quarto bloco, os candidatos vão responder a perguntas da Federação do 
Comércio do Rio Grande do Norte (Fecomércio), parceira da BAND Natal na 
realização do evento. 
 
No quinto bloco, os candidatos voltarão a debater entre eles, a exemplo do que está 
previsto no segundo bloco, mas com uma diferença: haverá sorteio apenas para 
quem vai perguntar. Cada participante vai escolher seu alvo. Ninguém poderá 
responder mais de uma pergunta. 
 
No sexto bloco, a emissora reservou tempo para as considerações finais. 
 
O tradicional debate da Band com os candidatos ao governo estadual será 
retransmitido, ao vivo, pela 96 FM, portal Nominuto.com e TV União. 
 
A mediação será minha. 
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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM              DATA: 23.08.14              
Governadora Rosalba Ciarlini visita Ficro 2014 - Notícias - Política - Nominuto.com 
 

 
 
Carlos Costa  
 
A governadora Rosalba Ciarlini (DEM) visitou, na última sexta (22), a Feira Industrial 
e Comercial da Região Oeste - Ficro, em Mossoró, acompanhada do Secretário 
Estadual de Desenvolvimento Econômico, Silvio Torquato. 
 
Rosalba visitou os estandes, conversou com empresários, empreendedores e ouviu 
deles o entusiasmo de participar da exposição. A expectativa é que a Ficro 2014, 
organizada pela Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM), movimente 
cerca de R$ 15 milhões em negócios 
 
Esta é a 27ª edição da Feira, que reúne empresas dos diversos setores desde a 
mineração ao artesanato. Neste ano a novidade é o novo formato da exposição. 
Agora todos os 100 estandes são montados dentro da área coberta do Expocenter.  
 
A Ficro segue até este sábado (23). Além da exposição, estão sendo realizadas 
oficinas pelo Sebrae e rodadas de negócios pela Petrobras e Fecomércio. A Feira 
conta também com espaço gastronômico e realização do 1º Mossoró Mostra Moda. 
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VEÍCULO: BLOG DO CARLOS SANTOS              DATA: 23.08.14              
Governadora visita Ficro e conversa com empreendedores 
 

 
Rosalba conversa com empresário, ao lado de Torquato (Foto: Carlos Costa) 

 
 
sábado - 23/08/2014 - 07:02h 
 
A governadora Rosalba Ciarlini (DEM)  visitou, nesta sexta-feira (22), a Feira 
Industrial e Comercial da Região Oeste (Ficro), em Mossoró, acompanhada do 
Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Silvio Torquato, assessor de 
Comunicação Paulo Araújo e correligionários locais. 
 
Rosalba conversa com empresário, ao lado de Torquato (Foto: Carlos Costa) 
 
A expectativa é que a Ficro 2014, organizada pela Associação Comercial e Industrial 
de Mossoró (ACIM), movimente R$ 15 milhões em negócios. “A Ficro é um evento 
tradicional, importante para os negócios da região Oeste por isso conta com o apoio 
do Governo do Estado”, declarou a Chefe do Executivo. 
 
Rosalba Ciarlini visitou cada um dos estandes, conversou com empresários, 
empreendedores e ouviu deles o entusiasmo de participar da exposição. “Tenho 
certeza que a expectativa de negócios será superada”, comentou. 
 
Formato 
 
Esta é a 27ª edição da Feira, que reúne empresas dos diversos setores desde a 
mineração ao artesanato. Neste ano a novidade é o novo formato da exposição. 
Agora todos os 100 estandes são montados dentro da área coberta do Expocenter. 
 
“Pensamos nesse formato para proporcionar mais conforto para os empresários e 
demais visitantes, acreditamos que agradou pela quantidade de pessoas que temos 
recebido”, explicou o Presidente da Associação Comercial e Industrial de Mossoró 
(ACIM), Nilson Brasil. 

http://blogcarlossantos.com.br/wp-content/uploads/2014/08/Governadora-visita-Ficro-2014-Foto-Carlos-Costa-1-FILEminimizer.jpg


 

 
A Ficro segue até esse sábado (23). 
 
Além da exposição, estão sendo realizadas oficinas pelo Sebrae e rodadas de 
negócios pela Petrobras e Fecomércio. A Feira conta também com espaço 
gastronômico e realização do 1º Mossoró Mostra Moda. 
 
Hoje, a partir das 20h, também o Palco Giratório, espaço para apresentação da peça 
teatral “O segredo da Arca de Trancoso”, iniciativa do Sesc, que compõe o Sistema 
Fecomércio. 
 
Com informações da Assessoria de Comunicação Social do Governo do Estado. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

SESC 
VEÍCULO: O MOSSOROENSE              DATA: 24.08.14             EDITORIA: GERAIS 

  
 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO CARLOS SANTOS              DATA: 22.08.14              
Ficro abre espaço para “O segredo da Arca de Trancoso” 
 
sexta-feira - 22/08/2014 - 18:07h 
 
A 27ª Feira Industrial e Comercial da Região Oeste (FICRO) no Centro de Exposições e 
Eventos Enéas Negreiros (EXPOCENTER), Mossoró, não é apenas um ambiente de 
negócios. Os primados do capital e do marketing dão lugar também à arte. 
 

 
Espetáculo chega a Mossoró via Sesc, Sistema Fecomércio (Foto: Lili Curi) 
 

Por isso, que nesse sábado (23), a partir das 19h, o Projeto Palco Giratório, iniciativa 
de difusão das artes cênicas, encetado pelo Sistema Fecomércio, apresenta o 
espetáculo “O segredo da Arca de Trancoso”, por meio do Sesc. O trabalho é do 
Grupo Vilavox (Salvador-BA), . 
 
O Palco Giratório chega à sua 17ª Edição com apresentações gratuitas em nove 
cidades do Rio Grande do Norte. 
 
Espetáculo de rua 
 
Dentro da Ficro, a promoção ocupa espaço para uma peça que começou a rodar o 
Rio  Grande do Norte em abril. Natal, Mossoró, Caicó, Macaíba, São Paulo do 
Potengi, Nova Cruz, Assu, Currais Novos e Santa Cruz fazem parte do roteiro. 
 
Inspirado no universo dos contos orais brasileiros, o espetáculo utiliza técnicas de 
pernas de pau, máscara e músicas originais, para contar a  história de um menino 
encarregado de levar uma arca de madeira até um local muito distante. Logo ele 
descobre que a tal arca tem o poder de transformar a vida de quem tentar ver seu 
conteúdo. 
 
O Vilavox foi fundado em Salvador em 2001, a princípio como grupo cênico-vocal. 
Mas avançou, apostando no cruzamento de linguagens estéticas e artísticas. O 
segredo da Arca de Trancoso é sua primeira montagem infantil e com características 
de espetáculo de rua. A montagem dirigida por Cláudio Machado, com texto do 
pernambucano Luiz Felipe Botelho. 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: PONTO DE VISTA ONLINE             DATA: 24.08.14              
Inscrições abertas para a 14ª edição dos Jogos dos Comerciários | Ponto de Vista 
com Nelson Freire 

 
 
Posted on 24. Aug, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
Vem aí a 14ª edição dos Jogos dos Comerciários, promovido pelo Serviço Social do 
Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). Em Natal – uma das quatro cidades a 
sediar eventos –, serão oferecidas 11 modalidades esportivas: o futsal recebe 
inscrições até 29/08 e as demais modalidades recebem até uma semana antes da 
competição. A abertura acontece dia 04/09, às 18h30, no auditório do Sesc Centro. 
Informações sobre os jogos nas quatro cidades estão disponíveis no site do Sesc RN, 
o www.sescrn.com.br. Além de Natal, os Jogos irão acontecer em Macaiba, Caicó e 
Mossoró. 
 
  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: JORNAL METROPOLITANO            DATA: 22.08.14              
 
22 de Agosto de 2014 às 15h22 
 Continuam abertas as inscrições para O Circuito Sesc de Atres Cênicas  
 
Constinuas abertas as inscrições para o Circuito Sesc de Artes Cênicas, projeto 
pioneiro no nordeste de fomento as artes cênicas. Serão contemplados cinco 
projetos de grupos potiguares, que além da montagem terão apoio na circulação dos 
espetáculos em âmbito estadual.  
  
Os projetos deverão ser entregues até o dia 17 de setembro pelo correio (SEDEX ou 
carta registrada) ou diretamente na sede da administração regional do Sesc RN, 
localizada na Rua: Cel. Bezerra, 33. Cidade Alta, identificados da seguinte forma: 
Projeto Circuito Sesc das Artes Cênicas Potiguar - 2014. Não serão aceitas inscrições 
enviadas por email. 
  
Cada um dos cinco projetos contemplados receberão um auxílio no valor de R$ 30 
mil, sendo o pagamento efetuado em três parcelas. Cada proponente poderá 
concorrer somente com um projeto, com exceção de cooperativas de produtores ou 
de artistas, bem como, associações que abriguem diversos grupos ou companhias. 
Desde que não favoreça a um único proponente no grupo. 
  
  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: VNT ONLINE            DATA: 23.08.14              
 Ed Motta repete a dose na Praia da Pipa neste fim de semana                |                 
VNT Online - Várzea/RN 
 

 
No VNT da TN  
A banda segue tocando até o dia 24 de agosto para a 4ª edição do Fest Bossa &amp; 
Jazz, que desde 2012 está sendo realizado gratuitamente em Pipa. A programação 
de peso traz nomes nacionais e internacionais para tocar jazz, soul, funk e bossa com 
muita classe, propriedade e balanço.  Além das apresentações, também são 
promovidos workshops, palestras e oficinas ao longo da programação.  
O festival criou na edição passada um segundo palco denominado “Novos Talentos 
do RN”. Em uma iniciativa da produção, este palco passou a ser chamado a partir 
deste ano de “Palco Manoca Barreto Novos Talentos do RN”. Hoje (sexta) tem 
workshop de bateria com Rogério Pitomba às 14h, seguindo com show de Dudo 
Galvão e João Vitor, às 15h.  Às 20h Rogério Pitomba abre o palco principal com seu 
groove potiguar; segue com Nuno Mindelis, às 21h; e às 22h30 com Ed Motta e a 
Sesi Big Band, que já realizaram uma elogiada performance na quarta passada, 
durante a abertura do evento em Ponta Negra.  
No sábado, a programação começará com oficinas e bandas a partir das 10h da 
manhã. O workshop às 14h será com o trompetista Mark Rapp. No palco Talentos, se 
apresentam Caio Padilha e Ricardo Baya, às 15h. No palco principal, às 20h, tocarão 
Camila Masiso, os mestres Marcos Valle e Roberto Menescal (21h), e Glen David 
Andrews Band (22h30). No domingo,  a partir das 18h shows com  a banda 
Sambossamba &amp; Blues, Jaques Morelenbaum &amp; Cello Samba Trio, e 
finalizando com Eric Gales. Na segunda (25), a ação volta para Natal com workshop 
de guitarra blues com Eric Gales no Sesc Centro, às 18h.   



 

 
Serviço 4º Fest Bossa &amp; Jazz. Em Pipa, de sexta a domingo, com programação 
das 10 às 23h. Acesso gratuito.  
 
SEXTA, 22 15h – João Vitor 16h – Dudu Galvão 20h - Rogério Pitomba 21h - Nuno 
Mindelis 22h30 - Sesi Big Band &amp; Ed Motta 24h - Jam Session 
 
SÁBADO - 23 15h – Caio Padilha 16 h – Ricardo Baya Trio 20h - Camila Masiso 21h - 
Marcos Valle &amp; Roberto Menescal 22h30 - Glen David Andrews Band 24h - Jam 
Session 
 
DOMINGO - 24 18h - Sambossamba &amp; Blues 19h - Jaques Morelenbaum &amp; 
Cello Samba Trio 20h30 -Eric Gales 22h - Jam Session 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: VNT ONLINE            DATA: 22.08.14              
 
22/08/2014 09h32 
  
 13ª edição do Liquida Natal espera movimentar mais de R$ 240 milhões 
 
 Neste ano, o evento acontece de 28 de agosto a 07 de setembro, contemplando o 
período dos dois meses mais parados para o comércio em relação às vendas 
 
 Por: Lorena Dias  
&quot;Evento que cresce a cada ano e recebe mais adesões por parte dos lojistas e 
consumidores. Não é a toa que só perde em vendas para o Natal&quot;. Foi assim 
que o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal - CDL Natal, Amauri da 
Fonseca Filho, descreveu o Liquida Natal durante o lançamento da 13ª edição do 
evento. Em uma coletiva à imprensa realizada na quinta-feira (21), a CDL Natal e a 
Start Consultoria, empresa responsável pela coordenação do evento, divulgaram 
informações sobre a edição de 2014. 
 
Neste ano, o Liquida Natal acontece de 28 de agosto a 07 de setembro, 
contemplando o período dos dois meses mais parados para o comércio em relação 
às vendas. A organização do evento chegou às datas através de uma pesquisa entre 
os lojistas, que consideraram o período muito parado para o comércio em relação às 
vendas. A expectativa é que, com mais de três mil pontos de venda cadastrados, o 
evento tenha um crescimento de 10% nas vendas em relação a 2013, movimentando 
mais de R$ 240 milhões durante os 10 dias. 
 
Com o objetivo de atingir esse valor, a CDL Natal aposta no sorteio de prêmios cada 
vez mais atrativos. São eles: um apartamento, um carro 0 km, cinco caminhões de 
prêmios, cinco tv's de plasma 50&quot; e uma bolsa de estudos completa na 
UniFacex. Para participar das promoções basta comprar em uma das lojas 
cadastradas e garantir o cupom a cada R$ 25,00 em compras. Se o pagamento foi 
feito através da máquina de cartão da Rede, o consumidor ganha cupons em dobro, 
e se o pagamento for com o Hipercard ganha cupons em triplo. Com isso, a 
organização espera a troca de 5 milhões de cupons. E mais: o vendedor que tiver o 
cupom de sua venda sorteado ganha um notebook. 
 
&quot;Como se trata de um evento promocional, acreditamos que é uma grande 
oportunidade para movimentar o comércio local. Somos sempre muito otimistas, já 
que acreditamos na qualidade do evento&quot;, afirmou Amauri da Fonseca Filho, 
que lembrou ainda a importância do consumidor preencher todos os dados 
corretamente, para o cupom ser válido. 
 
Para prestar um atendimento de qualidade e esquentar as vendas durante o Liquida 
Natal, foram realizados quatro workshops com lojistas e vendedores, no auditório do 



 

Sesc, reunindo aproximadamente 500 pessoas cada. Um importante treinamento 
onde foram abordados temas como a movimentação do mercado, além de dicas 
para melhorar os negócios e tornar a loja atrativa para o cliente. 
 
De acordo com o criador do Liquida no Brasil e diretor da Start Consultoria, Bernardo 
Farias, a união entre a CDL Natal e os lojistas da capital potiguar dá credibilidade ao 
evento. &quot;Das 16 capitais que aderiram ao projeto, Natal só perde atualmente 
em vendas para Salvador e Fortaleza. Nós avaliamos o Liquida como um sucesso de 
vendas, uma vez que o consumidor dá prioridade em comprar numa loja que esteja 
participando da campanha para ele ter a oportunidade de ganhar um prêmio&quot;, 
disse o Bernardo Farias. 
 
Para Afrânio Miranda, diretor de uma das maiores redes de serviços de informática 
do Rio Grande do Norte e que participa do Liquida Natal desde o início, a campanha 
é garantia de sucesso. &quot;Essa época é garantia de números altíssimos, pois o 
mês de agosto coincide com o de aniversário da empresa, dessa maneira é o mês 
que contamos com mais vendas. Anualmente, nós repassamos cerca de 100 mil 
cupons e no ano passado dois ganhadores haviam feito compras em nossas 
lojas&quot;, falou o empresário.  
 
Após a coletiva de imprensa, o jornalista Alexandre Garcia proferiu a palestra 
&quot;O Brasil de hoje e amanhã&quot; onde discorreu sobre os atuais problemas 
do país, falando de economia, segurança, corrupção, inflação, política e eleições; e 
logo após a plateia realizou perguntas para o palestrante. 
 
Ainda não foi divulgada a data exata para a realização do sorteio, mas ela deve 
acontecer no máximo 30 dias após o encerramento da Liquida Natal e de acordo 
com Amauri da Fonseca Filho, a organização do evento está preparando uma 
surpresa que será divulgada nos próximos dias. 
 
  
Classificação: Positiva 
 
  



 

SENAC  
VEÍCULO: PONTO DE VISTA ONLINE           DATA: 24.08.14              
Harmonização de vinhos e alimentos é tema de curso no Senac | Ponto de Vista 
com Nelson Freire 
 

 
 
Posted on 24. Aug, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
Alinhar os aromas de vinhos aos sabores dos alimentos é a proposta do curso 
Harmonização de Vinhos e Alimentos, promovido pelo Senac/RN. A capacitação será 
ministrada de 25 a 29 de agosto, na unidade Barreira Roxa, em Natal. 
 
Com o objetivo de estimular a percepção visual, gustativa e olfativa, o curso de 20 
horas será composto por exercícios práticos de degustação adequando ás técnicas 
aos pratos escolhido. Além de harmonizar os vinhos com as características dos 
alimentos, identificando a temperatura ideal do consumo e os tipos ideias para cada 
refeição. 
 
 O curso irá preparar os participantes para que regulem a área de alimentos e 
bebidas em estabelecimentos, além de estarem aptos a prestar serviços de 
consultoria e investir em empreendedorismo na área. 
 
 As aulas acontecerão de segundas a sexta-feira, das 18h às 22h. Para participar é 
preciso ter ensino fundamental completo e, no mínimo, 18 anos. O valor total do 
curso é de R$ 260,00, que pode ser divido em quatro parcelas de R$ 65,00. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO.COM           DATA: 22.08.14              
 
Hospital Tarcísio Maia realiza Semana de Prevenção de Acidentes - 
 

 
A programação começa segunda-feira, 25, às 13h, com o credenciamento e 
apresentaçã 
 
 O Hospital Regional Tarcísio Maia, através do Núcleo de Assistência à Saúde do 
Trabalhador (HRTM-NAST) realiza de 25 a 27 de agosto, no auditório da Faculdade 
de Medicina de Mossoró, a VIII Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho (SIPAT), com o tema central “É Preciso Saber Viver com Segurança!”. 
 
 “Trata-se do momento em que o hospital proporciona aos trabalhadores a formação 
da consciência crítica sobre a importância da prevenção de acidentes no ambiente 
de trabalho, com a relevância da promoção da saúde individual e coletiva”, explicou 
Bruno Vinícius de Holanda Ananias, técnico de Segurança do Trabalho do Tarcísio 
Maia.  
   
 
 A programação começa segunda-feira, 25, às 13h, com o credenciamento e 
apresentação cultural. Às 14h, acontece a palestra “É preciso saber viver”, proferida 
pelo enfermeiro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e Universidade 
Potiguar, João Bosco Filho. Terça-feira, 26, às 14h, “Segurança no Trânsito”, pelo 
Agente de Trânsito, da Gerência Municipal de Transito de Mossoró, Francisco Almir 
Freitas. Às 15h, “Só por hoje”, tema abordado por representante do Grupo de 
Alcoólicos Anônimos. 
 
 Quarta-feira, 27, último dia da SIPAT/HRTM, às 14h, “Prevenção e Ação em caso de 
Incêndio”, por representante do Corpo de Bombeiros Militar. Às 15h, “A prevenção 
de acidentes no ambiente de trabalho”, com Bruno Vinicius Holanda, técnico de 
segurança do trabalho, e Cláudia Patrícia Nascimento de Oliveira, enfermeira do 
NAST/HRTM. E às 16h, “Manejo dos Resíduos Hospitalares”, sob a responsabilidade 
da enfermeira coordenadoria do Núcleo de Gerenciamento de Resíduos do HRTM, 
Kalydyjamayra Oliveira Reis de Freitas. 



 

 
 A VIII Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho do Tarcísio Maia tem 
o apoio do Núcleo de Estágio e de Educação Permanente (NEEP) e do Departamento 
de Recursos Humanos (RH) do hospital, e ainda da Escola de Enfermagem Tereza 
Néo, Faculdade de Enfermagem Nova Esperança, Faculdade de Medicina de 
Mossoró, SENAC, Honda Motos, Salutares, Farmafórmula e Centro de Análises 
Clínicas e Imunológicas de Mossoró (CACIM). 
 
   
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE           DATA: 22.08.14              
Hospital Tarcísio Maia reali a  e ana de  re enç o de Aciden es  | O Jornal de 
Hoje 
 

 
 
 
 
Foto: Divulgação 
O Hospital Regional Tarcísio Maia, através do Núcleo de Assistência à Saúde do 
Trabalhador (HRTM-NAST) realiza, de 25 a 27 de agosto no auditório da Faculdade 
de Medicina de Mossoró, a VIII Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho (SIPAT), com o tema central “É Preciso Saber Viver com Segurança!”. 
 
“Trata-se do momento em que o hospital proporciona aos trabalhadores a formação 
da consciência crítica sobre a importância da prevenção de acidentes no ambiente 
de trabalho, com a relevância da promoção da saúde individual e coletiva”, explicou 
Bruno Vinícius de Holanda Ananias, técnico de Segurança do Trabalho do Tarcísio 
Maia. 
 
A programação começa segunda-feira, 25, às 13h, com o credenciamento e 
apresentação cultural. Às 14h, acontece a palestra “É preciso saber viver”, proferida 
pelo enfermeiro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e Universidade 
Potiguar, João Bosco Filho. Terça-feira, 26, às 14h, “Segurança no Trânsito”, pelo 
Agente de Trânsito, da Gerência Municipal de Transito de Mossoró, Francisco Almir 
Freitas. Às 15h, “Só por hoje”, tema abordado por representante do Grupo de 
Alcoólicos Anônimos. 
 
Quarta-feira, 27, último dia da SIPAT/HRTM, às 14h, “Prevenção e Ação em caso de 
Incêndio”, por representante do Corpo de Bombeiros Militar. Às 15h, “A prevenção 
de acidentes no ambiente de trabalho”, com Bruno Vinicius Holanda, técnico de 
segurança do trabalho, e Cláudia Patrícia Nascimento de Oliveira, enfermeira do 
NAST/HRTM. E às 16h, “Manejo dos Resíduos Hospitalares”, sob a responsabilidade 
da enfermeira coordenadoria do Núcleo de Gerenciamento de Resíduos do HRTM, 
Kalydyjamayra Oliveira Reis de Freitas. 



 

 
A VIII Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho do Tarcísio Maia tem 
o apoio do Núcleo de Estágio e de Educação Permanente (NEEP) e do Departamento 
de Recursos Humanos (RH) do hospital, e ainda da Escola de Enfermagem Tereza 
Néo, Faculdade de Enfermagem Nova Esperança, Faculdade de Medicina de 
Mossoró, SENAC, Honda Motos, Salutares, Farmafórmula e Centro de Análises 
Clínicas e Imunológicas de Mossoró (CACIM). 
 
 
Classificação: Positiva 
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"A obra da Roberto Freire, a priori, é desnecessária" 
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Editores 
 
O prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, deixou claro em entrevista à TRIBUNA DO 
NORTE, na última terça-feira, 19, que é contra o projeto do Governo do Estado que 
pretende reformar e alargar a Av. Roberto Freire. “A Prefeitura tem sérios 
questionamentos a fazer, inclusive foi dada, na administração passada, a licença e eu 
mandei rever, porque acho que essa obra, a priori, é desnecessária”, argumentou.  
 
Na conversa, Carlos Eduardo fez um balanço das obras de mobilidade urbana, 
licitações do transporte e da limpeza pública, e disse que, além de recuperar obras 
de mobilidade previstas na Matriz de Responsabilidade da Copa “que estavam 
perdidas”, conseguiu reabrir todas as unidades de saúde, concluir a UPA da Cidade 
da Esperança e iniciar a construção de uma terceira UPA, na zona Norte de Natal. 
Falou, ainda, sobre o déficit público municipal acumulado na administração passada, 
em torno de R$ 500 milhões. “Nós conseguimos pagar inacreditáveis quase 90 
milhões de reais, prejudicando a nossa gestão”, afirmou ele. Sobre a realização da 
Copa da Fifa em Natal, ele ressaltou o bom resultado na arrecadação de ISS no 
período do evento, mas foi taxativo: a Prefeitura fez “um péssimo negócio” ao doar 
os terrenos onde estavam construídos o estádio Machadão e o Machadinho, sem 
pedir contrapartida para outros projetos municipais. Eis a entrevista: 
 
Frankie 
Marcone



 

Carlos Eduardo detalha novos projetos de mobilidade, critica obra do Governo do 
Estado e afirma que Natal fez “péssi o” negócio para a Copa 
 
Quais são os principais projetos de infraestrutura que a Prefeitura tem? O que já 
está encaminhado? 
Atualmente, a prefeitura está fazendo um investimento ao redor de 1,2 bilhão de 
reais na cidade. E agora estamos nos preparando para fazer um novo investimento, 
de R$ 1 bilhão, somando-se a esse, sendo que o primeiro projeto é referente à zona 
Norte, da ordem de 150 milhões de reais, sendo 135 milhões de reais para Lagoa 
Azul e 15 milhões para Brasil Novo e Novo Horizonte. Significa abastecimento de 
água, drenagem e pavimentação. Quarta-feira passada, assinei contrato dos 
primeiros 75 milhões. E estou aguardando exame da Caixa Econômica de outro 
projeto de 122 milhões de reais que é na área de mobilidade urbana. 
 
O senhor pode detalhar o projeto? 
Ele implica na construção de tunéis, viadutos e grande investimento na recuperação 
da malha viária, sobretudo em ruas e avenidas que são corredores do transporte de 
massa; 1.052 abrigos de ônibus novos e padronizados; BRTs que vamos ter 
pioneiramente e outro projeto que já assinamos no Palácio do Planalto, perante a 
presidente Dilma e já estamos com os recursos da ordem de 13 milhões de reais 
para fazer a consultoria que vai elaborar o projeto onde a obra principal dele será 
um túnel que vai começar do lado do Midway, partindo da avenida Salgado Filho 
com Bernardo Vieira, e cruzando a Antônio Basílio, a Nascimento de Castro e a 
Amintas Barros. 



 

 
Eliminando os semáforos...  
Isso, vai eliminar todos esses gargalos. E mais nesse projeto de 122 milhões está 
incluído o túnel da Alexandrino com a Hermes da Fonseca, o que significa dizer que o 
natalense, que hoje tem ali seu maior gargalo, vai enfrentar nesse trecho um único 
sinal, que é ali em frente ao 16 RI, e a partir dai ele vai embora, sem travar no 
trânsito. Quero dizer que esse projeto também inclui viadutos na avenida da 
Integração, com o final da Prudente, e outro na Xavier da Silveira com a Bernardo 
Vieira. Temos ainda outros projetos nessa área de mobilidade, estações de 
transferência, sem eliminar o cartão, climatizadas, com acomodação boa. 
 
Prefeito, essas são obras para dois anos? O senhor termina o mandato com essas 
obras concluídas? 
Esses investimentos de R$ 150 milhões, na zona Norte, e de R$ 122 milhões nós 
terminaremos em um ano e meio. E esse investimento que eu estou falando maior, 
cujo orçamento especulado porque a consultoria está levantando o projeto é da 
ordem de 1 bilhão de reais será realizado até o final do meu mandato em 2016. Eu 
espero que até outubro, novembro de 2016 essas obras todas estejam prontas. 
Hoje, as pessoas reclamam que estão passando uma hora e meia, duas horas no 
trânsito e estão perdendo tempos preciosos da sua vida, seja no trabalho ou na 
convivência com a sua família.  Então, essas são as obras macro que temos para a 
cidade, na sua infraestrutura, na sua área de mobilidade urbana.  E acrescento que 
essa obra de 1 bilhão também contempla a zona Norte, com dois complexos de 
túneis e viadutos, na Avenida João Medeiros Filho. 
 
Têm obras que dependem do poder municipal, como essas que o senhor citou. 
Mas a gente também tem gargalos em vias como na BR-101, que é federal e cruza 
o centro urbano e tem impacto grande na cidade, e na Engenheiro Roberto Freire, 
que depende do poder estadual. Vai ter alguma articulação com esses poderes 
para que obras nessas vias também se tornem realidade? 
Toda semana, uma vez por semana eu reúno na Prefeitura, a Caixa Econômica, 
empresários, secretários, Caern, Cosern, Dnit e companhias telefônicas porque a 
gente trata da micro-obra, de um posto de saúde que estamos construindo, até 
viadutos e túneis, e galerias pluviais, que estão em execução. O Dnit participa e ao 
que sei essa obra da Avenida Maria Lacerda com a BR-101, que é um viaduto, está 
prestes a ser iniciada. Pelo que tenho ouvido do Dnit, começa em pelo menos 30 
dias. No que diz respeito a essa obra da Roberto Freire, a prefeitura tem sérios 
questionamentos a fazer, inclusive foi dada, na administração passada, a licença e eu 
mandei rever porque acho que essa obra, a priori, é desnecessária. Ela representa 
um investimento de mais de 200 milhões de reais, que pode ser investido em outra 
carência da cidade, e não na Roberto Freire, que já é uma avenida de seis pistas. E 
ela tem ao lado um lugar, que hoje é um lugar, digamos, precioso da cidade e que 
não é utilizado para a cidade, mas que mais cedo ou mais tarde essa área de Capim 
Macio abrigará um ambiente que valorizará obras que valorizem o meio ambiente e 



 

a cultura, trazendo mais lazer, mais cultura para a população e potencializando 
nossa principal atividade econômica que é o turismo, que carece de alternativas para 
usufruir mais a cidade, além do litoral, dos hotéis e da gastronomia.  
 
Então o senhor não é a favor desse projeto do Governo do Estado de ampliação da 
Roberto Freire? 
Essa obra me parece que é um monstrengo. Pelo que eu vi – agora é uma opinião 
superficial, mas ouvi algumas pessoas -, ela vai brutalizar essa área que é uma 
riqueza para os natalenses, e uma obra desnecessária porque francamente uma 
avenida onde se tem seis pistas não tem mais o que fazer. 
 
Então, o senhor pensa em um parque para aquela área? 
Esse projeto será que ser rediscutido. 
 
Existem outras tipos de intervenções viárias, que até já são utilizadas nas grandes 
cidades, que é mudança de horário, de trajeto em algumas vias de acordo com o 
fluxo, como ocorre no Rio de Janeiro, em Copacabana. A prefeitura estuda esse 
tipo de intervenção menos invasivas, tipo fazer corredores exclusivas para ônibus, 
que são medidas simples de ser implantadas e que custam menos? 
Nesses projetos que mencionei eles contemplam corredores de ônibus e de táxis, os 
BRTs, que têm dado certo. Por exemplo, o Rio de Janeiro, antes,  você saia do 
Leblon, atravessava todo o bairro, Ipanema, Copacabana e chegava lá no final de 
Copacabana, na avenida Princesa Isabel, em uma hora e meia. Com o BRT hoje, lá, 
esse tempo diminuiu para 30 minutos. Quer dizer houve uma redução. Os BRTs 
estão dentro do planejamento da Secretaria de Mobilidade. E eu acredito que esses 
corredores têm dado resultado, e vão facilitar. Essas obras todas de mobilidade 
também vão facilitar. 
 
E a licitação do transporte? 
Ela vai redimensionar toda a questão do transporte coletivo na nossa cidade, a 
demora nos ônibus, a falta de conforto dos ônibus, que andam cheios. Essa nova 
licitação que vamos realizar no início do próximo ano ela vai replanejar o sistema. 
Então é um conjunto de obras, não só de viadutos e túneis, mas obras, como por 
exemplo, de linhas exclusivas do transporte de massa, abrigos mais confortáveis, 
uma melhor sinalização, dando horários de ônibus, as estações de transferências, 
que vão ser uma espécie de biblioteca do transporte público. Você vai entrar lá vai 
ver as linhas, você vai poder entrar na internet, vai poder se planejar melhor. Então, 
é um conjunto de fatores que vai melhorar, vai diminuir muito os nossos problemas 
na área de mobilidade urbana. Mas sempre que você faz uma coisa, aparece um 
problema mais adiante. A obra que está em execução na Mor Gouveia, que vamos 
terminar dentro de 20 dias, vamos descer para a Industrial João Mota, que será uma 
nova Mor Gouveia, depois vamos chegar na Felizardo Moura, isso sem desapropriar 
casas. Então eu acredito que todo esse conjunto de obras vai diminuir radicalmente 
os nossos problemas hoje. 



 

 
Prefeito, nessas intervenções teremos novas ‘Bernardos Vieiras’. Existem críticas 
de motoristas que com aquele corredor na Bernardo Vieira, a Prefeitura acabou 
com a Bernardo. Em compensação, quem anda de ônibus diz que melhorou 
bastante... 
Eu tenho uma pesquisa, feita antes de sair da prefeitura, em 2008, que diz que para 
o transporte coletivo, 96% entre motoristas, cobradores e usuários aprovaram. Nós 
reconhecemos que para o automóvel, está certo, não foi uma solução. O problema 
continuou. Mas eu quero dizer que aquela obra foi feita para a maioria. A maioria 
anda de transporte coletivo, então a maioria foi beneficiada. 
 
Se precisar de novas ‘bernardos  ieiras’, serão feitas? 
Sim, porque a nossa política é de privilegiar o transporte de massa. Nós temos uma 
população de 820 mil habitantes e 500 mil usam o transporte coletivo e pouco mais 
de 300 mil usam o automóvel. 
 
O transporte coletivo está hoje no centro das discussões da cidade, seja por 
questão da qualidade, seja por questão econômica, ou por uma questão de 
segurança. Acho eu que a licitação é fundamental para esse seu projeto de 
priorizar o transporte público. É ela que vai normatizar tudo. O senhor está no seu 
terceiro mandato, já tem experiência, porque é tão difícil fazer a licitação, o que 
trava? 
Nós iríamos licitar este ano, mas aconteceu o seguinte: nessa licitação, o projeto só 
atenderia a 89 permissionários do transporte coletivo. Quando nós deixamos a 
prefeitura em 2008, nós conseguimos duas coisas: primeiro, permitir que quem 
tivesse van tivesse o direito de ter o micro-ônibus, o que foi feito; em segundo lugar, 
a gente garantia 176 permissionários. Mas no projeto que encontramos, a licitação 
estava montada para esses 89. Então, eu mandei desmanchar tudo e começar do 
início, para que atendesse aos 176, porque no meu tempo de prefeito, com esses 
176 e o sistema de ônibus – não digo que era um sistema ideal, deixava a desejar – 
mas atendia a contento à população, com problemas pontuais, porque o alternativo 
entra lá dentro, e o coletivo só vai nas grandes avenidas e ruas. Eles completam. O 
atraso foi por uma determinação do prefeito. Mas vai sair com os 176, estamos 
estimulando o pequeno, são 176 donos, pequenas ou médias empresas, e aí nós 
vamos licitar com esse atraso, porque está sendo replanejado. Ter 176 alternativos 
no sistema mexe com todo o planejamento que foi feito. Mas a consultoria está 
terminando, acredito até dezembro, e queremos iniciar 2015 com essa licitação na 
rua. 
 
Em relação ao plano diretor de trânsito. A gente não consegue andar em Natal 
numa onda verde, nem na Rio Branco, que é uma avenida pequena, você para em 
muitos sinais. Há algum projeto para modificar o trânsito, criar mãos únicas, mais 
livres, ou não? 
Agora, por ocasião dessas obras do complexo viário Dom Eugênio Sales, muitas 



 

avenidas passaram por uma reordenação do trânsito e isso comprovou que funciona 
– tanto que avenidas como Amintas Barros e outras vão manter a mão única. E a 
Semob está envolvida em muitos projetos. Estava envolvida no complexo, está 
envolvida nesse projeto dos R$ 122 milhões e está participando com seus técnicos 
nesse projeto de 1 bilhão de reais. A equipe, portanto, está muito ocupada, mas 
simultaneamente eles estão vendo alternativas para que a gente possa melhorar 
efetivamente o trânsito em Natal. Em algumas situações, sem grandes obras, com 
planejamento e pequenas medidas. 
 
Vamos fazer um balanço das obras paralisadas? 
Quando iniciamos essa nova gestão encontramos todas as obras que iniciamos na 
outra gestão paradas. Hoje, a situação é a seguinte: Capim Macio, retomada. África, 
retomada. Nossa Senhora da Apresentação, retomada. Mercado Modelo das Rocas, 
retomado. Marui, que nós deixamos o projeto pronto e os recursos na conta passou 
quatro anos parado. Não fez nada. Nós já começamos semana passada essa obra, 
porque é muito importante, porque esse projeto do Maruim tem três características 
importantes: primeiro, transfere as famílias para morar a 700 metros de onde 
moram hoje; e vão morar em uma habitação digna, quando hoje moram em uma 
sub-habitação, moram numa favela; segundo, vai permitir o crescimento do Porto de 
Natal, sobretudo na área de estocagem, que é do que se ressente muito nosso 
porto, para melhorar as exportações e receber as importações e, evidentemente, 
com esse crescimento vai se pagar mais imposto ao município; em terceiro lugar, 
toda aquela área que vem do Mercado do Peixe até o Maruim vai receber um centro 
comercial totalmente reformulado, padronizado e o grande sonho dos pescadores 
de Natal, os moradores das Rocas, que é o grande frigorífico, que ali se trabalha 
improvisadamente, sem condições de higiene. Então, ali vai ser colocada uma 
grande máquina frigorifica, que vai potencializar a pesca. Por fim,  Vila de Ponta 
Negra, é a última obra que vamos retomar, dentro de 15 dias. As máquinas já estão 
encostando. Vale dizer o seguinte: essas obras paralisadas durante quatro anos e 
retomadas deram um prejuízo a Natal de 24 milhões de reais por conta de uma coisa 
chamada reajustamento de preços. Houve aumento de preço de vários itens. 
 
O que está sendo feito diante dessa dificuldade? 
Estamos pagando e vamos pagar isso, esses 29 milhões de reais, esse prejuízo, até 
dezembro de 2015. Foi negociado grande parte e outra parte está faltando fechar, 
mas o construtor vai ter que atender os interesses da prefeitura também – de como 
podemos pagar – e vamos pagar atualizado. Ele vai receber até dezembro de 2015, 
mas atualizado.  
 
Os recursos para esse pagamento são próprios, da prefeitura? 
Recurso próprio do Município, do contribuinte de Natal, oriundo do IPTU, do ISS, e 
de outras taxas. Esse é o prejuízo. Então, essas obras todas estão ai retomadas. 
Dentro de um mês, Capim Macio estará pronta;  em 45 dias, aproximadamente, N. 
Senhora da Apresentação estará pronta;  até o mês de novembro, o Mercado 



 

Modelo das Rocas estará pronto, e até final de 2015, o residencial Maruim e a África 
estarão prontos; e Vila de Ponta Negra, dentro de seis meses, porque é uma obra 
com duas lagoas e 14 ruas que serão drenadas e pavimentadas. Então, essas obras 
paralisadas nós já recuperamos, estamos fazendo, e algumas entregamos. O Parque 
da Cidade é um exemplo. Passou quatro anos fechado. Uma obra perseguida. Mas 
essa obra já foi resgatada e já foi devolvida ao natalense. Lá hoje funciona o 
Memorial Natal, que foi inaugurado dia 5 de junho, e já passaram por lá mais de 15 
mil pessoas, entre natalenses, brasileiros e estrangeiros. Biblioteca 
funcionando,  auditório e escola de  Educação Ambiental, que toda semana recebe 
estudantes de escolas públicas, privadas e das universidades. E essa é uma obra que 
à medida que o tempo passa, por ser uma obra que saiu da prancheta de Dr. Oscar 
Niemeyer, ela passará em breve a ser uma referência internacional. Alguns 
hoteleiros da via costeira já me afirmaram que alguns turistas estrangeiros chegam 
na portaria do hotel querendo ir para a obra de Dr. Niemeyer. 
 
Prefeito, e quanto a saúde? 
Saúde foi a pior situação que encontramos. Nós temos a obrigação de investir 
constitucionalmente 15% do orçamento na saúde. Nós investimos hoje 25%, só que 
23% é salário, incluindo os terceirizados. Das 76 unidades de saúde, nós 
encontramos ao redor de 60 unidades literalmente fechadas. Estavam trancadas. No 
programa Saúde da Família, de 136 equipes, nós encontramos 22 funcionando. 
Então a saúde foi a pior situação. Mas todas as unidades foram abertas, não tem 
nenhuma unidade que não tenha médico, contratamos até hoje 89  médicos novos 
para a rede municipal – estrangeiros, do Mais Médicos, e profissionais daqui. 
Voltamos com as 136 equipes do Saúde da Família, todas com médicos. 
 
Quando o senhor assumiu, esses profissionais estavam dando expediente, como 
estava? 
Foi o seguinte: os terceirizados, que são os vigias, o que varre, o que limpa, estavam 
com sete meses de salário em atraso, então não ia nem lá. O médico chegava lá tudo 
sujo, abandonado não atendia. Também não tinha remédio não tinha papel, então 
não funcionava. Então rememorando, todas as unidades reabertas, com pelo menos 
um médico; as 136 equipes do PSF voltaram a funcionar com médicos;  concluímos a 
obra da UPA da Cidade da Esperança e abrimos ela. Está funcionando plenamente, 
inclusive com plantão 24 horas, clínico geral e odontologia; começamos a construção 
da terceira UPA no conjunto Soledade, na zona Norte, e quero dar a ordem de 
serviço, dentro de 15 dias, da quarta UPA, no Planalto. O terreno existe, a empresa 
ganhou licitação, está pronta para entrar, mas existe um problema com a Cosern 
para tirar um poste lá com carga muito pesada de energia. Problema técnico que 
está sendo resolvido. Quando a Cosern resolver a parte dela, eu acho que dentro de 
15 dias começamos as obras. Tudo para entregar em abril do próximo ano. Agora, 
problemas ainda temos. Ainda falta remédio, a gente teve que pagar a muitos 
fornecedores que não estavam recebendo. Muitos chegaram até a falência. 
 



 

Prefeito, se nós temos 23% dos recursos direcionados para a saúde concentrados 
na folha de salários, qual é a solução de gestão para abrir essas duas novas UPAs? 
Porque isso exige mais contratações... 
Eu espero melhor a receita da prefeitura, para ver se a gente faz maiores 
investimentos porque o financiamento da saúde é uma coisa conjuntural no Brasil. 
Até os planos privados estão em crise. E o SUS, que é o maior projeto de Inclusão 
social da América Latina, ele carece de recursos. Veja bem, do PIB nacional só 4,5% é 
investido na saúde. O Chile tem 17 milhões de habitantes mas destina 12% de seu 
PIB para a saúde. Nós temos 200 milhões de habitantes. Eu acredito que a solução 
da saúde, que passada pela má remuneração do médico, que não ganha o que deve 
ganhar, bem como outros profissionais, enfermeiros, psicólogos. Enfim, de um modo 
geral, ganham péssimos salários e a solução não está nos municípios brasileiros, 
passa por duas coisas: primeiro, aumentar o percentual de investimento do PIB na 
saúde, porque saúde é caro. A educação conseguiu sair de 6% para 10% do PIB, mas 
não vejo movimento nacional para a saúde sair de 4,5%.  Não sei porque, mas 
haverá que ter. E o segundo ponto é uma solução em nível federal porque o 
município não tem recursos para resolver todas as demandas da saúde. Você veja 
que a distribuição do bolo nacional é injusta, porque quase 70% dos recursos estão 
na mão do governo federal, e o município tem 10%, mas arca com todas as 
demandas. 
 
E esse problema das cooperativas médicas, que está aumentando e parece ser uma 
bola de neve... Como se resolve isso? 
Hoje, o médico concursado, que é aprovado, quando é convocado, grande parte não 
assume; outros passam três ou quatro meses e abandonam. E a gente não pode 
fazer concurso permanentemente.  E outra coisa: como ganha mal ele está saindo 
para a cooperativa, e o município tem que se virar porque tem que dar a assistência 
de saúde, não interessa. 
 
É uma das situações mais delicadas? 
É a mais delicada de Natal e do Brasil. Acho que vamos ter um grande momento 
agora de discutir isso em nível nacional, que é com a eleição de presidente. Nós 
temos duas coisas ai: uma é a questão do investimento do PIB na saúde e outra é a 
criação de um plano de carreira nacional para a categoria porque o município não 
pode pagar o que eles têm direito. No Brasil hoje quem bem – e ganha justamente, 
merece ganhar – é juiz, desembargador, procurador, toda a área do ‘data vênia’. 
Esses souberam na Constituição garantir  seus justos salários, e se ganham 25 mil, 
têm uma grande responsabilidade, de decidir o destino de uma comunidade, de 
vidas e de uma vida, individualmente. Ainda no Brasil se paga bem no Legislativo. Já 
o Executivo ganha bem, mas não ganha o salário justo. Mas professor, carreira 
médica e policial não é ainda o salário justo. 
 
O senhor falou que o Executivo ainda não ganha bem. O senhor está tentando 
corrigir isso com a reforma administrativa. Mas o que está emperrando a 



 

efetivação dessa reforma? 
Estou corrigindo agora. Algumas melhorias estão na reforma que foi votada na 
Câmara, e será implantada inicialmente em setembro. Veja como é difícil fazer uma 
gestão no Brasil porque a reforma passou dez meses na Câmara. 
 
O senhor esperava mais agilidade? 
Eu fui à Câmara, fiz uma exposição da situação financeira do Município, disse que 
aquelas secretarias e empresas que estavam sendo extintas, o município não tinha 
condições de manter, e muitas delas eram supérfluas, nós precisávamos diminuir o 
tamanho da prefeitura e, mesmo assim, foi muita dificuldade. Isso para eliminar 212 
cargos comissionados e funções gratificadas. O projeto elimina quatro secretarias e a 
Alimentar, que é uma autarquia. Aí, você tirou carros, aluguel, manutenção, 
celulares e assim por diante. Acredito que, com essa sanção, a economia será da 
ordem de 10 milhões de reais, ao ano. 
 
Essa sanção deve sair quando? 
O que foi aprovado na Câmara está sendo examinado pela procuradoria [Geral do 
Município] e, dentro de 15 dias, eu sanciono com alguns vetos. 
 
Existe uma emenda que mantém a Secretaria da Mulher. Haverá veto a essa 
emenda? 
Eu queria que a Secretaria da Mulher se transformasse em um departamento, mas 
eu tive que voltar atrás, não convencido mas voltei atrás, porque na Câmara houve 
uma unanimidade pela manutenção dessa secretaria. E, como diz o ditado: “em 
alguns momentos, para se conseguir atravessar uma boiada é preciso abrir mão de 
um boi”. Agora, essa secretaria funcionará dentro da Secretaria de Assistência Social, 
então não terá estrutura própria, portanto, não terá aluguel de casa, não ter custeio, 
carros alugados, mas funcionará em um lugar decente, com as condições para que se 
faça um bom trabalho. 
 
E a parte do reajuste dos comissionados? 
Foi aprovado, mas não dará para implantar em agosto. Nós vamos implantar o 
aumento para os comissionados no mês de setembro. 
 
E esses vetos, o senhor pode adiantar algo? 
Está sendo examinado. Não posso me posicionar ainda. A procuradoria, o 
Planejamento e a Controladoria estão examinando para me levar o que foi aprovado 
e o que eles acrescentaram. 
 
Voltando à saúde, o que está emperrando na conclusão da Leide Morais? 
A Leide Morais teve um erro de construção. Veja bem, os ares-condicionados que 
eram para ficar na lateral do prédio foram colocados em cima da laje e a estrutura 
não estava preparada para isso e, com o tempo, houve uma infiltração que não foi 
corrigida à tempo e, quando assumi estava um queijo suíço, toda furada. Então, nós 



 

fechamos. Vale dizer que fizemos duas licitações, que deram desertas. A terceira 
licitação é que apareceu uma empresa e sua estrutura foi replanejada para que esses 
ares-condicionados passassem para a lateral do prédio e os que permanecessem 
ficassem sob uma proteção impermeabilizada para evitar dano. Acredito que até o 
mês de novembro, finalmente, nós devemos entregar essa maternidade 
funcionando plenamente. 
 
O senhor falou, antes da entrevista das contas da Prefeitura, que recebeu com 
débito de meio bilhão. Como está isso? 
Quero responder a essa pergunta fazendo esforço para ser bastante elucidativo, 
bastante claro, fazendo um comparativo da minhas gestões e das gestões que 
sucedi, que tenho a memória. Toda vez que nós terminávamos um ano o déficit 
orçamentário da prefeitura – que é aquilo que não pagávamos no exercício e 
deixávamos para o ano seguinte – ficava em torno de 14 e 16 milhões. Isso foi a 
minha média e a média da gestão de Wilma a qual tive acesso. Quando nós 
assumimos a prefeitura em 2013 encontramos um déficit acumulado, em quatro 
anos, de meio bilhão de reais. Então, eu quero dizer uma coisa: Natal terá que ter 
muita sorte com seu atual e seus futuros gestores, porque essa dívida não se paga 
antes de 20 anos. Quando ganhamos a eleição e fomos para a transição e 
constatamos essa situação, antes de assumir, eu fui ao Tribunal de Justiça, eu fui ao 
Ministério Público, eu fui ao Tribunal Regional do Trabalho e disse: olhe eu vou 
assumir a prefeitura, mas se vocês executarem essa dívida não tem cidade. Os 
tribunais e o ministério público estão muito pressionados, mas nós só chegamos a 
essa situação de Natal ter retomado sua autoestima, sua obras, enfim aberto suas 
escolas, suas unidades de saúde, recuperado suas praças, quadras de esporte, 
enfrentando seus problemas de gestão porque temos tido até agora a compreensão 
desses órgãos. E quero renovar aqui, nessa entrevista, um apelo a essas instituições 
que, antes de executar a prefeitura, é preciso continuar esse diálogo, para que Natal 
não sofra um colapso. Mas de 1º de janeiro de 2013 até agora não tem salário 
atraso, ao contrário, tem um calendário de pagamento que a gente divulga todo 
janeiro; fornecedores em dia; empresas prestadoras de serviço em dia, Cosern, 
Caern, telefonia, aluguéis, tudo em dia. 
 
E do passado, o que foi pago? 
Nós conseguimos pagar inacreditáveis quase 90 milhões de reais, prejudicando a 
nossa gestão digamos assim. Fora isso,  os 29 milhões de reais que temos que ter 
para terminar as obras que estavam paralisadas durante quatro anos. De maneira 
que essa é a situação.  
 
Licitação do lixo é um problema... envolve muitos recursos e está muito 
monitorada pelos órgãos de controle. O que está sendo feito para que essa 
situação fique regular? 
A Urbana nós encontramos com 56 cargos comissionados. Hoje, a Urbana funciona 
melhor do que antes – porque está limpando a cidade - com 20 cargos 



 

comissionados. Foram eliminados 36 sem fazer falta. E estou com gestores novos, 
gestores criteriosos, que estão fazendo um excelente trabalho, mas têm encontrado 
dificuldades de encontrar o preço justo, porque não é só fazer a licitação, porque 
não pode fazer com prejuízo para o erário, porque é pior. Então essa questão é 
delicada. Nós estamos com os mesmos contratos de antigamente, a cidade está 
limpa, a coletiva seletiva voltou a 56 bairros (estava em 12) e estamos cuidando de 
não fazer uma licitação que não seja onerosa ao erário. Não é fácil porque é uma 
licitação de 341 milhões reais, de um valor muito alto. Hoje, a cidade está limpa com 
o preço antigo, até com prejuízo, segundo as empresas. Mas vamos fazer a licitação. 
 
O senhor tem uma data limite? 
Até dezembro. Agora, a cidade não está com prejuízo por causa desse atraso. 
 
Tem algumas obras que não falamos, o Baldo é uma delas. Porque a demora? 
Foi o seguinte: duas licitações desertas. E cada licitação dessa é 45 dias. Chamei o 
Sinduscon: rapaz vou ter que trazer empresa de fora, dispensar licitação, num 
processo penoso, difícil, delicado de dizer que não tem empresa em Natal 
interessada, então eles disseram não e trouxeram uma empresa que está fazendo o 
serviço. Entregamos em dezembro. Na semana passada, na reunião das obras a 
empresa me disse que inadiavelmente me entrega em dezembro. Natal e ano novo, 
voltaremos a usar viaduto do Baldo. 
 
E a Copa, o senhor considera que foi positiva a Copa em Natal? 
O que posso dizer é que, na Copa, a prefeitura de Natal fez um péssimo negócio 
doando terrenos a OAS. Na verdade, a área [da Arena das Dunas] que era da 
prefeitura foi entregue de mão beijada. Não pediu nada de contrapartida. Foi um 
presente de Papai Noel a OAS. E não existe papai noel. Um prefeito medianamente 
antenado teria feito o seguinte: entregaria os dois patrimônios [terrenos do 
Machadão e do Machadinho], e pediria a contrapartida das obras de mobilidade. 
Mas, o que aconteceu: tiramos  R$ 70 milhões e, a partir de agosto de 2015 e 
durante seis anos, vamos desembolsar mais de 2 milhões, por mês. Essa situação foi, 
no mínimo, muito mal negociada. 
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