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Meus entrevistados nesta sexta-feira, 30 - Blogs e Colunas - Nominuto.com 
 
 
Meus entrevistados nesta sexta-feira (30), aliás, apenas um: 
 
No Jornal 96, teremos mais uma edição da tradicional &quot;Resenha do Jornal 
96&quot;. Desta vez, vamos reunir o economista e consultor de energia Jean-Paul 
Prates, Luciano Kleiber e Edmo Sinedino. O programa começa às 7h30, na 96 FM. 
 
Na Band, meu convidado é Marcelo Queiroz, presidente da Fecomércio. O RN 
Acontece começa às 13h10, na Band Natal. Conto com sua audiência! 
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 Presidente do Sistema Fecomércio RN prestigia lançamento da Feira de Negócios de 
Caicó 
 O evento irá acontecer entre 26 e 28 de junho, na Ilha de Sant’Ana 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, participou, 
na noite desta terça-feira, 27.05, do lançamento da 1ª Feira de Negócios de Caicó, 
que acontece entre 26 e 28 de junho, na Ilha de Sant'Ana. &quot;A 1ª Feira de 
Negócios de Caicó se reveste de uma grande importância para a economia do nosso 
estado, e particularmente, para a economia da região polarizada por este município, 
com o firme propósito de incrementar o desenvolvimento local&quot;, afirmou 
Queiroz. 
 
Na oportunidade, empresários e parceiros conheceram o layout e estrutura da Feira, 
que contará com 150 stands destinados a empresas do comércio, serviços, turismo e 
indústria; espaço para um Feirão de Automóveis; e ainda o &quot;Espaço Veste 
Brasil Caicó&quot;, que terá a exposição de peças de roupas confeccionadas na 
região. &quot;O tema da Feira é &quot;Caicó: destino de oportunidades&quot;, e 
diante disso temos três objetivos: fortalecer a marca de Caicó como polo econômico 
do estado; fortalecer a marca dos artigos produzidos na região; e gerar 
negócios&quot;, disse o presidente da CDL de Caicó, José Jorge Dantas. 
 
A presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Caicó, Cleide Nogueira, explicou 
que no ano passado a feira não aconteceu, e que para esta retomada, a Casa do 
Empresário a formatou de maneira a promover a valorização do desenvolvimento da 
região Seridó. &quot;Este ano vamos mostrar tudo o que de melhor é produzido na 
nossa região, articulando os setores da nossa economia, e gerando negócios&quot;, 
afirmou. 
 
O evento pioneiro, e que pretende se tornar uma das principais feiras de negócios da 
região Seridó, será promovido pela Casa do Empresário (Sindicato do Comércio 
Varejista de Caicó; Associação Comercial, Industrial e Serviços de Caicó (ACISC); e 
CDL Caicó) e Prefeitura de Caicó, em parceria com o Sistema Fecomércio RN, Sistema 
Fiern, Sebrae RN, e Governo do Estado. &quot;Esta Feira já nasce grande. Estou 
apostando no seu sucesso, e tenho certeza que iniciativas como esta irão fomentar 
cada vez mais o desenvolvimento econômico da nossa cidade, da nossa 
região&quot;, afirmou o prefeito Roberto Germano. 
 
O gerente do Sebrae Caicó, Pedro Medeiros, anunciou que diante do potencial 
competitivo das empresas da região, a instituição vai realizar, no dia 26.05, um 
seminário sobre Compras Governamentais, e no dia 27.05, uma rodada de negócios 



 

entre os fornecedores e as principais empresas que promovem licitação de compra 
de produtos e contratação de serviços, como as empresas do Sistema Fecomércio, 
Sistema Fiern e Exército. &quot;São empresas que possuem total condições de 
participar de licitações para se tornarem fornecedoras de produtos e serviços, mas 
que não possuem o traquejo de participar do processo&quot;, lembrou Medeiros. 
 
&quot;Todas as aquisições de bens e serviços do Sistema Fecomércio são 
processadas em Natal, e em seguida há a distribuição para os municípios onde há 
unidades do Sesc e Senac, o que aumenta consideravelmente os nossos custos. É 
nosso objetivo fazer isso diretamente nos locais onde temos unidades. Como 
podemos ver, a Feira de Negócios de Caicó, vai estimular o empreendedorismo, a 
concretização de novos negócios e a participação efetiva de empresas locais&quot;, 
concluiu o presidente Marcelo Queiroz. 
 
  
 
Fonte: Fecomércio RN 
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Presidente da Fecombustíveis critica número excessivo de denúncias sobre cartel 
no setor 
 
 

 
Evento realizado no hotel Serhs discute o presente e o futuro do comércio de 
combustíveis no Brasil (fotos: Wellington Rocha) 
A instauração de processos com denúncias da existência de cartel na venda de 
combustíveis divide opiniões no Brasil. O que para o consumidor, muitas vezes, é 
visto como uma prova, para os empresários do setor, não passa de mais um 
incomodo e elevação dos gastos com o comércio – com a necessidade de contratar 
advogados, por exemplo. Bom, pelo menos, foi isso que externou o presidente da 
Associação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes 
(Fecombustíveis), Paulo Miranda Soares, na abertura da reunião para a apresentação 
do Relatório Anual da Revenda de Combustíveis 2014, realizada no hotel Serhs, em 
Natal, na noite de hoje (29). 
 
Paulo Miranda: “Queremos que fiscalize e puna, mas que não fique só abrindo 
processos” 
Segundo Miranda, no País, existem mais de 160 processos por cartel (inclusive no 
Rio Grande do Norte), embora não haja notícias de condenações por essa 
irregularidade. “Isso incomoda muito. As autoridades têm que avaliar com cuidado e 
serenidade esse ponto, para não cometer injustiças. Queremos que se aplique a Lei, 
quando houver irregularidade, mas que não fique só se abrindo processo, muitas 
vezes, infundados”, analisou. 
 
Para o presidente da Fecombustíveis, a pouca variação no preço da gasolina, por 



 

exemplo, de um posto para o outro, é porque se trata de uma commoditie, ou seja, 
são baseadas em “substâncias” extraídas da terra e que mantém até certo ponto um 
preço universal. “É, por isso, que os valores variam pouco. O problema é que os 
órgãos fiscalizadores, todas as vezes que constatam isso, abrem um processo para 
apurar a existência de cartel”, afirmou Paulo Miranda, ressaltando que a diferença 
de 3 ou 5 centavos, na verdade, deveria ser um exemplo “da alta competição” que 
existe no setor, diante da pouca variação do preço da “matéria-prima”. 
 
Paulo Miranda, inclusive, revelou que recentemente chegou a oferecer à Secretaria 
de Direito do Consumidor (órgão ligado ao Governo Federal) a instalação de um 
programa que possibilita, justamente, a constatação da existência de cartel no 
mercado. A Secretaria, nem o Cade, porém, jamais responderam. “Mais uma vez, 
ressalto: estamos abertos a fiscalização e, se houver a prática irregular, que se puna. 
Mas nunca, jamais, discutimos preços”, garantiu. 
 
Além da questão do cartel, o evento de hoje da Fecombustíveis apresentou também 
críticas ao excesso de fiscalização e exigências com relação a qualidade do produto. 
E para exemplificar tal situação “exagerada”, o presidente do Sindicato dos 
Empresários de Postos de Combustíveis do RN, Antônio Cardoso Sales, comparou a 
água mineral ao etanol: a primeira tem uma tolerância maior que o segundo com 
relação a dispersão de partículas. 
 
“Se houver uma micropartícula dispersa no etanol, significa dizer que ele serve para 
beber, mas não para colocar no carro”, ironizou Antônio Cardoso, sendo aplaudido 
pelo auditório do Serhs, formado, praticamente, por empresários do setor. Paulo 
Miranda também tocou no assunto, mas ressaltou que esse rigor na fiscalização foi 
importante. “O que mais se fala hoje no nosso setor é fiscalização. Nenhum outro é 
tão fiscalizado no Brasil. E isso foi até bom, porque tínhamos índices absurdos de 
adulteração e sonegação de impostos no passado”, afirmou o presidente do 
Fecombustíveis. 
 
Antônio Cardoso: “Órgão de fiscalização tentam por a imagem de ilegalidade ao 
nosso comércio” 
“Atualmente, a situação é bem diferente. Conforme está no relatório anual, temos 
índices de não-conformidade abaixo de 1% na gasolina e pouco maior que 1% no 
etanol”, continuou Miranda. “Mesmo assim, muitas vezes, somos incompreendidos 
e qualquer inconformidade que se suspeita já é apontada como adulteração de 
combustível”, lamentou Antônio Cardoso. 
 
Números 
 
No relatório anual, além do número de processos abertos por suposto cartel e do 
nível de “não-conformidade”, há também o que o setor de combustíveis representa 
para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil: 6%. No Rio Grande do Norte, esse 



 

comércio gera em torno de 30 mil empregos diretos e indiretos e é o principal 
pagador de impostos (segundo Cardoso, 55% do preço final da gasolina paga pelo 
potiguar é imposto). 
 
“Nos últimos cinco anos, o mercado de combustíveis tem crescido cinco ou seis 
vezes mais que o PIB. Neste ano, com o PIB previsto para 1,5%, já podemos projetar 
que vamos crescer, pelo menos, o dobro, chegando aos 3%”, projetou Paulo 
Miranda. 
 
No evento realizado no hotel Serhs, em Natal, além de Paulo Miranda e Antônio 
Cardoso, estiveram presentes também o presidente da Fecomércio do RN, Marcelo 
Queiroz; o líder da Ale Combustíveis, Marcelo Alecrim; e o vice-presidente da 
Federação da Industria do RN (Fiern), Pedro Terceiro de Melo. 
 
Atualizado em 29 de maio às 20:27 
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Palco Giratório apresenta “Uma Flor de Dama” nesta sexta - Portal No Ar 
 
Nesta sexta-feira (30) tem Uma Flor de Dama (CE), último espetáculo da 1ª etapa do 
Palco Giratório 2014 no Rio Grande do Norte. A peça, que fala sobre uma noite na 
vida de um travesti, será apresentada na Casa da Ribeira, às 20h. Para assistir, basta 
ir à bilheteria do teatro 1h antes da apresentação com 1 kg de alimento não 
perecível e retirar o ingresso. Promovido pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do 
Sesc, o espetáculo será levado ainda para Santa Cruz, onde sobe ao palco do Teatro 
Candinha Bezerra. 
 
Com classificação indicativa de 18 anos, o espetáculo cearense Uma Flor de Dama, 
encenado pelo grupo As Travestidas, mostra o momento em que a personagem 
travesti entra no camarim e se prepara para fazer um show até ir às ruas prostituir-
se. No fim da noite, sentada no bar tomando a última e quente cerveja, fala sobre 
sua vida, suas escolhas, seus amores, seu ódio. O público acompanha a vida dessa 
personagem fictícia acrescida de fatos reais a partir de uma pesquisa de campo do 
ator. questões como HIV, política, preconceito, e, especialmente, as escolhas que a 
vida nos oferece (ou das quais nos priva) vêm à tona. 
 
Na primeira etapa do 17º Palco Giratório no estado, foram apresentados sete 
espetáculos, uma intervenção urbana e promovido um Pensamento Giratório, no 
qual grupos teatrais de fora interagem com atores locais. Na segunda etapa, serão 
apresentados cinco espetáculos. 
 
17º Palco no RN 
 
De abril a outubro, a 17ª edição do Palco Giratório – maior projeto de difusão das 
artes cênicas do país – levará dez espetáculos nacionais às cidades de Natal, 
Mossoró, Caicó, Macaíba, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, Assú, Currais Novos e 
Santa Cruz.  Circo, drama, comédia, teatro infantil e infanto-juvenil são alguns dos 
gêneros. 
 
Além disso, o projeto promoverá cinco apresentações de grupos teatrais locais – 
dentro da proposta de intercâmbio com os grupos nacionais –, oficinas teatrais e um 
Pensamento Giratório em Mossoró, no qual os artistas visitantes batem um papo 
com a plateia, intermediado por um profissional local da área. Também acontecem 
bate-papos entre atores e plateia após todos os espetáculos. 
 
Na 1ª etapa do projeto (abril a junho), a programação contempla os espetáculos: 
Guerra, Formigas e Palhaços (RN), Homens de Sola de Vento (SP), Cravo Canavial 
(RN), O Mistério da Bomba H (MG), Sargento Getúlio (BA) – monólogo com texto do 
escritor João Ubaldo Ribeiro –, Barrica – Poráguabaixo (SC) e Uma Flor de Dama (CE). 



 

Para a 2ª etapa (julho a outubro), estão programadas as apresentações de Viúva, 
Porém Honesta (PE), O Segredo da Arca de Trancoso (BA), Plaguim (MS), Deus da 
Fortuna (PB) e Romeu e Julieta (CE). Os alimentos arrecadados na entrada serão 
destinados ao Mesa Brasil, programa de assistência do Sesc RN. 
 
Para saber mais sobe o Palco Giratório, acesse os sites www.sescrn.com.br 
e  www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio. 
 
Serviço: 
 
O quê? Palco Giratório 2014 apresenta “Uma Flor de Dama” (CE) NATAL Quando? 
30/05, às 20h 
 
Onde? Casa da Ribeira 
Como assistir? Levar 1 kg de alimento não perecível (exceto sal) com 1h de 
antecedência e trocar pelo ingresso. Não há limite de ingresso por pessoa: cada 
alimento vale um ingresso. 
 
SANTA CRUZ 
Quando? 01/06, às 20h 
 
Onde? Teatro Candinha Bezerra 
 
Como assistir? Levar 1 kg de alimento não perecível (exceto sal) com 1h de 
antecedência e trocar pelo ingresso. Não há limite de ingresso por pessoa: cada 
alimento vale um ingresso. 
 
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 18 anos Mais informações: www.sescrn.com.br  | 
www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio 
 
Atualizado em 29 de maio às 22:32 
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29/05/2014 - Robson Carvalho - Matéria Potiguares de três cidades abandonaram 
o sedentarismo  
 
 Mais de 200 mil potiguares abandonaram o sedentarismo nesta quarta-feira 
(28/05). Foi o Dia do Desafio, projeto que aconteceu simultaneamente nas Américas 
para estimular a prática de exercícios por meio da competição saudável entre 
cidades. No RN, o evento aconteceu em Mossoró, Caicó e Currais Novos, promovido 
pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, com apoio das prefeituras 
municipais e dos sindicatos do comércio varejista. O resultado que dirá se nossas 
cidades serão campeãs estará disponível amanhã nos sites www.sescrn.com.br e 
ww2.sescsp.org.br/diadodesafio. 
 
 Em escolas, faculdades, praças públicas, bancos, empresas, asilos, áreas rurais, 
indústrias e muitos outros locais, milhares de potiguares se mexeram junto com o 
mundo, fazendo jus ao slogan do projeto: “Você se mexe e o mundo mexe junto”. 
Foram 16 horas de várias atividades físicas gratuitas, como ginástica laboral, dança, 
alongamento e jump, conduzidas por uma equipe de mais de 700 educadores físicos 
do Sesc RN e das prefeituras. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Blog do PC: Milhares de mossoroenses aderiram Dia do Desafio 
 

 
Mossoró participou pela 1ª vez do projeto, realizado em mais duas cidades do RN e 
em todo o Continente Americano na última quarta-feira (28) 
 
  A capital do alto oeste potiguar se 
transformou na capital da atividade física. Nesta quarta-feira (28/05), mais de 
140 mil mossoroenses deixaram de lado o sedentarismo e suaram a camisa ao 
participar do Dia do Desafio, evento realizado simultaneamente nas Américas que 
estimula a prática de esportes por meio da competição saudável entre cidades. 
Mossoró concorreu com Teresina (PI), e a grande vencedora será conhecida amanhã 
(30/05), quando será divulgado o resultado no site do Sesc RN e na página 
oficial do evento.  
 
   



 

 
No Rio Grande do Norte, o Dia do 
Desafio é promovido pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. Mas o apoio 
do Sindicato do Comércio Varejista e da Prefeitura Municipal de Mossoró foi 
fundamental para o êxito do evento. Em escolas, faculdades, praças públicas, 
bancos, empresas, áreas rurais, indústrias e muitos outros locais, milhares de 
mossoroenses se mexeram junto com o mundo, fazendo jus ao slogan do projeto: 
“Você se mexe e o mundo mexe junto”. 
  
Foram 16 horas de atividades físicas 
gratuitas, entre ginástica laboral, dança, alongamento e jump, promovidas por uma 
equipe de mais de 300 educadores físicos. A gerente administrativa de uma das 
empresas visitadas, Valesca de Sousa Paula, aplaudiu a iniciativa. 
“Incentiva a se mexer até pela simplicidade do exercício feito aqui na 
empresa hoje. Provoca um check up, porque a pessoa se incomoda, por 
exemplo, de não conseguir alcançar o pé”, contou, referindo-se a um dos 
exercícios realizados no Dia do Desafio. 
 
Para a diretora de programas sociais 
do Sesc, Ilsa Galvão, a intenção do Dia do Desafio é “provocar encantamento 
nas pessoas. Que elas entrem em contato com as modalidades esportivas e 
escolham a que mais gostam”, explicou, complementando: “a atividade 
física também evita uma série de doenças, ou seja, previne para não 
remediar”.  
 
 O Sindvarejo de Mossoró abraçou a causa por acreditar na sua eficácia. “Sem 
sombra de dúvida, esse projeto desperta o interesse pela prática da atividade física. 
Hoje, as pessoas se 



 

deixam levar pelo sedentarismo devido ao corre-corre do dia a dia, mas esse 
tipo de ação pode reverter a situação”, acredita Michelson Frota, 
presidente da instituição.  
 
  Dia do Desafio no RN 
 
  É a 3ª vez que o estado 
participa do Dia do Desafio. Este ano, além de Mossoró, foi promovido nos 
municípios de Caicó, que 
competiu com Cajicá (Colômbia), e de Currais Novos, cujo rival foi a cidade de 
Jucás (CE). 
 
  
Nos dois anos 
anteriores em que participou do projeto, o RN, representado por Caicó, foi 
campeão. Em 2012, ganhou de Limón Centro, na Costa Rica, e, em 2013, o 
bicampeonato foi conquistado em cima da cidade de Telas, em Honduras.   
 
Sobre o Dia do 
Desafio 
 
 Criado no Canadá em 1980, o Dia do Desafio, 
realizado sempre na última quarta-feira de maio, tem a proposta de despertar o 
interesse pela prática de esportes e de atividades físicas, por meio de uma 
competição 
amigável entre cidades.  É coordenado pelo Sesc SP e promovido 
mundialmente pela The Association for Internacional Sport for All (TAFISA). 
Envolve poderes públicos, instituições privadas e cidadãos. 
 
O 20º Dia do Desafio contou com a participação 
de 21 países americanos e mais de três mil cidades. Desde 2013, o evento é uma 
das ações da campanha Move Brasil, que pretende ampliar erradicar o 
sedentarismo no país  por meio da prática de atividades físicas até o ano de 
2016, quando serão realizados os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro (RJ). 
 
 Sites nos quais será divulgado o resultado: 
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Caicoenses esperam conquistar o tricampeonato no Dia do Desafio 2014 - Blog do 
Robson Pires 
 
29/mai/2014 
  
ás 15:07 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Caicoenses esperam conquistar o tricampeonato no Dia do Desafio 2014  
 
Rumo ao tricampeonato, os caicoenses se mexeram muito nesta quarta-feira 
(28/05). A programação do Dia do Desafio, evento de incentivo a prática de 
atividades físicas, realizado pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, começou 
cedo e mobilizou muita gente. Já bem cedinho, às 5h da manhã, era possível ver 
pessoas correndo, caminhando ou fazendo alongamento. 
 
Pela manhã, na Ilha de Sant’Ana, 300 soldados do exército participaram do evento 
através de uma corrida de 5km, em um percurso de ida e volta do batalhão à Ilha. 
“Pelo terceiro ano consecutivo estamos aqui para ajudar nossa cidade a conquistar o 
título no evento”, destacou o soldado Ronaldo Silva. “Nós que fazemos o Sistema 
Fecomércio, Sesc, ficamos muito felizes em ver de perto o envolvimento da 
população nesse Dia do Desafio. É uma maratona de atividades físicas que pude 
conferir em Caicó e Currais Novos”, destaca o presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz. 
 
Em todo lugar de Caicó tinha gente fazendo ginástica, alongamento, dançando, a 
ordem do dia era não ficar parado. Mesmo para quem não podia se exercitar em 
locais públicos, a equipe de professores do Sesc e professores parceiros visitaram 
várias empresas da cidade conclamando a todos para darem uma pausa e se 
exercitarem. Também teve atividade física nos hospitais, colégios, creches, asilos. 
 
Para quem estava em casa era só sintonizar as rádios e ouvir as orientações dos 
professores sobre como se exercitar corretamente. Foi um dia diferente e especial, 
totalmente dedicado à prática esportiva. Todos eram conclamados através de um 
trio elétrico que circulava pela cidade a se mexerem e ajudarem à cidade a 
conquistar o tricampeonato na competição frente à cidade de Cajicá (Colômbia), 
concorrente de Caicó no Dia do Desafio. O resultado do Dia do Desafio será 
divulgado na sexta-feira (30) pelo site www.diadodesafio.com.br. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Caicoenses esperam conquistar o tricampeonato no Dia do Desafio 2014   - 

 
 
Rumo ao tricampeonato, os caicoenses se mexeram muito nesta quarta-feira 
(28/05). A programação do Dia do Desafio, evento de incentivo a prática de 
atividades físicas, realizado pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, começou 
cedo e mobilizou muita gente. Já bem cedinho, às 5h da manhã, era possível ver 
pessoas correndo, caminhando ou fazendo alongamento. 
 
Pela manhã, na Ilha de Sant’Ana, 300 soldados do exército participaram do evento 
através de uma corrida de 5km, em um percurso de ida e volta do batalhão à Ilha. 
“Pelo terceiro ano consecutivo estamos aqui para ajudar nossa cidade a conquistar o 
título no evento”, destacou o soldado Ronaldo Silva. 
 
“Nós que fazemos o Sistema Fecomércio, Sesc, ficamos muito felizes em ver de perto 
o envolvimento da população nesse Dia do Desafio. É uma maratona de atividades 
físicas que pude conferir em Caicó e Currais Novos”, destaca o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
Em todo lugar de Caicó tinha gente fazendo ginástica, alongamento, dançando, a 
ordem do dia era não ficar parado. Mesmo para quem não podia se exercitar em 
locais públicos, a equipe de professores do Sesc e professores parceiros visitaram 
várias empresas da cidade conclamando a todos para darem uma pausa e se 
exercitarem. Também teve atividade física nos hospitais, colégios, creches, asilos. 
 
Para quem estava em casa era só sintonizar as rádios e ouvir as orientações dos 



 

professores sobre como se exercitar corretamente. Foi um dia diferente e especial, 
totalmente dedicado à prática esportiva. Todos eram conclamados através de um 
trio elétrico que circulava pela cidade a se mexerem e ajudarem à cidade a 
conquistar o tricampeonato na competição frente à cidade de Cajicá (Colômbia), 
concorrente de Caicó no Dia do Desafio. 
 
Para o sucesso do evento, o Sesc contou com parcerias importantes, destacadas pela 
diretora regional do Sesc RN, Jeane Amaral. “Agradecemos o apoio da Prefeitura 
Municipal de Caicó, o Sindicato do Comércio Varejista local, à CDL, a nossa equipe 
maravilhosa do Sesc, e a população que mais uma vez abraçou o evento”.  conclui 
Jeane. O resultado do Dia do Desafio será divulgado na sexta-feira (30/05) pelo site 
www.diadodesafio.com.br. 
 
 
 



 

VEÍCULO: ROBSON PIRES         DATA: 29.05.14 
 
Currais Novos supera expectativas no Dia do Desafio - Blog do Robson Pires 
 
  
ás 15:39 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Currais Novos supera expectativas no Dia do Desafio  
 
A chuva não impediu que milhares de currais-novenses se reunissem no Largo do 
Tungstênio na tarde e noite desta quarta-feira (28) durante as atividades da 
programação do “Dia do Desafio” em Currais Novos. O evento teve como objetivo 
principal reunir a população em atividades físicas e incentivar a prática de exercícios. 
Em alguns momentos de forte precipitação, a população não se evadiu do local e a 
chuva parecia animar mais ainda os que participavam dos exercícios físicos 
comandados pelos professores do SESC RN, além de educadores físicos do 
município. 
 
Em pouco mais de cinco horas de exercícios e atividades físicas constantes, crianças, 
jovens, adultos e idosos se reuniram em diferentes pontos de “Desafios” para 
praticarem corrida e caminhada, muay thai, jiu-jítsu, ciclismo, dança, capoeira, 
zumba, caminhada, aeróbica, alongamentos, pilates, além de jogos nos ginásios 
municipais. O auge do evento se deu com as aulas do projeto “Academia na Praça”, 
que reuniu centenas de pessoas no Largo do Tungstênio. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO SERIDO         DATA: 29.05.14 
Diretores do SESC reconhecem importância do apoio da Prefeitura para o Dia do 
Desafio em Caicó «  Blog do Seridó 
 

 
A Prefeitura de Caicó recebeu o reconhecimento do SESC/RN da importância do 
apoio dado a realização do Dia do Desafio, que durante toda esta quarta-feira (28) 
movimento a cidade, com a realização de atividades físicas. Caicó é bicampeã na 
competição e neste ano enfrentou a cidade de Cajicá (Colômbia). 
 
O reconhecimento à Prefeitura foi feito pela diretora estadual do SESC, Jeanne 
Amaral e pelo diretor da unidade local, Jorge Araújo durante visita ao prefeito 
Roberto Germano, nesta quarta. “Quando nós unimos nossas forças, o que faríamos 
é triplicado. Este ano, o apoio da prefeitura de Caicó foi essencial, é o terceiro ano 
que o Dia do Desafio acontece em Caicó, uma cidade bicampeã, e esse apoio, a soma 
de esforços contribuirá para o tricampeonato”, explicou. 
 
Jeanne acredita que a exemplo dos anos anteriores, Caicó vestiu a camisa no Dia do 
Desafio. “Nossa expectativa é que superemos a meta. O SESC investiu muito mais 
este ano na sensibilização das pessoas, para combater o sedentarismo, e termos 
uma população mais saudável”. Em 2013, 58% da população caicoense participou do 
Dia do Desafio. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 SESC reconhece importância do apoio da prefeitura para o Dia do Desafio em Caicó  
 
A prefeitura de Caicó recebeu o reconhecimento do SESC/RN da importância do 
apoio dado a realização do Dia do Desafio, que durante toda esta quarta-feira (28) 
movimento a cidade, com a realização de atividades físicas. Caicó é bicampeã na 
competição e neste ano enfrentou a cidade de Cajicá (Colômbia). 
 
O reconhecimento à prefeitura foi feito pela diretora estadual do SESC, Jeanne 
Amaral e pelo diretor da unidade local, Jorge Araújo durante visita ao prefeito 
Roberto Germano, nesta quarta. “Quando nós unimos nossas forças, o que faríamos 
é triplicado. Este ano, o apoio da prefeitura de Caicó foi essencial, é o terceiro ano 
que o Dia do Desafio acontece em Caicó, uma cidade bicampeã, e esse apoio, a soma 
de esforços contribuirá para o tricampeonato”, explicou. 
 
Jeanne acredita que a exemplo dos anos anteriores, Caicó vestiu a camisa no Dia do 



 

Desafio. “Nossa expectativa é que superemos a meta. O SESC investiu muito mais 
este ano na sensibilização das pessoas, para combater o sedentarismo, e termos 
uma população mais saudável”. Em 2013, 58% da população caicoense participou do 
Dia do Desafio. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Diretores do SESC reconhecem importância do apoio da Prefeitura para o Dia do 
Desafio em Caicó » Blog do Marcos Dantas 
 

 
 
Diretores do SESC, Jorge e Jeanne com o prefeito Roberto 
 
A Prefeitura de Caicó recebeu o reconhecimento do SESC/RN da importância do 
apoio dado a realização do Dia do Desafio, que durante toda esta quarta-feira (28) 
movimento a cidade, com a realização de atividades físicas. Caicó é bicampeã na 
competição e neste ano enfrentou a cidade de Cajicá (Colômbia). 
 
O reconhecimento à Prefeitura foi feito pela diretora estadual do SESC, Jeanne 
Amaral e pelo diretor da unidade local, Jorge Araújo durante visita ao prefeito 
Roberto Germano, nesta quarta. “Quando nós unimos nossas forças, o que faríamos 
é triplicado. Este ano, o apoio da prefeitura de Caicó foi essencial, é o terceiro ano 
que o Dia do Desafio acontece em Caicó, uma cidade bicampeã, e esse apoio, a soma 
de esforços contribuirá para o tricampeonato”, explicou. 
 
Jeanne acredita que a exemplo dos anos anteriores, Caicó vestiu a camisa no Dia do 
Desafio. “Nossa expectativa é que superemos a meta. O SESC investiu muito mais 
este ano na sensibilização das pessoas, para combater o sedentarismo, e termos 
uma população mais saudável”. Em 2013, 58% da população caicoense participou do 
Dia do Desafio. 
 
Ouça Jeanne Amaral: 
http://marcosdantas.com/wp-content/uploads/2014/05/Jeanne-Sesc.mp3 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO CAPOTE         DATA: 29.05.14 
Blog do Capote :: Vale a pena ler! 
 
A Prefeitura de São Miguel, através da Secretaria Municipal do Bem Estar Social, 
Trabalho e Habitação, em parceria com o PRONATEC e o SENAC, está promovendo 
cursos profissionalizantes gratuitos à população nas áreas de manicure e maquiador. 
 
As aulas estão sendo ministradas no Centro Popular de São Miguel/CSU, no período 
matutino (maquiador) e vespertino (manicure).  
 
Além de ter a oportunidade da qualificação profissional, os alunos vão receber um 
incentivo financeiro que, ao final do curso, chegará ao valor R$ 336,00. Trata-se de 
uma ajuda de custo para transporte e alimentação.  
 
Segundo a Secretária do Bem Estar Social, Elza Franco, o objetivo dos cursos é 
oferecer oportunidade de qualificação profissional à população de forma a atender o 
mercado de trabalho e, consequentemente, promover a melhoria na qualidade de 
vida dos participantes. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Criado em Quinta, 29 Maio 2014 08:23  
 
 Escrito por Administrator  
 
Casamento comunitário movimenta Assú  
 
nesta quinta-feira 
 
Nesta quinta-feira, às 16h, o Cine Teatro Pedro Amorim, em Assú, recebe a primeira 
edição de 2014 do Casamento Comunitário organizado pela Prefeitura Municipal em 
parceria com o 2º cartório da cidade. 
 
Na ocasião, 27 casais irão jurar compromisso em cerimônia presidida pela juíza de 
paz Adriana Barros. Os casais estão divididos em grupos da zona rural e da zona 
urbana de Assú. No evento, também será realizada uma apresentação de jovens 
alunos do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
 
Na cidade, o projeto do casamento comunitário surgiu durante a primeira gestão do 
prefeito Ivan Júnior e, de lá para cá, somente cresceu em participação. 
&quot;Promovemos nos últimos três anos edições que contaram com a presença de 
mais de 100 casais nos dias selecionados. Em 2012 realizamos duas edições, em 
junho e novembro. No ano passado, promovemos uma edição no dia dos 
Namorados e foi um grande sucesso&quot;, ressaltou a secretária de 
Desenvolvimento Social de Assú, Maíra Leiliane. 



 

 
Bolo No dia do casamento, a Prefeitura irá disponibilizar o cenário para fotos e bolo 
para os casais. &quot;Fora isso, também estamos em parceria com os profissionais 
do Senac para a realização da maquiagem nas noivas. Afinal, o Casamento 
Comunitário é muito importante, pois além dos casais terem a oportunidade de 
oficializar a união, é a realização de um sonho antigo&quot;. Finalizou a secretária. 
 
SEACOM – Assessoria de Imprensa 
 
  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO FATO.COM         DATA: 29.05.14 
Casamento comunitário movimenta Assú nesta quinta-feira - 

 
 
27 casais irão jurar compromisso em cerimônia presidida pela juíza de paz Adriana 
Barros 
 
 Nesta quinta-feira, às 16h, o Cine Teatro Pedro Amorim, em Assú, recebe a primeira 
edição de 2014 do Casamento Comunitário organizado pela Prefeitura Municipal em 
parceria com o 2º cartório da cidade.  
   
 
 Na ocasião, 27 casais irão jurar compromisso em cerimônia presidida pela juíza de 
paz Adriana Barros. Os casais estão divididos em grupos da zona rural e da zona 
urbana de Assú. No evento, também será realizada uma apresentação de jovens 
alunos do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
 
 Na cidade, o projeto do casamento comunitário surgiu durante a primeira gestão do 
prefeito Ivan Júnior e, de lá para cá, somente cresceu em participação.  
 “Promovemos nos últimos três anos edições que contaram com a presença de mais 
de 100 casais nos dias selecionados. Em 2012 realizamos duas edições, em junho e 
novembro. No ano passado, promovemos uma edição no dia dos Namorados e foi 
um grande sucesso”, ressaltou a secretária de Desenvolvimento Social de Assú, 
Maíra Leiliane. 
 
   
 
 Bolo 
 
 No dia do casamento, a Prefeitura irá disponibilizar o cenário para fotos e bolo para 
os casais. “Fora isso, também estamos em parceria com os profissionais do Senac 
para a realização da maquiagem nas noivas. Afinal, o Casamento Comunitário é 
muito importante, pois além dos casais terem a oportunidade de oficializar a união, 
é a realização de um sonho antigo”. Finalizou a secretária. 
Classificação: Positiva 
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Programa Registrando | CASAMENTO COMUNITÃ•RIO MOVIMENTA ASSÃš NESTA 
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maio 29th, 2014 in Política | Sem Comentários » 

 

 

Nesta quinta-feira, às 16h, o Cine Teatro Pedro Amorim, em Assú, recebe a primeira 

edição de 2014 do Casamento Comunitário organizado pela Prefeitura Municipal em 

parceria com o 2º cartório da cidade. 

Na ocasião, 27 casais irão jurar compromisso em cerimônia presidida pela juíza de paz 

Adriana Barros. Os casais estão divididos em grupos da zona rural e da zona urbana de 

Assú. No evento, também será realizada uma apresentação de jovens alunos do Centro de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

Na cidade, o projeto do casamento comunitário surgiu durante a primeira gestão do 

prefeito Ivan Júnior e, de lá para cá, somente cresceu em participação. “Promovemos nos 

últimos três anos edições que contaram com a presença de mais de 100 casais nos dias 

selecionados. Em 2012 realizamos duas edições, em junho e novembro. No ano passado, 

promovemos uma edição no dia dos Namorados e foi um grande sucesso”, ressaltou a 

secretária de Desenvolvimento Social de Assú, Maíra Leiliane. 

http://programaregistrando.com.br/category/politica/
http://programaregistrando.com.br/casamento-comunitario-movimenta-assu-nesta-quinta-feira/#respond
http://programaregistrando.com.br/wp-content/uploads/2014/05/Casamento-assu-ok1.jpg
http://programaregistrando.com.br/wp-content/uploads/2014/05/Casamento-assu-ok1.jpg


 

Bolo 

No dia do casamento, a Prefeitura irá disponibilizar o cenário para fotos e bolo para os 

casais. “Fora isso, também estamos em parceria com os profissionais do Senac para a 

realização da maquiagem nas noivas. Afinal, o Casamento Comunitário é muito 

importante, pois além dos casais terem a oportunidade de oficializar a união, é a 

realização de um sonho antigo”. Finalizou a secretária. 

SEACOM – Assessoria de Imprensa 

 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 29.05.14             EDITORIA: POLÍTICA 
Postado dia 29/05/2014 às 17h09  
por: Portal JH 
“Faremos greves, protestos e lutas na Copa”, diz candidato à presidência da República 

Ele afirma que PT e PMDB querem manter mesmo sistema político que impera no Brasil 

 
Ciro Marques 

Repórter de Política 

Zé Maria sabe que não será nada fácil chegar a presidência da República em 2015 por 
meio de eleição. Mas tudo bem. O PSTU não quer, agora, apenas assumir o poder. 
Quer, também, incentivar e conscientizar o povo de que só por meio dessas mudanças 
é que o País, realmente, pode evoluir. Por isso, a sigla pretende organizar nos estados 
manifestações e protestos durante a Copa do Mundo. 

“Vai ter muita luta na Copa. Acredito que vai ter mais greves e paralisações do que 
estamos vendo agora e incentivamos isso, vamos ajudar nessa organização desses 
movimentos, porque a única forma de mudança, porque não é o PSTU que vai mudar 
o país, é o povo nas ruas”, afirmou Zé Maria, lembrando que no RN as manifestações 
serão no dia 16, dia do jogo entre Estados Unidos e Gana na Arena das Dunas. “No ano 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/76iu67i6i67i67i65i67i.jpg
http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/76iu67i6i67i67i65i67i.jpg


 

passado, o povo protestou e os políticos prometeram tudo, mas não mudaram uma 
vírgula. Os políticos têm medo, mas não tem vergonha”, afirmou 

Mesmo assim, as manifestações do ano passado serviram para demonstrar que o povo 
está insatisfeito – e perdendo a paciência. “As pessoas trabalham a vida inteira para 
dar lucro para as grandes empresas. O país está cada vez mais rico e o povo, mais 
pobre”, comparou. 

“Vai ser uma mudança, mesmo que uma mudança de forma indireta. Indireta porque 
nós sabemos que o que influencia nas eleições ainda é o poder aquisitivo. É ele que 
controla e decide, antes mesmo da campanha, quem serão os candidatos com chances 
reais de ganhar”, analisou. 

“PSOL não aplica mudanças que defendemos para País” 
E se, diante dessa situação de influencia do poder econômico, já fica difícil a esquerda, 
unida, se eleger, imagine então com os partidos sozinhos. Pois é. E é exatamente isso 
que acontecerá neste ano, quando PSTU e PSOl, as duas principais siglas esquerdistas, 
lançarão candidaturas próprias. As duas não chegarão a um acordo sobre os projetos 
de governo e sobre a forma que arrecadarão recursos. 

“Tentamos essa parceria, mas não deu certo em nível nacional e em nível estadual. Em 
nacional, o problema foi a questão de projeto. O que nós defendemos o PSOL não está 
aplicando na Prefeitura que administra, em Macapá. Além disso, também somos 
contra o financiamento de campanha por parte de empresas e eles aceitam, 
dependendo da empresa”, afirmou Zé Maria. 

O que o PSTU tem defendido como proposta de gestão é a suspensão do pagamento 
de dívidas a bancos; a estatização do sistema financeiro, “porque os bancos roubam as 
pessoas e queremos que eles realmente usem recursos para viabilizar obras”; a 
paralisação da privatização e a restatitazação de setores, como a exploração de 
riquezas do país. 

“No Rio Grande do Nore, deveremos lançar a pré-candidatura de Simone Dutra 
(coordenador-geral do Sindsaúde), uma companheira que tem o perfil que buscamos, 
que é de trabalho, de militância nesse sentido e aqui, também não deverá haver a 
aliança com o PSOL, que vai lançar Robério Paulino”, antecipou Zé Maria, 
acrescentando que o lançamento de Simone deverá ocorrer em reunião do PSTU, 
marcada para as 19h de hoje, no IFRN da Cidade. 

O presidente nacional do PSTU também antecipou que o partido não vai lançar 
Amanda Gurgel, única vereadora do partido, para nenhum cargo neste ano. A 
intenção é que ela termine o mandato que conquistou com recorde de votação. 



 

“Acreditamos muito na Amanda Gurgel. É uma companheira muito valiosa que, apesar 
de nova, materializa os nosso objetivos e os nossos ideais, mas ela assumiu 
responsabilidade com povo que a elegeu”, justificou Zé Maria. 

Zé Maria: “Henrique e Fátima não representam mudança de verdade” 
Um apoiou até bem pouco tempo o “fracassado” governo Rosalba Ciarlini (DEM) e, 
agora, se coloca como oposição e não corresponsável pela gestão atual. A outra 
representa a continuidade da administração do PT que já mostrou, nos últimos anos, 
que não significa qualquer mudança real no sistema político do país. Essas são as 
análises que o pré-candidato a presidência da República pelo PSTU, Zé Maria de 
Almeida, fez das candidaturas, respectivamente, de Henrique Eduardo Alves (PMDB) 
ao Governo do Estado e Fátima Bezerra, do PT, ao Senado. E, dessa forma, fica claro 
que elas não representam qualquer mudança real na forma de gerir o Brasil. 

A análise foi feita durante entrevista concedida aO JOrnal de Hoje pela manhã. O pré-
candidato de esquerda está na capital potiguar para participar de um evento do PSTU 
na noite de hoje, onde o partido deverá oficializar a pré-candidatura da sindicalista 
Simone Dutra ao Governo do Estado. E, nessa condição, aproveitou a entrevista para 
comentar a situação dos pré-candidatos de mais “destaque” em nível nacional: 
Henrique, presidente da Câmara Federal e pré-candidato ao Governo ao lado de 
Wilma de Faria (do PSB, pré-candidata ao Senado); e Fátima Bezerra, deputada federal 
e pré-candidata a senadora, ao lado do vice-governador do Estado, Robinson Faria (do 
PSD, pré-candidato ao Governo). 

“Essas candidaturas são, na verdade, seis por meia dúzia. A de Henrique, todos que 
estão nela até bem pouco tempo estavam com Rosalba Ciarlini no governo dela e 
agora se colocam como ‘mudança’ como se não tivessem responsabilidade alguma na 
situação que o Estado se encontra agora”, afirmou Zé Maria. “E a de Fátima, o PT já 
demonstrou o que quer. Sofremos durante anos com uma gestão do PSDB e o PT 
quando assumiu não fez as mudanças que disse que faria. Pelo contrário. O ex-
presidente Lula, em 2010, disse quando deixou o governo que empresário e banqueiro 
não poderiam reclamar porque nunca na história desse país eles tiveram tanto lucro”, 
criticou o pré-candidato a presidente. 

As duas chapas, as de Henrique e as de Fátima, inclusive, também representam a 
continuidade do sistema de poder como o financiamento privado de campanha, a 
priorização do lucro de banqueiros e grandes empresas, que são questões que o PSTU, 
justamente, se propõe a romper. “Esses financiamentos de campanha, por exemplo, 
somos contra, porque são onde nasce a corrupção, os desvios. As grandes empresas 
que recebem dinheiro público para fazer obra desnecessárias, são as mesmas que 
financiam campanhas como as de Rosalba, as de Henrique, as do PT”, exemplificou Zé 
Maria. 



 

ZÉ MARIA 
Natural de Santa Albertina, em São Paulo, com 55 anos, José Maria de Almeida iniciou 
sua militância nas greves metalúrgicas do final da década de 1970, no ABC paulista, 
junto com Lula, com quem chegou a ser preso em 1980. Em 1992, rompeu com o 
Partido dos Trabalhadores, para fundar um novo partido. Zé Maria é coordenador 
nacional da CSP-Conlutas, central sindical independente do governo, e presidente 
nacional do PSTU. 
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por: Portal JH 
Rosalba tentará derrotar Agripino no DEM para garantir candidatura à reeleição no RN 

Deputado afirma que o partido não está impedindo candidatura da governadora, mas cobra 

aliados 

 
Joaquim Pinheiro 

Repórter de Política 

O deputado Felipe Maia, do DEM, afirmou na manhã desta quarta-feira, ao referir-se a 
reunião que o partido fará na próxima segunda-feira para decidir o futuro político da 
legenda, que a governadora Rosalba Ciarlini terá que apresentar as condições mínimas 
que viabilizem a chapa proporcional e também a sua reeleição. “O partido não está 
impedindo que Rosalba seja candidata, mas querendo que ela mostre quais são os 
partidos que formarão uma aliança forte e competitiva, não só para a proporcional 
como também para a majoritária”, disse o deputado, candidato à reeleição. E 
completa o democrata: “se a governadora trouxer esses partidos aliados está 
resolvido e não temos nenhuma dificuldade em apoiá-la”. 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
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No exercício do seu segundo mandato, o deputado Felipe Maia esclarece, entretanto, 
que o que não pode é o DEM ser punido e impor-se a não condição de disputa. E 
lembra: “a governadora tem compromisso com o partido e se ela apresentar 
condições mínimas de disputa não haverá problemas. Sem partidos aliados não será 
recomendável impor-se candidatura”, reiterou Felipe Maia. Nos meios políticos existe 
a informação de que o impasse vivenciado no DEM com posições contrárias entre o 
senador José Agripino, líder nacional do partido, que defende uma aliança na chapa 
majoritária com o PMDB e PSB, apoiando as candidaturas de Henrique Eduardo para 
governador e Wilma de Faria para senadora e a governadora Rosalba Ciarlini, que 
decidiu ser candidata à reeleição, só será definido na convenção do partido que 
ocorrerá em junho. 

Uma fonte do DEM informou na manhã de hoje que o senador José Agripino tem 
maioria na Executiva Estadual do DEM, mas poderá ser derrotado na convenção que 
ocorrerá em junho e a governadora viabilizar sua candidatura à reeleição. A Executiva 
Estadual é formada pelos seguintes nomes: Anita Catalão Maia, Diego Cavalcanti 
Medeiros, José Agripino Maia, Maria de Fátima Lapenda Mesquita, Raimundo Alves 
Maia Júnior, Getúlio Nunes do Rêgo, Felipe Catalão Maia, Rosalba Ciarlini Rosado, 
Leonardo Nogueira, José Adécio Costa, Geraldo Gomes de Oliveira, Leonardo Nunes 
Rêgo, Ney Lopes de Souza, Augusto Carlos Garcia de Viveiros, Carlos Augusto de Sousa 
Rosado, Dinarte Vieira Diniz, José Bezerra de Araújo Júnior, Marcílio Monte Carrilho de 
Oliveira e João Augusto da Cunha Melo. 

Instado a esclarecer o assunto, de acordo com o que preceitua a Lei Eleitoral, o 
advogado Fábio Hollanda afirmou o seguinte: “O órgão máximo do partido é a 
convenção, portanto, é quem decirá se o DEM terá candidatura própria ou não”, 
ressaltou, citando quem estará apto para votar na Convenção Partidária: “serão os 
delegados municipais do partido, os membros do Diretório Estadual e os detentores 
de mandato eletivo. No caso, deputados estaduais do DEM, 1 deputado federal, o 
senador e a governadora”. 

CANDIDATO Á REELEIÇÃO 
Felipe Maia, que se encontra no exercício do seu segundo mandato, confirma que será 
candidato à reeleição, mostrando-se confiante. “Tenho feito um trabalho sério que 
inclusive, foi reconhecido por uma importante revista. Tenho o direito de buscar 
minha reeleição”, ressalta o parlamentar, acrescentando esperar que na próxima 
segunda-feira o partido chegue a um entendimento. 
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Robinson participa da posse do prefeito de Mossoró e comício em Ipanguaçu 

Robinson parabenizou o prefeito de Mossoró pela posse 

Foto: Divulgação 
O vice-governador Robinson Faria (PSD) participou nesta quinta-feira (27) da posse e 
diplomação do prefeito de Mossoró, Francisco José Júnior (PSD) e  comício em 
Ipanguaçu ao lado dos deputados federais Fábio Faria (PSD) e Fátima Bezerra (PT). 

Robinson parabenizou o prefeito de Mossoró pela posse. “Francisco José é um 
prefeito jovem que tem projetos modernos e fará uma gestão justa para beneficiar os 
mossoroenses”, afirma. 

Depois da posse em Mossoró, Robinson, Fábio, Fátima e o prefeito prestigiaram o 
comício do candidato a prefeito Geraldo Paulino (PT) e do vice Valdereto Bertoldo 
(PPS). O deputado estadual Fernando Mineiro (PT), o presidente estadual do PT, 
Eraldo Paiva, o ex-prefeito Leonardo Oliveira (PT), vereadores e lideranças da região 
também participaram do comício. 

A eleição suplementar em Ipanguaçu será no próximo domingo, dia 1 de junho. 
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Ney: “PMDB e PR devem ter cuidado com críticas porque participaram do governo” 

Fundador do DEM alerta coligação de Henrique Alves e João Maia a respeito de críticas na 

campanha 

 
Alex Viana 

Repórter de Política 

Integrante e fundador do PFL (hoje DEM), o advogado Ney Lopes, que foi deputado 
federal em várias legislaturas e presidente do Parlamento Latino Americano, disse que 
o PMDB do deputado federal Henrique Eduardo Alves e o PR do deputado federal João 
Maia, pré-candidatos do PMDB a governador e do PR a vice, respectivamente, 
precisam tomar cuidado com críticas futuras ao governo Rosalba Ciarlini (DEM), 
especialmente durante a campanha, porque, em verdade, PMDB e PR são 
corresponsáveis pela gestão estadual. Com isso, Ney corrobora tese da deputada 
federal Fátima Bezerra, pré-candidato do PT ao Senado, que nesta quarta disse que o 
PMDB de Henrique e o PR de João Maia “não têm moral” para criticar Rosalba, por 
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terem participado e ainda terem, até hoje, indicações de cargos na gestão Rosalba 
Ciarlini. 

“A intenção da deputada Fátima ao fazer declarações não é defender Rosalba, mas 
fomentar a intriga, para benefício eleitoral. Por isso que eu prefiro não comentar. No 
tocante, entretanto, a eventuais críticas, até agora eu não vi nada de grave que o 
PMDB ou o PR tivesse acusado a governadora. Apenas palavras de quem está na 
oposição. O PMDB vai para a campanha fazer oposição a Rosalba, e para isso que 
romperam. Agora, eles esquecem que algumas deficiências que mostram eles são 
corresponsáveis, porque estiveram no governo até dia desses. Eles estão com 
generalidades. Advirto que eles tenham cuidado com o que dizem, porque muita coisa 
eles são corresponsáveis. O PMDB deve ter cuidado no futuro, se tiver alguma coisa de 
acusação concreta contra Rosalba. Até agora não vi nada de grave. Tomem cuidado 
porque muita coisa são corresponsáveis”, analisou Ney. 

Ao dizer que “até agora vi nada de grave que o PMDB ou o PR tivesse acusado a 
governadora”, o ex-deputado Ney Lopes de Souza termina corroborando com outra 
tese defendida pela deputada Fátima Bezerra: a de que as críticas a Rosalba, quando 
feitas por Henrique e João Maia, “são de forma muito superficial e sempre são críticas 
pessoais à ex-comandante agora abandonada, exatamente porque não têm moral 
para criticar a gestão da qual são responsáveis diretos’”. Em 2010, e Henrique e João 
apoiaram a candidatura do então governador Iberê Ferreira de Souza (PSB) à 
reeleição, mas quem venceu foi Rosalba. Ato contínuo, ambos aderiram a Rosalba, 
passando a fazer parte do governo, indicando os secretários de Agricultura, Recursos 
Hídricos, Saúde e Emater, no caso do PMDB, e Turismo, no tocante ao PR. 

Sobre o PMDB, antes da chegada de Henrique, o partido já detinha participações na 
Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SETHAS), bem como na 
Companhia Potiguar de Gás (Potigás) e na Fundação Estadual da Criança e do 
Adolescente (FUNDAC). Embora tenha anunciado rompimento com o governo, em 
setembro do ano passado, apenas os cargos principais foram entregues pelos partidos. 
Estipulava-se, à época, que pelo menos 200 cargos de segundo e terceiro escalões, 
indicações do PMDB, permanecem até hoje na gestão Rosalba – até mesmo por não 
haver substitutos. No que diz respeito ao PR, existiriam ainda cerca de 100 cargos 
comissionados indicados por João Maia. 

Até hoje, nomes do PMDB fazem parte da gestão Rosalba Ciarlini. São os casos de 
Silvio Torquato, atual secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do 
Norte. Filiado ao PMDB, ele é irmão do ex-deputado estadual Elias Fernandes (PMDB) 
e tio do atual deputado estadual Gustavo Fernandes (PMDB), da ala do PMDB ligada a 
Henrique. O ex-prefeito de Nova Cruz Flavio Azevedo (PMDB) é outro peemedebista 
que permaneceu na gestão Rosalba sem sofrer pressão do PMDB para sair, estando à 
frente, atualmente, da Emater. 



 

“Wilma e Henrique são fracos. Eles temem candidatos do DEM” 
Ao se referir ao processo político-eleitoral deste ano, Ney Lopes afirmou que a aliança 
entre Wilma e Henrique não é forte, vez que eles temem candidaturas do DEM ao 
governo e ao Senado. Questionado se existiria um compromisso de José Agripino com 
Henrique e Wilma para que o DEM não atrapalhe a eleição deles, Ney Lopes afirmou: 
“Vejo falar nesse compromisso. Porém, não posso dizer que exista. Seria a prova de 
que o PMDB e PSB não estariam tão fortes quanto dizem. Eles temem até candidatos 
do DEM, que propagam ser um partido sem expressão. Por que esse medo? Seria uma 
prova de fraqueza de Wilma e Henrique e não de força”. 

Ney entende que a reunião da Executiva dos Democratas na próxima segunda-feira, 
convocada pelo senador José Agripino, será uma oportunidade de diálogo político, 
democrático, civilizado e de alto nível. “Poderão existir pontos de vista diferentes 
entre os militantes, porém nunca diferenças pessoais. Imagino que todos debatam 
democraticamente na busca da unidade e fidelidade ao programa partidário”, 
esclareceu Ney Lopes. Na oportunidade, o DEM definirá seu futuro político, optando 
entre candidaturas próprias a governador, senador e deputados federais e estaduais, 
ou aliança ao PMDB, PSB, PR e outros partidos, o que significa que a única 
governadora do DEM no Brasil, Rosalba Ciarlini, não terá direito de se candidatar à 
reeleição, mesmo tendo direito. 

Segundo Ney Lopes, os comentários nos bastidores dão conta de um compromisso em 
que os Democratas não lançariam candidatos a governador e a senador, para serem 
contemplados com alianças para deputado estaduais e federais. Se o DEM não 
cumprir esse compromisso (não lançar candidatos ao governo e ao Senado), Wilma e 
Henrique não abririam a coligação proporcional, dificultando as reeleições do federal 
Felipe Maia e dos deputados estaduais Getúlio Rego, José Adécio e Leonardo 
Nogueira. 

“Há, todavia, impedimento legal. O partido somente pode fazer coligação proporcional 
com outros partidos se tiver candidato na majoritária. O DEM, se lançar Rosalba, por 
exemplo, não poderá coligar-se parcialmente (apenas na proporcional) com partidos 
que apoiam Henrique e Wilma. E se a coligação proporcional do DEM for com quem 
oficialmente não apoie o PMDB, por exemplo, esse partido coligado estará obrigado 
por lei a coligar-se na majoritária com o DEM”, explica o advogado. Segundo ele, é um 
obstáculo difícil de ser contornado porque está contido no artigo 6º da Lei 9504/97, 
que diz que é facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, 
celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, 
neste último caso, formar-se mais uma coligação para a eleição proporcional dentre os 
partidos que integram a coligação para o pleito majoritário. 

“Última palavra sobre reeleição de Rosalba será na convenção” 



 

Segundo Ney Lopes, que integra a Executiva Estadual e é advogado especialista em 
direito constitucional e eleitoral, a última palavra do partido, sobre a reeleição da 
governadora Rosalba Ciarlini, será na convenção, a ser realizada entre 10 a 30 de 
junho próximo (Lei 9.504/97). “A executiva poderá estabelecer diretrizes e 
orientações, sem, entretanto, dar a palavra final sobre se o DEM irá se coligar ou não 
com o PMDB de Henrique Alves e o PSB de Wilma de Faria. A Convenção Partidária é o 
ato solene e formal previsto em lei que oficializa a relação dos candidatos, através do 
voto dos convencionais filiados de um determinado partido. A convenção, segundo 
orienta o próprio TSE, significa o início do processo democrático, dentro do ambiente 
de cada agremiação política”, ressaltou Ney Lopes. 

Ney Lopes esclarece, ainda, que, embora exista a autonomia partidária, a convenção 
do partido e não a Comissão Executiva é obrigada a seguir regras pré-estabelecidas, 
como, por exemplo: decidir quais filiados podem pedir registro de candidatura e se as 
siglas disputarão o pleito coligadas ou não com outras legendas. Devem fazer constar 
na ata da convenção todos os detalhes dessa participação, como, por exemplo, com 
quais partidos a agremiação pretende se coligar, se essa coligação vai ou não valer 
para as eleições majoritárias e proporcionais, qual o nome dos filiados indicados para 
disputar o pleito, informando o cargo para o qual estão autorizados a pedir registro, 
bem como o número que o candidato utilizará na campanha, o limite de gastos da 
campanha, entre outros. 

Sobre a inelegibilidade da governadora Rosalba Ciarlini, o advogado e especialista em 
direito constitucional afirmou: “ao contrário do que se propaga, só há um processo no 
TSE contra Rosalba que se refere a sua possível inelegibilidade. Trata-se de um poço 
artesiano em Mossoró, que ela não autorizou, não foi concluído no período eleitoral e 
testemunhas de acusação confirmaram que ela nunca foi ao local. Esse poço foi um 
pedido do INCRA para um assentamento de sem-terra. Um fato desses tornar uma 
governadora inelegível seria a ressurreição do AI-5 em plena democracia”. 

Ney Lopes diz também que o TSE, em situações como essa do processo pendente 
contra Rosalba, mesmo com uma condenação de colegiado, tem autorizado o registro 
do candidato e o direito dele disputar a eleição, por não ocorrer o trânsito em julgado 
da decisão. 

ÉTICA (OU FALTA DE) 
Ele conclui afirmando acreditar que “a política é a arte do diálogo, da convergência 
possível e de agregar pessoas, desde que princípios éticos e ideológicos sejam 
preservados”. Lembrado de informações extraoficiais afirmando que integrantes do 
PMDB e PSB já disseram que não desejam aproximação com o DEM, Ney disse que 
pessoalmente não defende essa alternativa. “O correto e ético será o DEM assumir 
posição de coerência com o seu programa. Todavia, não sou dono da verdade e na 



 

democracia, muitas vezes, se aceita o que é possível, e não o que se quer. Compete à 
convenção decidir”, afirmou. 
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Francisco José Júnior toma posse hoje na Prefeitura de Mossoró 

No início do mês, “Silveirinha” venceu a eleição com apoio de Robinson e Fátima 

 
Depois de seis meses como prefeito interino de Mossoró, o ex-presidente da Câmara 
Municipal Francisco José Júnior, do PSD, será empossado hoje, oficialmente, no cargo 
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de chefe do Executivo da Capital do Oeste. A cerimônia de posse dele e do vice, Luiz 
Carlos Martins, do PT, será realizada às 19h, no Teatro Municipal Dix-huit Rosado. 

Antes, na noite desta quarta-feira, Francisco José Júnior e Luiz Carlos renunciaram aos 
cargos de vereadores. No lugar deles, assumiriam Lucélio Guilherme (PTB) e Cìcera 
Nogueira (PSB). O presidente da Câmara, a partir de agora, oficialmente, será o 
vereador Alex Moacir, do PMDB, que foi candidato a vice-prefeito na chapa 
encabeçada por Larissa Rosado, do PSB, derrotada por Francisco José. 

Antes da posse, vale destacar, a juíza eleitoral Ana Clarisse Arruda já havia negado 
alguns dos pedidos de cassação de registro feitos pelos candidatos derrotados na 
eleição suplementar de Mossoró. Foram 19 ações e, até agora, oito já foram julgadas 
improcedentes, reforçando a tese de que Francisco José poderia sim ser empossado. 

Além disso, inclusive, o prefeito interino (até às 19h de hoje) também teve nesta 
semana a aprovação da prestação de contas de campanha dele, mesmo com a juíza 
afirmando ter estranhado as doações no valor superior a R$ 800 mil feitos depois da 
data da votação, ocorrida no dia 4 de maio. 

VITÓRIA 
Francisco José Júnior venceu a disputa eleitoral de Mossoró com o maior número de 
votos já registrados para um candidato a prefeito em Mossoró. É bem verdade que, 
além disso, o pessedista também contou com a negação dos pedidos de registro de 
candidatura dos dois principais nomes, Cláudia Regina (DEM) e Larissa Rosado (PSB). 

A vitória de Francisco José Júnior em Mossoró, inclusive, serviu de estimulo para os 
pré-candidatos ao Governo, Robinson Faria (PSD), e ao Senado, Fátima Bezerra (PT). A 
dupla apoiou o prefeito interino na disputa e “derrotou” o “acordão” composto por 
partidos como PSB, PR e PMDB, que apoiou Larissa – que foi até o final da disputa, 
mesmo com o indeferimento de seu registro. 

QUEM É 
Vereador no quarto mandato e pela segunda vez presidente da Câmara Municipal, 
Francisco José Lima Silveira Júnior assumiu a Prefeitura de Mossoró de forma interina 
em novembro de 2013, quando a prefeita Cláudia Regina foi cassada, mais uma vez – 
desta vez, no Tribunal Regional Eleitoral. Ele é graduado em Ciências Contábeis pela 
UERN. 
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Seturde e Procon Municipal  irmam parceria para a Copa do Mundo Ficou definido que serão 
produzidos adesivos com a logomarca “Respeite o Turista” para serem colados nos bugres e 
vans de turismo, e para distribuir nos hotéis da cidade 

Foto: Divulgação 
O secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico (Seturde), Fernando 
Bezerril, recebeu na manhã de hoje em seu gabinete, o diretor geral do Procon 
Municipal, Daniel Bandeira; o diretor jurídico, Marcel Rocha e o diretor técnico, Pedro 
Dantas estabelecendo parceria nas ações que serão desenvolvidas durante a Copa do 
Mundo em proteção ao turista-consumidor. 
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Na reunião foi acertado que o Procon Municipal  junto com a Seturde atuarão juntos 
nas ações de atendimento ao público e defesa do consumidor, utilizando uma central 
telefônica para informações e reclamações, e os 12 CATs (Centro de Atendimento aos 
Turistas) que serão instalados nos principais pontos turísticos e de maior fluxo de 
turistas, com estagiários da Seturde e Procon. 

Ficou definido que serão produzidos adesivos com a logomarca “Respeite o Turista” 
para serem colados nos bugres e vans de turismo, e para distribuir nos hotéis da 
cidade. “A produção desses adesivos será muito importante, pois precisamos incutir 
na população e no receptivo a preocupação com o bem receber e a segurança dos 
turistas”, explica Bezerril. Já o diretor geral do Procon Municipal,  Daniel Bandeira, 
referiu-se que esta parceria com a Seturde reforça a soma de ações de todas as 
secretarias e órgãos da Prefeitura do Natal com relação ao atendimento aos turistas. 
“Nossa proposta é atuarmos de forma preventiva e eficiente no atendimento as 
demandas que forem suscitadas”, explicou Daniel. 

Para fechar o ciclo de capacitação dos estagiários que irão atuar nos CATs durante a 
Copa do Mundo, o Procon e a Seturde irão reunir todos os estagiários no dia 10 de 
junho para um curso básico de capacitação do direito do consumidor, no auditório da 
Seturde. 

Segundo o secretário de turismo, a parceria entre a Seturde e o Procon é definitiva. 
“Nós fazemos parte de uma mesma gestão e temos muito mais a somar juntos, muitos 
outros grandes eventos virão por aí, como por exemplo: as férias de julho; o “Natal em 
Natal” e a alta estação em todas essas datas são necessárias as nossas atuações”, 
afirmou Bezerril. 

 


