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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM         DATA: 31.05.14              

Crescimento do comércio para Copa foi destaque no RN Acontece - Notícias - RN 
Acontece - Nominuto.com  
No Minuto.com - Artigos clippada em 31/05/2014  

Gerlane Lima/Nominuto.com  

A expectativa do comércio para o período da Copa do Mundo foi destaque 
nas entrevistas dessa semana no RN Acontece. Entre os entrevistados, o 
presidente da Federação do Comércio, Bens e Serviços (Fecomércio), 
Marcelo Queiroz destacou um crescimento de 8,8% nas vendas em relação 
ao mesmo período do ano passado.  

O diretor da Emprotur, Alexandre Mulatinho também destacou o 
crescimento  com a Copa do Mundo. Confira os vídeos das entrevistas  

Agnelo afirma que crise entre PDT e PMDB caminha para um entendimento  

A insatisfação de membros do PDT, do prefeito de Natal Carlos Eduardo (PDT) 
em entrevistas a imprensa natalense foi comentada pelo deputado estadual 
Agnelo Alves (PDT) no programa RN Acontece na tarde desta segunda-feira 
(26). O PDT reclama da falta de espaço na chapa de Henrique Alves (PMDB) e 
Wilma de Faria (PSB).  

Depois de declarações de assessores do PDT, próximos ao prefeito Carlos 
Eduardo (PDT) de que não estava ocorrendo reciprocidade entre os partidos, 
Agnelo disse que o entendimento entre o entendimento entre os partidos 
está sendo "costurado".“Eu acredito que tenha ocorrido entendimento sim 
ou marcha para esse entendimento. A aliança tem que ser feita com 
confiança e com compensações recíprocas. O PDT não exigiu espaço na 
majoritária, nem para estadual, mas atende a uma exigência do diretório 
nacional do partido que quer uma cadeira do partido na Câmara”, comentou. 

Confira matéria completa 

Comandante diz que categoria está satisfeita com reajuste salarial  

O acordo entre os oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
com o Governo na noite de ontem - que suspendeu a greve - foi destaque na 
entrevista desta terça-feira (27) do RN Acontece da Band. O entrevistado do 
dia foi o comandante geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Elizeu Dantas 
que falou sobre esse e outros assuntos ligados a segurança pública.  
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Sobre o acordo que reajustará o salário da categoria, Elizeu detalhou. “Foi 
muito bom para todos os bombeiros e policiais militares. É lógico que 56% 
seria o ideal, mas o Estado não pode se comprometer em pagar”, disse. 

Confira matéria completa 

Número de consorciados cresceu em 2014, aponta ABAC  

O Brasil conta atualmente com 5,8 milhões de consorciados, totalizando mais 
de R$ 12 bilhões em crédito, somente no início deste ano. Esses foram alguns 
dos dados apresentados pelo representante da Associação Brasileira de 
Administradoras Consórcios (ABAC) Nordeste, Rodrigo Freire, no RN 
Acontece da Band desta quarta-feira (28). 

Apesar da instabilidade econômica do país, Rodrigo conta que o setor de 
consórcios apresentou crescimento nos últimos meses em relação ao ano 
passado. “No primeiro quadrimestre desse ano, em relação a 2013, tivemos 
um aumento de quase 10% em número de consorciados”. 

Confira matéria completa 

“Natal voltou para a vitrine mundial”, diz presidente da Emprotur  

Apesar de alguns prognósticos iniciais negativos no setor turístico, Natal é um 
dos destinos mais procurados por estrangeiros durante a Copa. Em entrevista 
ao RN Acontece na Band desta quinta-feira (29), o novo presidente da 
Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), Alexandre Mulatinho 
falou sobre o assunto. 

“Natal voltou para a vitrine mundial. Nós participamos de 14 eventos 
internacionais. Tivemos matérias em rede nacional com passeis turísticos nos 
buggys, extremoz, ginga com tapioca e opções de laser no entorno de Natal. 
É isso que o turista vai querer ver”, disse Mulatinho sobre a repercussão da 
capital potiguar na imprensa nacional e internacional. 

Confira matéria completa 

“Expectativa é boa”, garante presidente da Fecomércio sobre a Copa  

Faltando 13 dias para o início da Copa do Mundo, o presidente da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 
(Fecomércio), Marcelo Queiroz, falou sobre as expectativas e funcionamento 
do comércio durante o Mundial, reeleição e muito mais na edição desta 
sexta-feira (30) do RN Acontece da Band. 

http://nominuto.com/noticias/rn-acontece/comandante-diz-que-categoria-esta-satisfeita-com-reajuste-salarial/110900/
http://nominuto.com/noticias/rn-acontece/numero-de-consorciados-cresceu-em-2014-aponta-abac/110943/
http://nominuto.com/noticias/rn-acontece/natal-voltou-para-a-vitrine-mundial-diz-presidente-da-emprotur/111010/


 

“Expectativa é muito boa. Ela [Copa] foi uma das responsáveis pelos 8,8% de 
crescimento nas vendas no ano passado. Crescimento que se deve ao 
número de empregos gerados pelas obras na cidade. É dinheiro que retorna 
para o comércio”, disse Marcelo. 

Confira matéria completa  

Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM         DATA: 30.05.14   

Marcelo Queiroz 

Faltando 13 dias para o início da Copa do Mundo, o presidente da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 
(Fecomércio), Marcelo Queiroz, falou sobre as expectativas e funcionamento 
do comércio durante o Mundial, reeleição e muito mais na sexta-feira (30) do 
RN Acontece da Band. 

“Expectativa é muito boa. Ela [Copa] foi uma das responsáveis pelos 8,8% de 
crescimento nas vendas no ano passado. Crescimento que se deve ao 
número de empregos gerados pelas obras na cidade. É dinheiro que retorna 
para o comércio”, disse Marcelo. 

* O RN Acontece ao ar de segunda a sexta, 13h10, na Band Natal. 

Classificação: Positiva 
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Fecomércio e empresários do turismo visitam novo aeroporto.   | Ponto de 
Vista com Nelson Freire  
Ponto de Vista clippada em 31/05/2014  

 

Posted on 31. May, 2014 by Ponto de Vista in Blog 

 

Representando o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes 
de Queiroz, o diretor executivo da Federação do Comércio, Marcus Guedes, 
visitou ontem o Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do 
Amarante, junto a uma comitiva de empresários do chamado trade turístico. 
Durante a visita, os empresários foram recebidos pelo superintendente geral 
do Consórcio Inframérica, Ibernon Gomes, que informou na ocasião que o 
aeroporto está 99,9% concluído. Fizeram parte da comitiva, coordenada pela 
Fecomércio, representantes da Abav RN, ABIH, Natal Convention Bureau e 
agentes de viagens. 

Classificação: Positiva 
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 Fecomércio e empresários do turismo visitam novo aeroporto | Visor 
Político  
Visor Político clippada em 31/05/2014  

Fecomércio e empresários do turismo visitam novo aeroporto Postado por 
Alex Viana em Economia  

 

Representando o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes 
de Queiroz, o diretor executivo da Federação do Comércio, Marcus Guedes, 
participou no começo da tarde desta sexta-feira 30, de uma visita ao 
Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, junto a 
uma comitiva de empresários do chamado trade turístico. 

Durante a visita, os empresários foram recebidos pelo superintendente geral 
do Consórcio Inframérica, Ibernon Gomes, ele informou que o aeroporto está 
99,9% concluído. “O que está faltando apenas são detalhes finais”, disse. O 
coordenador de Atendimento ao Cliente do Consórcio Inframérica, Roberto 
Gonçalves, conduziu a comitiva, apresentando as instalações e simulou junto 
ao grupo todo o percurso que os passageiros irão fazer para embarcar e 
desembarcar. 

O diretor executivo, Marcus Guedes que acompanhou a construção desde o 
início, o considerou como de primeiro mundo. “O Rio Grande do Norte agora 
tem um aeroporto a nível internacional, não fica a desejar a qualquer um no 
mundo”. 

Compuseram a comitiva, coordenada pela Fecomércio, representantes da 
Abav RN, ABIH, Natal Convention Bureau e agentes de viagens.  

Classificação: Positiva 
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 Feira estimula potencial de negócios da região Seridó  
Jornal O Mossoroense clippada em 30/05/2014  

Feira estimula potencial de negócios da região Seridó  

Detalhes Publicado em 30 de Maio de 2014 : por Regy Carte  

Jaedson Dantas, no lançamento da feira, destaca potencial do Seridó (Fiern)A 
Feira de Negócios de Caicó, de 26 a 28 de junho, no Complexo Turístico Ilha 
de Sant’Ana, com cerca de 150 stands, e mobilizará diversos ramos de 
negócios.  

“A feira é a oportunidade para promover a interação entre os expositores, 
fortalecer os produtos de Caicó e região, principalmente os setores de 
comércio, indústria e serviços”, ressalta o presidente do Sindicato das 
Indústrias de Bonés e Chapéus (Sindibonés), Jaedson Dantas. 

A produção de boné é um dos fortes setores industriais do Seridó. Dantas 
destacou a importância da Feira de Negócios para a região no lançamento do 
evento, terça-feira (27), e, como representante da Federação das Indústrias 
do RN (Fiern) na cerimônia, ressaltou a união das principais entidades 
empresariais do Estado para a iniciativa.  

A feira será promovida pela Casa do Empresário (ACISC, CDL, Sindicomércio) 
e Prefeitura de Caicó, e conta com apoio do Sebrae/RN, Fecomércio e Fiern; 
com organização da Referência Assessoria. (Com informações da Fiern). 

Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE         DATA: 30.05.14             EDITORIA: CIDADES 
Postado dia 30/05/2014 às 10h43  
por: Portal JH 

Senac abre seleção para preenchimento de vagas em Natal; Participe 

Os candidatos interessados devem cadastrar o currículo através do site  

 

O Senac/RN está com inscrições abertas para seleção e preenchimento de sete vagas 
de emprego, em Natal. As oportunidades são para auxiliar administrativo, instrutor 
de idiomas e instrutor ambiente e saúde em Odontologia. As inscrições podem ser 
realizadas até o dia 5 de junho, pelo site: http://curriculoweb.rn.senac.br 

O processo seletivo terá validade de 02 anos. E os candidatos interessados devem 
cadastrar seu currículo através do link http://curriculoweb.rn.senac.br indicando o 
cargo pretendido. A prova terá pontuação máxima de 10 pontos e a média para 
aprovação na mesma será de 7,0 pontos. 

  

Fonte: GiraParnamirim 

Classificação: Positiva 
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      Senac abre processo seletivo para contratação de 
profissionais - Notícias - Educação - Nominuto.com  
No Minuto.com - Artigos clippada em 30/05/2014  

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/RN) abriu 
processo seletivo para preenchimento de  sete vagas de emprego, em 
Natal. Há oportunidades disponíveis para auxiliar administrativo e 
instrutores da área de idiomas e odontologia.  

A inscrição será realizada por meio de envio de currículos, até a próxima 

quinta-feira (5), observando o horário oficial local, pelo site 

http://curriculoweb.rn.senac.br. O candidato poderá se inscrever em um único 

cargo. 

A seleção pretende avaliar as competências dos candidatos, considerando 

procedimentos que podem variar entre análise curricular, prova de 

conhecimento técnico e prático, dinâmicas de grupo e entrevistas. O edital 

com o detalhamento das informações está disponível no site 

www.rn.senac.br/trabalheconosco. 

O processo seletivo terá validade de dois anos, a contar da data de 

homologação da seleção, podendo ser prorrogável por igual período. 

 
Classificação: Positiva 
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Com vantagem superior a 50%, Mossoró vence a cidade de Teresina no Dia 
do Desafio -  
Jornal De Fato clippada em 30/05/2014  

Foto: Secom 

 

Com uma vantagem de quase 55%, Mossoró venceu o Dia do Desafio da 
cidade de Teresina, no Piauí. Na última quarta-feira, 28, mais de 140 mil 
mossoroenses aderiram ao projeto e foram as ruas para registrar a 
participação através de atividades físicas. 

No município o percentual de pessoas que saíram as ruas e usaram os 
equipamentos chegou a 56,17%, enquanto que a capital piauiense obteve 
apenas 1,30%. O Dia do Desafio contou com 16 horas de atividades físicas 
gratuitas, entre ginástica laboral, dança, alongamento e jump, promovidas 
por uma equipe de mais de 300 educadores físicos.   

E para comemorar a vitória no evento realizado pelo Sistema Fecomércio, 
através do Serviço Social do Comércio (Sesc), o Viva Rio Branco deste 
domingo domingo será especial a partir das 16h. 

Participaram desta competição no município escolas, diversos equipamentos 
do município, faculdades, Sindicato do Comércio Varejista e empresas locais 
transformaram a primeira participação de Mossoró no Dia do Desafio em um 
grande sucesso. 

De acordo com a secretária de Educação, Ieda Chaves, foi forte a adesão de 
quase todos os órgãos do município, todas as escolas participaram do projeto 
e ainda parabeniza todos os mossoroenses que foram as ruas para a prática 
do exercício físico, além das empresas privadas. 

O projeto teve como objetivo estimular a prática de esportes por meio da 
competição saudável entre cidades. 
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MOSSORÓ VENCE DESAFIO CONTRA TERESINA (PI) « Tio Colorau  
Tio Colorau clippada em 01/06/2014  

MOSSORÓ VENCE DESAFIO CONTRA TERESINA (PI)  

 

A cidade de Mossoró é a vencedora do Dia do Desafio com uma vantagem de 
quase 55% frente à cidade de Teresina (PI). Na última quarta-feira, 28, mais 
de 140 mil mossoroenses aderiram ao projeto e foram as ruas para registrar 
sua participação através de atividades físicas. 

Com o slogan “você se mexe e o mundo mexe junto” o Sistema Fecomércio, 
por meio do Serviço Social do Comércio (SESC), promoveu, com o apoio da 
Secretaria da Educação, um dia de muita movimentação na cidade. Escolas, 
diversos equipamentos do município, faculdades, o Sindicato do Comércio 
Varejista, além de empresas locais, transformaram a primeira participação de 
Mossoró no Dia do Desafio num grande sucesso. 

A secretária da Educação, Iêda Chaves, comemora a vitória. “A iniciativa em 
Mossoró foi um sucesso. Contamos com forte adesão de quase todos os 
órgãos do município. Todas as nossas escolas participaram do projeto. Estão 
de parabéns os mossoroenses que foram as ruas para praticar exercícios 
físicos e estão de parabéns os educadores físicos que auxiliaram nas 
atividades. Destacamos a participação, também, das empresas privadas”, 
disse. 

O projeto tem como objetivo estimular a prática de esportes por meio da 
competição saudável entre cidades. Em Mossoró 56,17% da população se 
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engajou na iniciativa, enquanto Teresina movimentou 1,30%. Foram 16 horas 
de atividades físicas gratuitas, entre ginástica laboral, dança, alongamento e 
jump, promovidas por uma equipe de mais de 300 educadores físicos. 

Viva a Rio Branco Especial – As atividades do Corredor Cultural deste 
domingo (1º) serão realizadas com gostinho de vitória.  O projeto Viva a Rio 
Branco será comemorativo. Em virtude da vitória do Dia do Desafio, a 
Secretaria da Educação, convida toda a população a participar das atividades 
para comemorar a vitória sobre a cidade de Teresina. 

Classificação: Positiva 
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Caicó conquista o tricampeonato no Dia do Desafio 2014 « Blog do Seridó  
Blog do Seridó clippada em 31/05/2014  

81,69% da Caicó contra 7,41% da cidade de Cajicá na Colômbia. Com esse 
percentual esmagador, Caicó conquista o tricampeonato no Dia do Desafio, 
evento de incentivo a prática de atividades físicas, realizado pelo Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Sesc. 

A mobilização começou muito cedo, logo às 5h da manhã, tinha gente 
correndo, caminhando ou fazendo alongamento. Em todo lugar ninguém 
ficou parado, seja na Ilha de Sant’Ana, unidade do Sesc Seridó, Centro 
Administrativo. 

O resultado também foi conquistado com as atividades físicas nas empresas 
visitadas, onde todos deram uma pausa para se exercitar sob a orientação 
dos professores de educação física do Sesc. Mas, não parou por aí, os 
professores também visitaram hospitais, colégios, creches, asilos. 

Quem estava em casa, pode se movimentar ouvindo nas ondas do rádio a 
orientação sobre como se exercitar com segurança. Para não esfriar o ânimo 
da população, um trio elétrico circulou pela cidade convidando a todos a se 
mexerem e ajudarem à cidade a conquistar o tricampeonato na competição. 

 Classificação: Positiva 

http://www.klipbox.com.br/clients/167/links/77176425
http://www.blogdoserido.com.br/
http://www.blogdoserido.com.br/wp-content/uploads/Desafio-ilha.jpg
http://www.blogdoserido.com.br/wp-content/uploads/Desafio-ilha.jpg


 

 

VEÍCULO: BLOG DO JBELMONT         DATA: 31.05.14              

Blog do Jbelmont  
 

A cidade de Mossoró é a vencedora do Dia do Desafio com uma vantagem de 
quase 55% frente à cidade de Teresina (PI). Na última quarta-feira, 28, mais 
de 140 mil mossoroenses aderiram ao projeto e foram as ruas para registrar 
sua participação através de atividades físicas.  

Com o slogan “você se mexe e o mundo mexe junto” o Sistema Fecomércio, 
por meio do Serviço Social do Comércio (SESC), promoveu, com o apoio da 
Secretaria da Educação, um dia de muita movimentação na cidade. Escolas, 
diversos equipamentos do município, faculdades, o Sindicato do Comércio 
Varejista, além de empresas locais, transformaram a primeira participação de 
Mossoró no Dia do Desafio num grande sucesso.  

A secretária da Educação, Iêda Chaves, comemora a vitória. “A iniciativa em 
Mossoró foi um sucesso. Contamos com forte adesão de quase todos os 
órgãos do município. Todas as nossas escolas participaram do projeto. Estão 
de parabéns os mossoroenses que foram as ruas para praticar exercícios 
físicos e estão de parabéns os educadores físicos que auxiliaram nas 
atividades. Destacamos a participação, também, das empresas privadas”, 
disse.  

O projeto tem como objetivo estimular a prática de esportes por meio da 
competição saudável entre cidades. Em Mossoró 56,17% da população se 
engajou na iniciativa, enquanto Teresina movimentou 1,30%. Foram 16 horas 
de atividades físicas gratuitas, entre ginástica laboral, dança, alongamento e 
jump, promovidas por uma equipe de mais de 300 educadores físicos.  

Viva a Rio Branco Especial – As atividades do Corredor Cultural deste 
domingo (1º) serão realizadas com gostinho de vitória. O projeto Viva a Rio 
Branco será comemorativo. Em virtude da vitória do Dia do Desafio, a 
Secretaria da Educação, convida toda a população a participar das atividades 
para comemorar a vitória sobre a cidade de Teresina.  

Classificação: Positiva 
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 Caicoenses conquistam o tricampeonato no Dia do Desafio 2014 » Blog do 
Marcos Dantas  
Marcos Dantas clippada em 30/05/2014  

 

81,69% da Caicó contra 7,41% da cidade de Cajicá na Colômbia. Com esse 
percentual esmagador, Caicó conquista o tricampeonato no Dia do Desafio, 
evento de incentivo a prática de atividades físicas, realizado pelo Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Sesc. A mobilização começou muito cedo, logo 
às 5h da manhã, tinha gente correndo, caminhando ou fazendo 
alongamento. Em todo lugar ninguém ficou parado, seja na Ilha de Sant’Ana, 
unidade do Sesc Seridó, Centro Administrativo. O resultado também foi 
conquistado com as atividades físicas nas empresas visitadas, onde todos 
deram uma pausa para se exercitar sob a orientação dos professores de 
educação física do Sesc. Mas, não parou por aí, os professores também 
visitaram hospitais, colégios, creches, asilos. 

Quem estava em casa, pode se movimentar ouvindo nas ondas do rádio a 
orientação sobre como se exercitar com segurança. Para não esfriar o ânimo 
da população, um trio elétrico circulou pela cidade convidando a todos a se 
mexerem e ajudarem à cidade a conquistar o tricampeonato na competição. 
Outro destaque do evento foi o trabalho dos parceiros, que vestiram a 
camisa do evento: Prefeitura Municipal de Caicó, Sindicato do Comércio 
Varejista e CDL. 

Classificação: Positiva 
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Imprensa nacional destaca “guerra” entre Agripino e a governadora Rosalba no 
DEM 

Para ter apoio da sigla, segundo revista Época, governadora acusará senador de 
tentar afundar o Democratas  

 

Contra Rosalba Ciarlini, o peso da desaprovação superior a 70% e das condenações 
na Justiça Eleitoral. A favor, o fato de ser a única governadora do DEM no País. E é 
este argumento principalmente que a chefe do Executivo Estadual levará na reunião 
marcada do partido marcada para esta segunda-feira, com a tentativa de convencer 
a sigla de que ela ainda deve disputar a reeleição pelo Governo do Estado. E o 
presidente nacional democrata, José Agripino, ainda será acusado de afundar o 
partido se não quiser tal candidatura. 

Pelo menos, é isso que aponta o site da Revista Época, em texto assinado pelo 
jornalista Murilo Ramos, mostrando que a disputa interna do DEM no Rio Grande do 
Norte ganhou o noticiário nacional. “Agripino quer evitar que Rosalba tente a 
reeleição. Na próxima reunião do DEM, dirá que a popularidade de Rosalba está no 
subsolo e que ela corre o risco de se tornar inelegível em razão de processos na 
Justiça Eleitoral”, escreveu o jornalista. 
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“Rosalba acusará Agripino de afundar o DEM, já que é ela a única governadora do 
partido. Rosalba dirá que Agripino quer ajudar o candidato do PMDB, Henrique 
Alves, a derrotá-la nas urnas”, acrescentou Murilo Ramos, ressaltando qual será, em 
resposta, a estratégia rosalbista. 

Ao falar da condição de “guerra”, inclusive, Murilo Ramos relembra a relação 
próxima dos dois “principais nomes do DEM são seu presidente, senador Agripino 
Maia, e a governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini, que ele ajudou a 
eleger. Agora, os dois estão em campos opostos”. 

Não foi por acaso que o DEM no Rio Grande do Norte virou notícia nacional. O RN é 
um dos únicos estados onde o antigo PFL ainda tem certa popularidade e, conforme 
a própria Rosalba tem sustentado, “apresentado tradicionalmente candidatos em 
chapas majoritárias”. Tem um governador (o único, ressalta-se) e tinha dois 
senadores (a própria Rosalba era senadora antes de assumir o Governo). 

O presidente nacional da sigla, no entanto, acha que o melhor é Rosalba não ser 
candidata. Melhor, para a sigla, é apoiar a candidatura de Henrique Alves, do PMDB, 
um “aliado histórico”, segundo Agripino, mas que recentemente deixou a base aliada 
do Governo do DEM reclamando que a gestão não dialoga e é centralizadora e 
fechada. 

Mesmo diante dessas críticas ao único governo do partido, Agripino acredita que 
engolir o orgulho e apoiar o PMDB é melhor do que arriscar numa candidatura de 
Rosalba e ainda dificultar, consideravelmente, a reeleição dos deputados estaduais e 
federal da sigla – dentre eles, o parlamentar federal Felipe Maia, filho do senador. 

Por meio de uma aliança com o PMDB, o DEM conseguiria uma aliança mais ampla e, 
consequentemente, elegeria mais facilmente seus parlamentares. Se apoiar Rosalba, 
reduzirá as possibilidades de coligação a uma composta apenas por DEM e PP, que 
talvez não conseguisse coeficiente eleitoral para eleger nem mesmo um parlamentar 
para a Assembleia Legislativa. 

REUNIÃO 

A decisão sobre quem está certo, Agripino ou Rosalba, será tomada, provavelmente, 
nesta segunda-feria, quando seu diretório se reunirá para analisar a proposta do 
senador – de apoiar o PMDB, partido com o qual ele já se comprometeu a apoiar, 
segundo revelou Henrique Alves nos bastidores políticos do RN. 

Na nomes do DEM com poder de voto (e de decisão sobre o futuro do DEM), Rosalba 
Ciarlini estaria com a vantagem, com mais nomes aliados e com intenção de 
encampar a candidatura dela. Dentre eles, inclusive, Ruth Ciarlini (irmã dela); Getúlio 
Rêgo (deputado estadual) e Ney Lopes pai e Júnior. 



 

LISTA DE VOTANTES NO DEM 

Senador José Agripino 

Governadora Rosalba Ciarlini 

Deputado federal Felipe Maia 

Deputados estaduais José Adécio, Getulio Rego e Leonardo Nogueira 

Ney Lopes de Souza 

Augusto Carlos Viveiros 

Carlos Augusto Rosado 

Ruth Ciarlini 

Verônica dos Santos 

Anita Maia 

José Bezerra Junior (Ximbica) 

Leonardo Rego 

Alberone Neri de Lima – prefeito de Encanto 

Raimundo Marcelino Borges (Novinho, prefeito de Cerro Corá) 

Concessa Araujo (ex-prefeita de Ipueira) 

Claudia Regina 

Auri Simplicio 

Dinarte Diniz 

Sonali Rosado, 

Américo Godeiro 

Fátima Lapenda 

Gustavo Costa 



 

Ney Lopes Junior 

Neide Sueli Costa 

Geraldo Gomes 

Marcelo Cunha Lima 

Ariosvaldo Targino (Vavá de João Câmara) 

Odileia Costa 

Maria José Gurgel da Costa 

Jorge Alberto Madruga 

Cassiano Arruda Câmara 

Manoel Pereira dos Santos 

Abelírio Rocha 

Luiz Arnaud Flor 

Carlos de Menezes Lira 

Manoel de Medeiros Brito 

João Batista Machado 

Lúcio Teixeira dos Santos 

João Batista de Paiva 

Fátima Moreira, secretária da governadora 

Genibaldo Barros 

Demétrio Torres 

Marcílio Carrilho 

João Augusto da Cunha Melo 

Eduardo Melo 



 

Francisco Rodrigues de Araújo, ex-prefeito de Galinhos 

Manoel Mário de Oliveira 

Ione Salem 

Hugo Freire Pinto 

Isabela Barbalho Veloso Freire 

Antônio José Meira e Sá Bezerra 

Moacir Potiguar Júnior 

José Agripino está tenso para reunião desta segunda-feira 

Mesmo tendo a seu favor argumentos racionais, de ordem política, jurídica e 
eleitoral, o presidente do DEM, senador José Agripino Maia, tem revelado irritação 
nas últimas horas em decorrência da reunião do Diretório Estadual do DEM no Rio 
Grande do Norte agendada para as 9h desta segunda-feira, na sede do partido 
Democratas. Na oportunidade, os membros do comando do partido irão escolher 
entre a candidatura ao governo e ao Senado numa chapa puro-sangue, com a atual 
governadora Rosalba Ciarlini (DEM) disputando a reeleição e o ex-secretário de 
Recursos Hídricos, Leonardo Rego (DEM), concorrendo ao Senado, numa aliança com 
o PP do deputado federal Betinho Rosado e o PSDC do ex-coordenador do Procon 
Araken Farias, ou a aliança para a disputa proporcional (candidaturas a deputado 
federal e a deputado estadual) com os partidos que apoiam a candidatura do atual 
presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves e Wilma de Faria (PSB), ao Senado 
Federal. 

Diante da ameaça de sofrer retaliação do grupo da governadora Rosalba Ciarlini, que 
quer, a todo custo, a candidatura à reeleição da gestora, Agripino tem passado por 
momentos intensos de apreensão, segundo informam aliados políticos do ex-
governador do Rio Grande do Norte e senador no quarto mandato. Presidente 
nacional do DEM, José Agripino enxerga a candidatura de Rosalba como de alto risco 
para o futuro da legenda, no Rio Grande do Norte e, com efeito, também no Brasil. 
Primeiro pela pouca chance de obter êxito, o que, em acontecendo, poria em risco 
não apenas a perda do mandato de governador do RN, hoje com o DEM, mas, 
sobretudo, a diminuição da bancada de deputados estaduais na Assembleia 
Legislativa – atualmente são três – e, principalmente, o fim da representação do 
DEM na Câmara Federal, com a não reeleição de Felipe – vale lembrar que o DEM 
potiguar tinha dois deputados federais, mas Betinho Rosado saiu do partido 
alegando justa causa. 



 

Não tem sido fácil para Agripino lidar com a situação. Aliada política e amigos há 
mais de quatro décadas, Rosalba e o marido, Carlos Augusto Rosado, consideram-se 
credores de um gesto de grandeza política de Agripino, porque, quando o senador 
assumiu a presidência nacional do DEM, coincidiu com o convite que o ex-prefeito 
de São Paulo Gilberto Kassab fez para que Rosalba ingressasse no PSD e assumisse a 
presidência do partido no RN, a exemplo do que fez com Raimundo Colombo em 
Santa Catarina – ele era do DEM, e foi para o PSD. Se tivesse aceitado o convite de 
Kassab, Rosalba passaria a ser de um partido aliado da presidente Dilma Rousseff e 
teria, portanto, evitado ter de contar com intermediários como Henrique Alves, João 
Maia e mesmo Garibaldi Filho para ter acesso ao governo. No entanto, Carlos 
Augusto e Rosalba tiveram um gesto de grandeza. Carlos teria dito: “Eu não vou 
trocar minha amizade com Zé Agripino de quarenta anos para assumir outro partido. 
Deixe-nos no DEM mesmo”. 

O fato de Rosalba “ter comido o pão que o diabo amassou”, como membro do 
Democratas, entretanto, não impediu que houvesse incompreensões dos aliados – o 
próprio Agripino não teria entendido as dificuldades do governo, se afastando da 
gestão. O tempo passou, Rosalba fez um governo com deficiências, mas chega à hora 
da reeleição sem que haja um impedimento definitivo para que ela concorra. É neste 
momento que surge, para além do isolamento político dela, a possibilidade de um 
acordo com o PMDB e outros partido em que o DEM, traduzido na figura dos seus 
quatro deputados, tem a chance de garantir essas reeleições, em troca do favor de 
apoiar a chapa Henrique/Wilma. E é neste contexto que se desenrola a reunião 
desta segunda-feira. 

Procurado para dar entrevista ao Jornal de Hoje, Agripino tem evitado a imprensa. 
Afirma que só vai falar depois que acontecer o encontro partidário. Em parte, a 
justificativa para não falar é procedente. Como ele tem maioria no diretório, o 
senador que evitar ficar parecendo que ele quer dizer que vai ganhar a parada 
contra Rosalba. A reunião do diretório, agendada para as 9h, será na sede do 
partido, na avenida Amintas Barros. Esperam-se os integrantes até às 9h30. Em 
seguida fecham-se as portas. A votação será secreta, por causa do Regimento 
Interno do DEM. Mas quem quiser abrir o voto, tem liberdade para falar por dois 
minutos até. 

Agripino afirma que, como presidente, a reunião é para ouvir o partido. Um grupo 
do partido, como dito, defende a aliança proporcional, para viabilizar a reeleição dos 
deputados federal e estaduais – Felipe Maia, José Adécio, Leonardo Nogueira e 
Getúlio Rego. Outra vertente deseja a candidatura própria, com chapa puro sangue. 
Expostas as duas posições, por representantes de cada segmento, vai-se à votação. 
O diretório estadual é o órgão máximo consultivo do partido, formado por figuras 
emblemáticas que traduzem a opinião legítima do DEM. Como presidente, Agripino 
irá ouvir. Ele tem dito que não é ele que quer que Rosalba não seja candidata à 
reeleição. Ele quer que a legenda decida. É aguardar. 
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Senador José Agripino está tenso para reunião que ocorrerá nesta segunda 

Diante da ameaça de sofrer retaliação do grupo da governadora Rosalba Ciarlini, 
que quer, a todo custo, a candidatura à reeleição da gestora, Agripino tem passado 
por momentos intensos de apreensão  

Foto: Divulgação 

Alex Viana 

Repórter de Política 

Mesmo tendo a seu favor argumentos racionais, de ordem política, jurídica e 
eleitoral, o presidente do DEM, senador José Agripino Maia, tem revelado irritação 
nas últimas horas em decorrência da reunião do Diretório Estadual do DEM no Rio 
Grande do Norte agendada para as 9h desta segunda-feira, na sede do partido 
Democratas. Na oportunidade, os membros do comando do partido irão escolher 
entre a candidatura ao governo e ao Senado numa chapa puro-sangue, com a atual 
governadora Rosalba Ciarlini (DEM) disputando a reeleição e o ex-secretário de 
Recursos Hídricos, Leonardo Rego (DEM), concorrendo ao Senado, numa aliança com 
o PP do deputado federal Betinho Rosado e o PSDC do ex-coordenador do Procon 
Araken Farias, ou, então, a desistência da candidatura de Rosalba, com a 
consequente aliança para a disputa proporcional (candidaturas a deputado federal e 
a deputado estadual) com os partidos que apoiam a candidatura do atual presidente 
da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB), a governador do Estado, e da vice-
prefeita de Natal, Wilma de Faria (PSB), ao Senado Federal. 

Diante da ameaça de sofrer retaliação do grupo da governadora Rosalba Ciarlini, que 
quer, a todo custo, a candidatura à reeleição da gestora, Agripino tem passado por 
momentos intensos de apreensão, segundo informam aliados políticos do ex-
governador do Rio Grande do Norte e senador no quarto mandato. Presidente 
nacional do DEM, José Agripino enxerga a candidatura de Rosalba como de alto risco 
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para o futuro da legenda, no Rio Grande do Norte e, com efeito, também no Brasil. 
Primeiro pela pouca chance de obter êxito, o que, em acontecendo, poria em risco 
não apenas a perda do mandato de governador do RN, hoje com o DEM, mas, 
sobretudo, a diminuição da bancada de deputados estaduais na Assembleia 
Legislativa – atualmente são três – e, principalmente, o fim da representação do 
DEM na Câmara Federal, com a não reeleição de Felipe – vale lembrar que o DEM 
potiguar tinha dois deputados federais, mas Betinho Rosado saiu do partido 
alegando justa causa. 

Não tem sido fácil para Agripino lidar com a situação. Aliada política e amigos há 
mais de quatro décadas, Rosalba e o marido, Carlos Augusto Rosado, consideram-se 
credores de um gesto de grandeza política de Agripino, porque, quando o senador 
assumiu a presidência nacional do DEM, coincidiu com o convite que o ex-prefeito 
de São Paulo Gilberto Kassab fez para que Rosalba ingressasse no PSD e assumisse a 
presidência do partido no RN, a exemplo do que fez com Raimundo Colombo em 
Santa Catarina – ele era do DEM, e foi para o PSD. Se tivesse aceitado o convite de 
Kassab, Rosalba passaria a ser de um partido aliado da presidente Dilma Rousseff e 
teria, portanto, evitado ter de contar com intermediários como Henrique Alves, João 
Maia e mesmo Garibaldi Filho para ter acesso ao governo. No entanto, Carlos 
Augusto e Rosalba tiveram um gesto de grandeza. Carlos teria dito: “Eu não vou 
trocar minha amizade com Zé Agripino de quarenta anos para assumir outro partido. 
Deixe-nos no DEM mesmo”. 

O fato de Rosalba “ter comido o pão que o diabo amassou”, como membro do 
Democratas, entretanto, não impediu que houvesse incompreensões dos aliados – o 
próprio Agripino não teria entendido as dificuldades do governo, se afastando da 
gestão. O tempo passou, Rosalba fez um governo com deficiências, mas chega à hora 
da reeleição sem que haja um impedimento definitivo para que ela concorra. É neste 
momento que surge, para além do isolamento político dela, a possibilidade de um 
acordo com o PMDB e outros partido em que o DEM, traduzido na figura dos seus 
quatro deputados, tem a chance de garantir essas reeleições, em troca do favor de 
apoiar a chapa Henrique/Wilma. E é neste contexto que se desenrola a reunião 
desta segunda-feira. 

Procurado para dar entrevista ao Jornal de Hoje, Agripino tem evitado a imprensa. 
Afirma que só vai falar depois que acontecer o eoncontro partidário. Em parte, a 
justificativa para não falar é procedente. Como ele tem maioria no diretório, o 
senador que evitar ficar parecendo que ele quer dizer que vai ganhar a parada 
contra Rosalba. A reunião do diretório, agendada para as 9h, será na sede do 
partido, na avenida Amintas Barros. Esperam-se os integrantes até às 9h30. Em 
seguid fecham-se as portas. A votação será secreta, por causa do Regimento Interno 
do DEM. Mas quem quiser abrir o voto, tem liberdade para falar por dois minutos 
até. 



 

Agripino afirma que, como presidente, a reunião é para ouvir o partido. Um grupo 
do partido, como dito, defende a aliança proporcional, para viabilizar a reeleição dos 
deputados federal e estaduais – Felipe Maia, José Adécio, Leonardo Nogueira e 
Getúlio Rego. Outra vertente deseja a candidatura própria, com chapa puro sangue. 
Expostas as duas posições, por representantes de cada segmento, vai-se à votação. A 
ideia é que seja um ato técnico. O diretório estadual é o órgão máximo consultivo do 
partido, formado por figuras emblemáticas que traduzem a opinião legítima do DEM. 
Como presidente, Agripino irá ouvir. Ele tem dito que não é ele que quer que 
Rosalba não seja candidata à reeleição. Ele quer que a legenda decida. É aguardar. 
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Henrique Alves não quer ver de longe a sombra de Rosalba durante a campanha 

Para pré-candidato do PMDB ao governo, admitir apoio da governadora/ex-aliada 
seria uma incoerência  

 

Alex Viana 

Repórter de Política 

O pré-candidato do PMDB a governador do Rio Grande do Norte, Henrique Eduardo 
Alves, afirmou na manhã desta sexta-feira que não aceita o apoio e o voto da 
governadora Rosalba Ciarlini (DEM) a sua candidatura. “Nós nos separamos do seu 
governo e as razões são claras e assumidas e é praticamente impossível que o 
governo que nós deixamos, o governo do qual nós nos separamos, com críticas 
democráticas, respeitosas ao seu estilo, nós estamos com a proposta de mudar o 
que está aí. Seria uma atitude incoerente ter o apoio de um governo que nós 
estamos dizendo que ele não é o melhor para o Rio Grande do Norte”, disse. 

As palavras do pré-candidato foram dadas em entrevista ao “Jornal da Cidade”, da 
FM 94. Na oportunidade, Henrique ressaltou a “relação muito respeitosa” que tem 
com Rosalba. “Mas nós discordamos é do seu governo, da forma de governar, do 
estilo centralizador de fazer, que está resultando no não fazer. Lamentavelmente a 
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sua postura é oposta àquilo que quer hoje o PMDB para o Rio Grande do Norte”, 
disse. Como líder do PMDB, Henrique anunciou em setembro do ano passado o 
rompimento do partido com o governo do DEM. 

Apesar de rejeitar o apoio de Rosalba a sua candidatura, Henrique admitiu que 
trabalha com a hipótese de contar com o apoio do DEM, partido de Rosalba, mas 
liderado pelo senador José Agripino Maia (DEM), a sua candidatura a governador. Ele 
lembrou que o DEM terá decisão a respeito da sucessão estadual na próxima 
segunda-feira, quando o partido irá se reunir, internamente, para deliberar sobre o 
futuro eleitoral. 

“Nós vamos aguardar. Eu acho que a gente deve respeitar internamente o que o 
DEM vai querer fazer. Enquanto o DEM não resolver internamente qual o seu melhor 
caminho, se é esse, se é aquele, eu prefiro não opinar. Porque eu não quero 
interferir nem de uma maneira nem de outra na sua decisão. Vamos aguardar e a 
partir da decisão do DEM, respeitar o seu caminho, conversar ou não”, disse 
Henrique. 

CONVENÇÕES 

O deputado reafirmou sua candidatura a governador, destacando que a convenção 
que irá homologar o seu nome está agendada para o dia 27 de junho. Ele ressaltou a 
parceria com a ex-governadora Wilma de Faria (PSB), pré-candidata do PSB e da 
aliança ao Senado, dizendo, inclusive, que poderia ter sido ela a candidata ao 
governo. “Mas ela entendeu o momento e não foi candidata a governadora. Saiu 
para o Senado, numa parceria conosco e isso está claro, porque está formada essa 
parceria”, disse Henrique. 

Ainda sobre Wilma, Henrique disse que, eleito para o governo, contará com a 
experiência da ex-governadora, assim como do ex-governador Garibaldi Filho 
(PMDB). “Não me diminui em nada reconhecer que a experiência de Wilma em ser 
governadora oito anos, de Garibaldi filho, governador oito anos, o que eles dois 
juntos poderão ajudar com as suas experiências, o que fizeram, o que deixaram de 
fazer, o que acham que deveriam ter feito, o que acertaram, o que erraram, tudo 
isso vai nos ajudar a errar menos e acertar mais. Eu vou ter pessoas experientes e 
não vai me diminuir em nada eu poder recorrer a um ou a outro em momento de 
decisão para o nosso Estado”, disse. 

“Meritocracia se imporá. Classe política deve entender” 

Henrique negou que tenha compromisso de indicação de cargos com os partidos, 
lideranças e grupos que estão lhe apoiando na disputa pelo governo. Segundo ele, a 
meritocracia irá se impor na sua gestão e a classe política terá de entender essa nova 
realidade. “Esse é um assunto que nem sequer estamos tratando agora, porque eu 
acho que não cabe. Na hora em que eu venho para essa convocação de governar o 



 

meu Estado, nessa longa vida pública, eu acho que nós temos que fazer uma coisa 
diferente. O Rio Grande do Norte quer uma participação cada vez mais discutida 
com a população”, disse. 

Ele afirmou que as indicações políticas existirão, mas independentemente de 
partidos, e desde que sejam para ajudar e tenham espírito público. “A meritocracia 
vai se impor naturalmente com a qualidade do serviço público e a classe política tem 
que estar preparada para essa realidade. Porque os partidos vão ter, aí sim, 
compromisso conosco em torno de um programa e de um projeto que vamos 
apresentar e que vai ser esse o item principal a ser julgado pelo povo do Rio Grande 
do Norte”, afirmou. 

COLIGAÇÕES 

Ainda sobre as várias legendas que estão apoiando a sua proposta, o presidente da 
Câmara afirmou que, no tocante às alianças proporcionais, “eles vão ter que se 
entender”, disse, afirmando que, se possível, não vai interferir. “Porque cada 
partido, é natural, vai querer ter o seu espaço, de que maneira poderá melhorar a 
sua participação como partido na Assembleia, Câmara Federal. Então é uma coisa 
muito própria dos partidos e a minha interferência aí será mínima, apenas no 
sentido de apaziguar, tentar ajudar, tentar compreender. Mas a questão das 
coligações proporcionais eu vou deixar cada partido defender o que considera 
melhor para o seu partido no presente e no futuro, na ocupação desses espaços”. 

RELAÇÃO COM PODERES 

Ao abordar um pacto de responsabilidade pelo Rio Grande do Norte, o deputado 
Henrique Eduardo Alves defendeu o diálogo com os poderes Legislativo e Judiciário. 
“Não adianta você partir para o confronto com o Judiciário, com o Ministério 
Público, pois o confronto radicaliza, tira a questão racional, as pessoas se tornam 
emocionais cada um na defesa dos seus direitos. Tem que ser pelo diálogo, que eu 
acho que eu aprendi na vida pública, capacidade de ouvir, e estou exercitando isso 
na Câmara dos Deputados. Eu acho sim que nós temos que estabelecer um pacto de 
responsabilidade”. 

Ele informou que está levantando dados e que é preocupante a situação do Estado 
do ponto de vista orçamentário e fiscal. “O RN tem hoje avaliações muito 
pessimistas da sua capacidade de cumprir os seus compromissos, chegar ao final do 
ano pagando o pessoal em dia, o que já não faz sequer hoje integralmente. Tem que 
haver um pacto de governabilidade e responsabilidade”. 

Dentro do pacto, ele defende, ainda, a participação “de todas as classes e os poderes 
constituídos, a começar pelo poder Legislativo, pela nossa Casa, aquilo que a política 
pode fazer para melhorar também o seu desempenho”. 



 

Ele defendeu um diálogo honesto com todos. “Esse momento vai exigir 
governabilidade, responsabilidade e não ter medo desse diálogo. Se ele for 
verdadeiro ele prevalece. Se ele for verdadeiro ele se impõe. Se for esperteza 
política eu acho que ele se desmoraliza. E não há mais espaço para espertezas. É 
hora, sobretudo, da verdade”. 

“Robinson sabe que não é acordão. Lamento declaração de Fátima” 

Ao se referir a Robinson, provável adversário na disputa pelo governo, Henrique 
lamentou as críticas recebidas. O vice-governador afirmou que Henrique protagoniza 
“o maior acordão da história política do RN”. “É inacreditável que o meu amigo, 
companheiro de tantas lutas no passado, Robinson Faria tenha declarado isso de 
maneira tão distorcida. Porque ele sabe que não é isso”, disse o peemedebista, 
destacando que, em política, é melhor agregar que desagregar, e aproveitou para 
alfinetar os adversários, que não conseguiram, segundo ele, agregar e ficaram 
isolados. 

“Prefiro agregar que desagregar. Prefiro unir que desunir. Eu prefiro ter mais mãos e 
inteligências a nos ajudar do que ter menos”, afirmou, destacando “que todos esses 
partidos que têm nos procurado acham que nós podemos ajudar. Pela experiência, 
pela vivência, pelo aprendizado. Pelo que eu pude acertar, errar, aprender e viver 
esse momento”. 

Henrique criticou a deputada federal Fátima Bezerra, pré-candidata do PT ao Senado 
Federal, que nesta semana afirmou que PMDB e PR não têm moral para criticar 
Rosalba, porque participaram da gestão. “Lamento que essa crítica venha nessa 
dimensão, porque eu vou continuar ajudando estado, município, que possam ter a 
minha participação, que eu acho que é o meu dever”. 

O deputado criticou o radicalismo de Fátima e do PT, afirmando que eles próprios 
foram vítimas dessa postura. “Eles procuraram a ex-governadora Wilma para uma 
aliança, quando verificaram que, por esse radicalismo, perderam espaço”, disse, 
recordando, com isso, que foi o PT que descartou uma aliança com Wilma no início 
do processo de discussão eleitoral. 

Henrique se disse ainda preocupado com “aqueles que, por um radicalismo, ficam 
torcendo pelo quanto pior melhor”. Ele não deixou claro se estava se referindo ao 
provável adversário, vice-governador Robinson Faria. Ou mesmo ao PT, da pré-
candidata ao Senado Fátima Bezerra. Segundo o peemedebista, “esse radicalismo, 
essa intolerância, não cabem mais no RN de hoje e do futuro. É hora de agregar, de 
unir. Porque o nosso estado está precisando muito dessa união em favor do seu 
futuro”. 

“DEM e PSDB estavam no palanque do PT na eleição de Mossoró” 



 

Ainda sobre o polêmico acordão, Henrique afirmou que, pelo mesmo raciocínio, em 
Mossoró, o PSD de Robinson e o PT de Fátima contaram com o apoio do PSDB e do 
DEM na eleição de Francisco José Júnior (PSD). “O prefeito que ganhou teve apoio do 
PT e do DEM. O deputado Leonardo Nogueira (DEM) estava no palanque do 
candidato vitorioso. Estava o DEM, estava o PSDB e junto com o PT, e ninguém falou 
nada”, disse. 

Acordos com ampla base partidária, segundo Henrique, ocorrem em todos os níveis 
e locais. “Na política brasileira a gente tem que ter essa visão que é preciso agregar, 
somar, mas quem não tem essa capacidade, não tem essa credibilidade, não tem 
essa confiança, é ficar com esse tipo de colocação”, afirmou. “Isso que acontece no 
Rio Grande do Norte acontece com a presidenta Dilma, com Eduardo Campos em 
Pernambuco. É natural você ampliar sua base, para ter apoio, sustentação política”, 
declarou. 

DEBATE 

Nesse sentido, o peemedebista propõe ao vice-governador Robinson Faria um 
debate qualificado em torno de propostas para as eleições deste ano. “Vai chegar a 
hora de ter esse debate e eu asseguro ao Rio Grande do Norte que será um debate 
de altíssimo nível. O vice-governador Robinson tem o meu respeito, a minha 
amizade pessoal. Conheço a sua história, ele conhece a nossa. Portanto quem pensar 
em radicalizar, em querer agredir, eu acho que vai encontrar as portas fechadas no 
PMDB. O que o estado quer não é isso. É debater, é discutir, é montar propostas. É 
mostrar aquilo que poderá fazer e poderá ajudar o estado a sair da situação em que 
está”. 

Henrique admitiu que foi um político radical, mas que aprendeu e mudou, agora 
defendendo a união. “Eu até assumo no passado que para sobreviver eu fui radical 
em muitas posições. Mas eu aprendi que não cabe mais isso. É hora de unir. Aí sim, 
radicalizar em torno de um projeto, você ter uma proposta. E todos assumem o 
compromisso”. 

Sobre sua candidatura, Henrique disse que se tratou não de um projeto pessoal, mas 
de uma convocação do PMDB e outros partidos. “Comecei pelo meu partido, 
passamos quase dois meses, todo sábado, todo domingo, na sede do PMDB ouvindo 
representações dos municípios, e ficou clara a posição do partido por essa 
convocação à nossa candidatura a governador. Depois de ouvir o PMDB, fui ouvir 
outros partidos também e eles foram apelando e essa convocação se tornou uma 
convocação mesmo, para que nós pudéssemos nesse momento ser candidato a 
governador”. 

Em relação ao governo Rosalba, Henrique disse que tentou ajudar, propondo até um 
conselho político, que se reuniria todo mês para avaliar erros, acertos, projetos e o 
planejamento. “Tentamos, mas não conseguimos. Não nos reunimos sequer uma 



 

vez”, recordou. “(O governo de Rosalba) Foi um governo que se fechou, que foi se 
isolando. E a prova disso é que hoje está praticamente isolado”, declarou. 

JOSÉ DIAS 

Ao responder o deputado José Dias (PSD), que afirmou que o atual presidente da 
Câmara desconhecia a falência dos hospitais, Henrique apontou “desinformação ou 
má fé” do parlamentar estadual. “Eu acho que além de radical a declaração pode ter 
sido por desinformação ou pode ter sido por má fé também”, disse Henrique, 
lembrando que dirigentes das instituições de saúde pública do RN, em matéria 
divulgada na imprensa, mostraram o que ele vem fazendo ao longo do tempo na 
saúde pública do Rio Grande do Norte. 

Como parlamentar, Henrique citou ainda que, ao longo de 44 anos de vida pública, 
sempre atuou em favor dos interesses do RN, destacando sua atuação em obras 
como a obra da BR 101 de Natal a Touros, a derrocagem da Pedra da Bicuda, que 
impedia o acesso de navios de grande calado ao Porto de Natal, Viaduto do Quarto 
Centenário, no governo Garibaldi, e, por último, o aeroporto internacional de São 
Gonçalo do Amarante. 
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Empresas começarão a ser punidas por não mostrarem valores de tributos aos 
consumidores – Marcos Aurélio de Sá 

- A partir de 10 de junho, o Governo Federal começará a punir as empresas que 
descumprirem a regra de demonstrar aos consumidores os valores relativos aos 
tributos na formação do preço de um produto. 

- Isso ocorre depois que as empresas brasileiras ganharam um ano de prazo para se 
ajustarem a essa exigência. 

- A nova regra estabelece que toda venda ao consumidor de mercadorias e serviços 
terão que constar, nos documentos fiscais ou equivalentes emitidos, o valor 
aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e 
municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda. 

- “As empresas tiveram um bom tempo para se adequarem, mas a maioria deixou 
para a última hora. Esta nova realidade tem o lado positivo que deve ser exaltado, 
pois o consumidor terá uma visão mais clara do quanto paga de tributos na aquisição 
de cada mercadoria, o que também possibilita que possa exigir com maior 
propriedade seus direitos. Mas há também o lado negativo, pois, com a 
complexidade do sistema tributário brasileiro, haverá dificuldade para empresas 
fornecerem estas informações, principalmente as que não possuem um sistema de 
ERP que englobe a tributação de cada produto”, conta o diretor tributário da Confirp 
Consultoria Contábil, Welinton Mota. 

- Um grande problema das empresas sobre o tema é a falta de informação. Isso 
porque os dados que constarão no documento fiscal deverão ser obtidos sobre a 
apuração do valor dos tributos incidentes sobre cada mercadoria ou serviço, 
separadamente, inclusive nas hipóteses de regimes jurídicos tributários 
diferenciados dos respectivos fabricantes, varejistas e prestadores de serviços, 
quando couber. 

- “Diferente de outros países, nos quais também são detalhados os valores pagos 
com tributos, o sistema tributário brasileiro é bastante complicado e cada produto 
tem particularidades nos pagamentos dos tributos (dependendo do regime de 
apuração adotado pela empresa), o que faz com que a adaptação não seja tão 
simples. Mas, ainda temos que esperar que a regulamentação seja feita para que 
tudo fique esclarecido”, explica o gerente da Confirp. 

http://jornaldehoje.com.br/empresas-comecarao-a-ser-punidas-por-nao-mostrarem-valores-de-tributos-aos-consumidores-marcos-aurelio-de-sa/
http://jornaldehoje.com.br/empresas-comecarao-a-ser-punidas-por-nao-mostrarem-valores-de-tributos-aos-consumidores-marcos-aurelio-de-sa/
http://jornaldehoje.com.br/empresas-comecarao-a-ser-punidas-por-nao-mostrarem-valores-de-tributos-aos-consumidores-marcos-aurelio-de-sa/
http://jornaldehoje.com.br/empresas-comecarao-a-ser-punidas-por-nao-mostrarem-valores-de-tributos-aos-consumidores-marcos-aurelio-de-sa/
http://jornaldehoje.com.br/empresas-comecarao-a-ser-punidas-por-nao-mostrarem-valores-de-tributos-aos-consumidores-marcos-aurelio-de-sa/
http://jornaldehoje.com.br/empresas-comecarao-a-ser-punidas-por-nao-mostrarem-valores-de-tributos-aos-consumidores-marcos-aurelio-de-sa/


 

- Uma alternativa para empresas é que em vez de divulgar a informação nos 
documentos fiscais, poderá ser passados os valores por meio de painel afixado em 
local visível, ou ainda por qualquer outro meio eletrônico ou impresso, de forma a 
demonstrar o valor ou percentual dos tributos incidentes sobre todas as mercadorias 
ou serviços. 

- Ou seja, os impostos incidentes sobre produtos e serviços terão que ser 
discriminados nas notas fiscais ou afixados em cartazes em todos os 
estabelecimentos comerciais do país. Além disto, sempre que o pagamento de 
pessoal constituir item de custo direto do serviço ou produto fornecido ao 
consumidor, deve ser divulgada, ainda, a contribuição previdenciária dos 
empregados e dos empregadores incidente, alocada ao serviço ou produto. 

 


