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Inframerica debate impactos 

das obras na pista do aeroporto 
Entre os dia 11 de setembro e 10 de outubro, começam as intervenções na pista principal 
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As obras de reparo na pista e o remanejamento de voos do aeroporto internacional Aluizio Alves, 

em São Gonçalo do Amarante, foram discutidas em reunião da Câmara Empresarial do Turismo 

da Fecomércio RN nesta quarta-feira (14), na sede da Federação. A convite do presidente Marcelo 

Queiroz o superintendente da Inframerica (concessionária do aeroporto), Ibernon Gomes Martins, 

apresentou os detalhes de como será a logística operacional durante as obras. 

Entre os dia 11 de setembro e 10 de outubro, começam as intervenções na pista principal do 

aeroporto potiguar. Neste período, o aeroporto só irá operar das 5h30 às 17h30, e com a sua pista 

auxiliar mas que, segundo Martins, tem as mesmas medidas da pista principal. 

“Passamos um ano estudando, montamos quatro cenários e esse é o de menor impacto. 

Escolhemos setembro, pós feriado, por ter uma baixa movimentação histórica, baixo índice 

pluviométrico. Tudo isso foi discutido com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 

Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), órgãos públicos e as companhias aéreas, que 

já ajustaram as malhas e reprogramaram os voos. É uma obra de média complexidade, com 

investimento próprio”, declarou Martins. 



 

CONTINUAÇÃO: 

O debate ficou mais acirrado quando Martins apresentou dados que embasariam a tese de que as 

obras não irão afetar de forma significativa as operações do aeroporto. Segundo a Inframerica, a 

perda de voos será de 7% no período. “Em dois anos de operação, percebemos o problema. Não 

tínhamos responsabilidade na pista durante a construção do aeroporto. Essa é uma ação preventiva 

na recuperação na pista de pouso e decolagem. A pista é segura e atende os requisitos de 

segurança operacional das normas internacionais de aviação”, reforçou. 

Os números foram contestados pelo presidente da ABIH RN, José Odécio, e pelo presidente da 

Abav RN, Abdon Gosson. “A Inframérica está deixando de considerar algo fundamental que é o 

número de passageiros. Pelas contas que fizemos, iremos deixar de receber cerca de 7,2 mil 

passageiros por semana durante este período, são quase 30 mil passageiros a menos em um mês, 

com impactos profundos na atividade turística como um todo”, afirmou José Odécio, que também 

registrou o que, segundo ele, é uma falta de aproximação da Inframérica com a classe empresarial 

turística do RN. “Tenho certeza de que, se tivéssemos conversado antes, há um ano, teríamos 

grandes chances de encontrar uma solução menos traumática para a realização destes reparos”, 

afirmou ele. 

O coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio, George Gosson, reiterou o 

pedido de aproximação da classe turística com a empresa que administra o aeroporto do estado. 

“Temos o interesse comum de impulsionar o turismo, no qual todos ganham. Nosso papel é cobrar 

transparência, aumentar e alinhar o diálogo, além  de confiar no trabalho que cada um 

desenvolve”, disse ele. 

O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, pediu que a Inframerica refizesse as contas e 

apresentasse, o quanto antes, os dados reais deste impacto. “Nós estamos à disposição para ajudar 

no que for possível no sentido de reduzir ao mínimo os prejuízos que o turismo potiguar 

certamente terá com estas obras e as mudanças no funcionamento do aeroporto”, afirmou Queiroz. 

O superintendente da Inframerica se comprometeu a rever os números e passar a manter um 

contato mais direto com a Fecomércio e com as entidades ligadas ao turismo do RN. 
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Na Fecomércio, superintendente da Inframerica 

debate impactos das obras na pista do aeroporto 
para turismo do RN   

Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio ouviu, na manhã desta 

quarta-feira, explicações detalhadas sobre intervenção e manifestou 
preocupação com prejuízos 

As obras de reparo na pista e o remanejamento de voos do aeroporto 
internacional Aluizio Alves, em São Gonçalo do Amarante, foram discutidas 

em reunião da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio RN nesta 
quarta-feira (14), na sede da Federação. A convite do presidente Marcelo 
Queiroz o superintendente da Inframerica (concessionária do aeroporto), 

Ibernon Gomes Martins, apresentou os detalhes de como será a logística 
operacional durante as obras. 

Entre os dia 11 de setembro e 10 de outubro, começam as intervenções na 
pista principal do aeroporto potiguar. Neste período, o aeroporto só irá operar 

das 5h30 às 17h30, e com a sua pista auxiliar mas que, segundo Martins, 
tem as mesmas medidas da pista principal. 

“Passamos um ano estudando, montamos quatro cenários e esse é o de 
menor impacto. Escolhemos setembro, pós feriado, por ter uma baixa 
movimentação histórica, baixo índice pluviométrico. Tudo isso foi discutido 

com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Departamento de Controle 
do Espaço Aéreo (Decea), órgãos públicos e as companhias aéreas, que já 
ajustaram as malhas e reprogramaram os voos. É uma obra de média 
complexidade, com investimento próprio”, declarou Martins. 

O debate ficou mais acirrado quando Martins apresentou dados que 
embasariam a tese de que as obras não irão afetar de forma significativa as 
operações do aeroporto. Segundo a Inframerica, a perda de voos será de 7% 

no período. “Em dois anos de operação, percebemos o problema. Não 
tínhamos responsabilidade na pista durante a construção do aeroporto. Essa 
é uma ação preventiva na recuperação na pista de pouso e decolagem. A 

pista é segura e atende os requisitos de segurança operacional das normas 
internacionais de aviação”, reforçou. 

Os números foram contestados pelo presidente da ABIH RN, José Odécio, e 
pelo presidente da Abav RN, Abdon Gosson. “A Inframérica está deixando de 

considerar algo fundamental que é o número de passageiros. Pelas contas 
que fizemos, iremos deixar de receber cerca de 7,2 mil passageiros por 
semana durante este período, são quase 30 mil passageiros a menos em um 

mês, com impactos profundos na atividade turística como um todo”, afirmou 
José Odécio, que também registrou o que, segundo ele, é uma falta de 
aproximação da Inframérica com a classe empresarial turística do RN. “Tenho 

certeza de que, se tivéssemos conversado antes, há um ano, teríamos 
grandes chances de encontrar uma solução menos traumática para a 
realização destes reparos”, afirmou ele. 
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O coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio, George 
Gosson, reiterou o pedido de aproximação da classe turística com a empresa 

que administra o aeroporto do estado. “Temos o interesse comum de 
impulsionar o turismo, no qual todos ganham. Nosso papel é cobrar 
transparência, aumentar e alinhar o diálogo, além  de confiar no trabalho que 
cada um desenvolve”, disse ele. 

O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, pediu que a Inframerica 
refizesse as contas e apresentasse, o quanto antes, os dados reais deste 
impacto. “Nós estamos à disposição para ajudar no que for possível no 

sentido de reduzir ao mínimo os prejuízos que o turismo potiguar certamente 
terá com estas obras e as mudanças no funcionamento do aeroporto”, 
afirmou Queiroz. 

O superintendente da Inframerica se comprometeu a rever os números e 
passar a manter um contato mais direto com a Fecomércio e com as 
entidades ligadas ao turismo do RN. 
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Obras na pista do aeroporto já geram 
polêmica e Turismo de Natal prevê 
grande perda 

 

Reunião foi polêmica 

As obras de reparo na pista e o remanejamento de voos do aeroporto internacional 

Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, foram discutidas em reunião da Câmara 

Empresarial do Turismo da Fecomércio RN nesta quarta-feira (14), na sede da 

Federação. Pelo que já se observou antes mesmo da reunião, o turismo potiguar 

passará por momentos delicados, de declínio e de incertezas. O único voo da Europa 

que atende Natal, da Tap, que tem origem em Lisboa e quatro ligações semanais, está 

cancelado no período das obras da pista do aeroporto. 

Vale ressaltar que o aeroporto construído às pressas para a Copa do Mundo de 2014 

não agradou à maioria da população. Já até pedidos formais e protocolados de retorno 

de operação do antigo Aeroporto Augusto Severo. O aeroporto de São Gonçalo do 

Amarante (a cerca de 50 quilômetros do Centro de Natal) tem trajeto inadequado, já que 

cruza a populosa Zona Norte da capital potiguar, cujo principal avenida tem vários picos 

de engarrafamento ao logo do dia, o que às vezes resulta em perda de voos por parte 

de passageiros menos prevenidos. 

http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/87763/aero-1
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O superintendente da Inframerica (concessionária do aeroporto), Ibernon Gomes 

Martins, apresentou os detalhes da logística operacional durante as obras, estratégia 

que gerou bastante polêmica. Entre os dia 11 de setembro e 10 de outubro, segundo 

Martins, começam as intervenções na pista principal do aeroporto potiguar. Neste 

período, o aeroporto só irá operar das 5h30 às 17h30. E mesmo assim com a pista 

auxiliar. Para o superintendente, porém, não haverá problemas, já que as medidas das 

duas pistas são as mesmas. 

“Passamos um ano estudando, montamos quatro cenários e esse é o de menor impacto. 

Escolhemos setembro, pós feriado, por ter uma baixa movimentação histórica e baixo 

índice pluviométrico. Tudo isso foi discutido com a Agência Nacional de Aviação Civil 

(Anac), e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), que são órgãos 

públicos, além das companhias aéreas, que já ajustaram as malhas e reprogramaram os 

voos. É uma obra de média complexidade, com investimento próprio”, declarou Martins 

(foto abaixo). 

 

O debate ficou acirrado quando Martins apresentou dados que embasariam a tese de 

que as obras não irão afetar de forma significativa as operações do aeroporto. Segundo 

a Inframerica, a perda de voos será de 7% no período. “Em dois anos de operação, 

percebemos o problema. Não tínhamos responsabilidade na pista durante a construção 

do aeroporto. Essa é uma ação preventiva na recuperação da pista de pouso e  

http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/87763/aero-2
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decolagem. A pista é segura e atende aos requisitos de segurança operacional das 

normas internacionais de aviação”, reforçou. 

Os números foram contestados pelo presidente da ABIH RN, José Odécio, e pelo 

presidente da Abav RN, Abdon Gosson. “A Inframérica está deixando de considerar algo 

fundamental, que é o número de passageiros. Pelas contas que fizemos, iremos deixar 

de receber cerca de 7,2 mil passageiros por semana durante este período. São quase 

30 mil passageiros a menos em um mês, com impactos profundos na atividade turística, 

como um todo”, afirmou Odécio, que reclamou de uma falta de aproximação da 

Inframérica com a classe empresarial turística do RN. “Tenho certeza que, se 

tivéssemos conversado antes, há um ano, teríamos grandes chances de encontrar uma 

solução menos traumática para a realização destes reparos”, afirmou ele. 

O presidente da Fecomércio-RN, Marcelo Queiroz, pediu que a Inframerica refizesse as 

contas e apresentasse, o quanto antes, os dados reais deste impacto. “Nós estamos à 

disposição para ajudar no que for possível, no sentido de reduzir ao mínimo os prejuízos 

que o turismo potiguar certamente terá com estas obras e as mudanças no 

funcionamento do aeroporto”, afirmou Queiroz. O superintendente da Inframerica se 

comprometeu a rever os números e passar a manter um contato mais direto com a 

Fecomércio e com as entidades ligadas ao turismo do RN. 
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Superintendente da Inframerica 
debate impactos das obras do 
aeroporto no turismo 

Entre os dia 11 de setembro e 10 de outubro, começam as 
intervenções na pista principal do aeroporto potiguar; aeroporto só 
irá operar das 5h30 às 17h30 
 

Canindé Soares 
Obra é de média complexidade 

Fecomercio 

As obras de reparo na pista e o remanejamento de voos do aeroporto 
internacional Aluizio Alves, em São Gonçalo do Amarante, foram discutidas 
em reunião da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio RN nesta 
quarta-feira, 14, na sede da Federação. A convite do presidente Marcelo 
Queiroz o superintendente da Inframerica (concessionária do aeroporto), 
Ibernon Gomes Martins, apresentou os detalhes de como será a logística 
operacional durante as obras. 

Entre os dia 11 de setembro e 10 de outubro, começam as intervenções na 
pista principal do aeroporto potiguar. Neste período, o aeroporto só irá operar  
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das 5h30 às 17h30, e com a sua pista auxiliar mas que, segundo Martins, tem 
as mesmas medidas da pista principal. 

“Passamos um ano estudando, montamos quatro cenários e esse é o de menor 
impacto. Escolhemos setembro, pós feriado, por ter uma baixa movimentação 
histórica, baixo índice pluviométrico. Tudo isso foi discutido com a Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac), Departamento de Controle do Espaço Aéreo 
(Decea), órgãos públicos e as companhias aéreas, que já ajustaram as malhas e 
reprogramaram os voos. É uma obra de média complexidade, com 
investimento próprio”, declarou Martins. 

O debate ficou mais acirrado quando Martins apresentou dados que 
embasariam a tese de que as obras não irão afetar de forma significativa as 
operações do aeroporto. Segundo a Inframerica, a perda de voos será de 7% no 
período. “Em dois anos de operação, percebemos o problema. Não tínhamos 
responsabilidade na pista durante a construção do aeroporto. Essa é uma ação 
preventiva na recuperação na pista de pouso e decolagem. A pista é segura e 
atende os requisitos de segurança operacional das normas internacionais de 
aviação”, reforçou. 

Os números foram contestados pelo presidente da ABIH RN, José Odécio, e 
pelo presidente da Abav RN, Abdon Gosson. “A Inframérica está deixando de 
considerar algo fundamental que é o número de passageiros. Pelas contas que 
fizemos, iremos deixar de receber cerca de 7,2 mil passageiros por semana 
durante este período, são quase 30 mil passageiros a menos em um mês, com 
impactos profundos na atividade turística como um todo”, afirmou José 
Odécio, que também registrou o que, segundo ele, é uma falta de aproximação 
da Inframérica com a classe empresarial turística do RN. “Tenho certeza de 
que, se tivéssemos conversado antes, há um ano, teríamos grandes chances de 
encontrar uma solução menos traumática para a realização destes reparos”, 
afirmou ele. 

O coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio, George 
Gosson, reiterou o pedido de aproximação da classe turística com a empresa 
que administra o aeroporto do estado. “Temos o interesse comum de 
impulsionar o turismo, no qual todos ganham. Nosso papel é cobrar 
transparência, aumentar e alinhar o diálogo, além de confiar no trabalho que 
cada um desenvolve”, disse ele. 

O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, pediu que a Inframerica 
refizesse as contas e apresentasse, o quanto antes, os dados reais deste 
impacto. “Nós estamos à disposição para ajudar no que for possível no sentido 
de reduzir ao mínimo os prejuízos que o turismo potiguar certamente terá 
com estas obras e as mudanças no funcionamento do aeroporto”, afirmou 
Queiroz. 

O superintendente da Inframerica se comprometeu a rever os números e 
passar a manter um contato mais direto com a Fecomércio e com as entidades 
ligadas ao turismo do RN. 
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Inframerica debate impactos das 
obras na pista do aeroporto para 
turismo do RN 

Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio ouviu, na manhã 
desta quarta-feira, explicações detalhadas sobre intervenção e 
manifestou preocupação com prejuízos 
 

Reprodução 
Ibernon Gomes Martins, superintendente da Inframerica 

Redação 

As obras de reparo na pista e o remanejamento de voos do aeroporto 
internacional Aluizio Alves, em São Gonçalo do Amarante, foram discutidas 
em reunião da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio RN nesta 
quarta-feira 14, na sede da Federação. A convite do presidente Marcelo 
Queiroz o superintendente da Inframerica (concessionária do aeroporto), 
Ibernon Gomes Martins, apresentou os detalhes de como será a logística 
operacional durante as obras. 

Entre os dia 11 de setembro e 10 de outubro, começam as intervenções na 
pista principal do aeroporto potiguar. Neste período, o aeroporto só irá operar 
das 5h30 às 17h30, e com a sua pista auxiliar mas que, segundo Martins, tem 
as mesmas medidas da pista principal. 
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“Passamos um ano estudando, montamos quatro cenários e esse é o de menor 
impacto. Escolhemos setembro, pós feriado, por ter uma baixa movimentação 
histórica, baixo índice pluviométrico. Tudo isso foi discutido com a Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac), Departamento de Controle do Espaço Aéreo 
(Decea), órgãos públicos e as companhias aéreas, que já ajustaram as malhas e 
reprogramaram os voos. É uma obra de média complexidade, com 
investimento próprio”, declarou Martins. 

O debate ficou mais acirrado quando Martins apresentou dados que 
embasariam a tese de que as obras não irão afetar de forma significativa as 
operações do aeroporto. Segundo a Inframerica, a perda de voos será de 7% no 
período. “Em dois anos de operação, percebemos o problema. Não tínhamos 
responsabilidade na pista durante a construção do aeroporto. Essa é uma ação 
preventiva na recuperação na pista de pouso e decolagem. A pista é segura e 
atende os requisitos de segurança operacional das normas internacionais de 
aviação”, reforçou. 

Os números foram contestados pelo presidente da ABIH RN, José Odécio, e 
pelo presidente da Abav RN, Abdon Gosson. “A Inframérica está deixando de 
considerar algo fundamental que é o número de passageiros. Pelas contas que 
fizemos, iremos deixar de receber cerca de 7,2 mil passageiros por semana 
durante este período, são quase 30 mil passageiros a menos em um mês, com 
impactos profundos na atividade turística como um todo”, afirmou José 
Odécio, que também registrou o que, segundo ele, é uma falta de aproximação 
da Inframérica com a classe empresarial turística do RN. “Tenho certeza de 
que, se tivéssemos conversado antes, há um ano, teríamos grandes chances de 
encontrar uma solução menos traumática para a realização destes reparos”, 
afirmou ele. 

O coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio, George 
Gosson, reiterou o pedido de aproximação da classe turística com a empresa 
que administra o aeroporto do estado. “Temos o interesse comum de 
impulsionar o turismo, no qual todos ganham. Nosso papel é cobrar 
transparência, aumentar e alinhar o diálogo, além  de confiar no trabalho que 
cada um desenvolve”, disse ele. 

O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, pediu que a Inframerica 
refizesse as contas e apresentasse, o quanto antes, os dados reais deste 
impacto. “Nós estamos à disposição para ajudar no que for possível no sentido 
de reduzir ao mínimo os prejuízos que o turismo potiguar certamente terá 
com estas obras e as mudanças no funcionamento do aeroporto”, afirmou 
Queiroz. 

O superintendente da Inframerica se comprometeu a rever os números e 
passar a manter um contato mais direto com a Fecomércio e com as entidades 
ligadas ao turismo do RN. 
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Na Fecomércio, superintendente da Inframerica debate 

impactos das obras na pista do aeroporto para turismo do RN 

 

As obras de reparo na pista e o remanejamento de voos do aeroporto internacional 

Aluizio Alves, em São Gonçalo do Amarante, foram discutidas em reunião da Câmara 

Empresarial do Turismo da Fecomércio RN nesta quarta-feira (14), na sede da 

Federação. A convite do presidente Marcelo Queiroz o superintendente da 

Inframerica (concessionária do aeroporto), Ibernon Gomes Martins, apresentou os 

detalhes de como será a logística operacional durante as obras. 

Entre os dia 11 de setembro e 10 de outubro, começam as intervenções na pista 

principal do aeroporto potiguar. Neste período, o aeroporto só irá operar das 5h30 às 

17h30, e com a sua pista auxiliar mas que, segundo Martins, tem as mesmas medidas 

da pista principal. 

“Passamos um ano estudando, montamos quatro cenários e esse é o de menor 

impacto. Escolhemos setembro, pós feriado, por ter uma baixa movimentação 

histórica, baixo índice pluviométrico. Tudo isso foi discutido com a Agência Nacional 

de Aviação Civil (Anac), Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), órgãos 

públicos e as companhias aéreas, que já ajustaram as malhas e reprogramaram os 

voos. É uma obra de média complexidade, com investimento próprio”, declarou 

Martins. 
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O debate ficou mais acirrado quando Martins apresentou dados que embasariam a tese 

de que as obras não irão afetar de forma significativa as operações do aeroporto. 

Segundo a Inframerica, a perda de voos será de 7% no período. “Em dois anos de 

operação, percebemos o problema. Não tínhamos responsabilidade na pista durante a 

construção do aeroporto. Essa é uma ação preventiva na recuperação na pista de 

pouso e decolagem. A pista é segura e atende os requisitos de segurança operacional 

das normas internacionais de aviação”, reforçou. 

Os números foram contestados pelo presidente da ABIH RN, José Odécio, e pelo 

presidente da Abav RN, Abdon Gosson. “A Inframérica está deixando de considerar 

algo fundamental que é o número de passageiros. Pelas contas que fizemos, iremos 

deixar de receber cerca de 7,2 mil passageiros por semana durante este período, são 

quase 30 mil passageiros a menos em um mês, com impactos profundos na atividade 

turística como um todo”, afirmou José Odécio, que também registrou o que, segundo 

ele, é uma falta de aproximação da Inframérica com a classe empresarial turística do 

RN. “Tenho certeza de que, se tivéssemos conversado antes, há um ano, teríamos 

grandes chances de encontrar uma solução menos traumática para a realização destes 

reparos”, afirmou ele. Macaiba 

O coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio, George Gosson, 

reiterou o pedido de aproximação da classe turística com a empresa que administra o 

aeroporto do estado. “Temos o interesse comum de impulsionar o turismo, no qual 

todos ganham. Nosso papel é cobrar transparência, aumentar e alinhar o diálogo, além 

de confiar no trabalho que cada um desenvolve”, disse ele. 

O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, pediu que a Inframerica refizesse as 

contas e apresentasse, o quanto antes, os dados reais deste impacto. “Nós estamos à 

disposição para ajudar no que for possível no sentido de reduzir ao mínimo os 

prejuízos que o turismo potiguar certamente terá com estas obras e as mudanças no 

funcionamento do aeroporto”, afirmou Queiroz. 

O superintendente da Inframerica se comprometeu a rever os números e passar a 

manter um contato mais direto com a Fecomércio e com as entidades ligadas ao 

turismo do RN. 
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Vendas do comércio potiguar caem mais 6,8% em 
abril e acumulam retração de 6,1% no ano 

IBGE registra 22ª queda consecutiva das vendas no Estado mas queda 

acumulada no primeiro quadrimestre deste ano é menor que em 2016 

As vendas do varejo potiguar registraram, em abril, a 22ª queda consecutiva. 
De acordo com os dados do IBGE divulgados na manhã desta terça-feira, 13, 

no quarto mês do ano houve queda de 6,8% em relação a abril de 2016. No 
acumulado do primeiro quadrimestre, a queda já é de 6,1% e quando 
tomados os doze meses imediatamente anteriores, já é de 8,5%. A única 

notícia boa é que o declínio este ano segue menor que em 2016. No ano 
passado, em abril, houve queda de 8,4% nas vendas e no primeiro 
quadrimestre foram – 9,75%. 

“O fato de estarmos caindo menos este ano que no ano passado não é, 
necessariamente, um motivo para comemorarmos. Primeiro porque a 

comparação é favorável a 2017, uma vez que o número deste ano, em 
relação ao ano passado parte de uma base de comparação muito baixa (uma 
queda de 8,4% em abril/16). Segundo porque a retração deste ano é muito 

aguda. Foram quase 7% de queda no mês e no acumulado do quadrimestre 
mais de 6% É muito. O nosso setor tem cada vez mais dificuldades para 

manter o seu dia a dia e o reflexo disso já pode ser sentido claramente na 
queda, vertiginosa, do nosso potencial de geração de emprego e renda”, 
afirma o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado, Marcelo Queiroz. 

Por setores, os principais destaque negativos em abril foram Veículos e 

Autopeças (-12%) e Combustíveis e Lubrificantes (-4,2%). Na outra ponta, o 
setor de Tecidos e Vestuário (+10,8%), Equipamento de Escritório e 
Informática (+4,5%) e Supermercados e Hipermercados (+4%), conseguiram 
emplacar desempenhos positivos. 

O presidente da Fecomércio destaca que os setores que conseguiram 
registrar alta de vendas no mês surfaram mais uma vez (a exemplo do que 
aconteceu em março) na onda dos recursos liberados das contas inativas do 
FGTS. 

“Estes recursos representam, para o RN, cerca de R$ 200 milhões até julho. 

Um dinheiro novo, circulando e do qual, boa parte vai mesmo para o 
consumo. Os segmentos que tiveram alta certamente estão ligados a este 
consumo pontual”, diz Queiroz. 



 

CONTINUAÇÃO: 

Quadros complementares 

INDICADORES DO VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA E 

COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO 

SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES: PMC – Abril 2017 

ATIVIDADES MÊS/IGUAL MÊS DO 

ANO ANTERIOR 

ACUMULADO 

Taxa de Variação (%) Taxa de 

Variação (%) 

FEV MAR ABR NO 

ANO 

12 

MESES 

COMÉRCIO VAREJISTA (2) -3,7 -3,2 1,9 -1,6 -4,6 

1 – Combustíveis e lubrificantes -8,5 -2,2 -4,2 -5,2 -7,8 

2 – Hiper, supermercados, 

prods.  alimentícios, bebidas e fumo 

-0,7 -7,0 3,5 -1,0 -2,4 

       2.1 – Super e hipermercados -0,2 -8,0 4,0 -0,9 -2,3 

3 – Tecidos, vest. e calçados 3,6 11,6 10,8 6,3 -5,9 

4 – Móveis e eletrodomésticos -6,0 10,5 -0,1 2,2 -7,1 

4.1 – Móveis -25,3 -13,6 -5,0 -19,3 -14,2 

4.2 – Eletrodomésticos -8,4 8,5 0,0 0,5 -7,4 

5 – Artigos farmaceuticos, med., 

ortop. e de perfumaria 

-5,1 -1,7 -3,2 -3,0 -3,5 

6 – Livros, jornais, rev. e papelaria -7,0 5,3 -3,2 -4,8 -12,2 

7 – Equip. e mat. para escritório,  -14,0 -12,3 4,5 -7,7 -9,4 
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8 – Outros arts. de uso pessoal e 

doméstico 

-7,7 -5,3 3,4 -3,1 -6,7 

COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) -4,8 -1,9 -0,4 -1,8 -6,3 

9 – Veículos e motos, partes e peças -15,0 -5,1 -12,0 -8,8 -12,6 

10- Material de construção -2,0 9,6 -1,3 2,9 -5,2 

Comércio Varejista Ampliado – Fonte IBGE 

  

Mês 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Janeiro 14,60% 2,80% 7,60% 6,60% 1,90% 
-

12,4% 
-5,0% 

Fevereiro 13,40% -1,00% 6,20% 10,20% -5,50% 
-

7,70% 
-6,9% 

Março -9,40% 7,40% 13,20% -5,20% 7,10% 
-

10,5% 
-5,8% 

Abril 7,80% 1,40% 16,80% 4,40% -5,90% -8,4% -6,8% 

Maio 11,10% 6,90% 10,30% 4,90% -9,40% 
-

11,6% 
  

Junho 7,80% 13,60% 2,10% -1,70% 1,20% 
-

11,2% 
  

SEMESTRE 7,55% 5,18% 9,37% 3,20% -1,90% 
-

10,3% 

  

Julho 6,20% 9,40% 10,10% -1,80%  -3,40% -   



 

13,2% 

Agosto 9,60% 11,50% 6,30% -3,60%  -5,50% -9,5%   

Setembro 3,70% 5,80% 11,20% 3,10% -11,1%  -9,5%  

Outubro -0,10% 14,60% 7,30% 2,20% -9,4%  
-

12,1% 

 

Novembro 1,90% 9,90% 10,00% 5,00% -12,3%  -5,8%  

Dezembro 4,00% 7,50% 5,90% 2,70% -14%  -4,8%  

NO ANO 5,50% 7,60% 8,80% 2,20% -5,90% -9,7% -6,1% 

Primeiro quadrimestre 2016: – 9,75% 
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Vendas para o Dia dos Namorados caíram 
quase 10% este ano 
De acordo com balanço divulgado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e pela CNDL 

(Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), as vendas para o Dia dos Namorados caíram 

9,61% este ano em comparação com a comemoração de 2016. 

Nos últimos quatro anos, o comércio têm registrado queda nas vendas para a data. Em 2016, a 

redução foi de 15,23%; em 2015 foi de 7,82%, e 2014 obteve uma queda de 8,63%. O último 

resultado positivo para os comerciantes no Dia dos Namorados ocorreu no ano de 2013, quando as 

vendas cresceram 7,72%. 

Em Mossoró, de acordo com levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do 

Comércio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN (IPDC/Fecomércio 

RN), o número de pessoas que pretendiam presentear neste Dia dos Namorados caiu em 

comparação com o ano de 2016. 

A mesma pesquisa de 2016 apontou que 51,6% das pessoas pretendiam presentear. Já em 2017, o 

percentual de mossoroenses dispostos a dar presentes foi de 47,2%. 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 14.06.17 

OdontoSesc chega à cidade de 

Itajá 
A solenidade de inauguração será às 19h na Praça Manoel Argemiro Lopes 

Por Redação 

 

 

No dia 19 de junho, a cidade de Itajá, distante 205 km de Natal, receberá a unidade móvel 

OdontoSesc. Até dia 31 de agosto, a iniciativa do Sistema Fecomércio, realizada por meio do 

Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), e com o apoio da Prefeitura 

Municipal da cidade, oferecerá gratuitamente serviços odontológicos e orientações sobre 

promoção à saúde. A solenidade de inauguração será às 19h na Praça Manoel Argemiro Lopes, 

onde a unidade ficará estacionada. 

Os procedimentos disponibilizados envolvem tanto a parte curativa (restauração, extração) e 

preventiva quanto ações de educação em saúde, com atividades em escolas voltadas a alunos e 

professores. 

Os agendamentos das 300 vagas disponíveis acontecem no dia 20 de junho, a partir das 8h, na 

unidade móvel que ficará estacionada na praça Manoel Argemiro Lopes, no bairro Iguaraçu. Para 

marcar a consulta, o público deverá apresentar comprovante de residência e documento de 

identidade (RG). Se for comerciário, deverá apresentar, ainda, a declaração da empresa que 

trabalha. Os estudantes, por sua vez, deverão apresentar a declaração da escola contendo matrícula 

e frequência do aluno. 



 

CONTINUAÇÃO: 

A solenidade que marcará a inauguração contará com a presença do presidente do sindicato do 

comércio varejista de Assu, Francisco de Assis Barbosa, que representará o presidente do Sistema 

Fecomércio, Marcelo Queiroz; da diretora regional do Sesc, Jeane Amaral; e do prefeito da 

cidade, Alaor Neto. 

Sobre a OdontoSesc 
A unidade móvel OdontoSesc é equipada com modernos aparelhos. Possui quatro consultórios, 

sala de esterilização, de escovação e de raios-X, com revestimento e área de espera. Cada 

consultório tem um monitor, que exibe vídeos educativos ou musicais para relaxar o paciente. 

Desde 2001, ano em que começou a atuar, a OdontoSesc já realizou 410.185 procedimentos 

clínicos e 177.801 atividades educativas. 

O diferencial da atuação da OdontoSesc é que o paciente realiza todo o seu tratamento bucal. 

Após avaliação da equipe de profissionais da unidade, o paciente sabe quantas consultas são 

necessárias para a conclusão do tratamento, disponibilizado integralmente por meio do projeto. 

Por este motivo, as vagas são limitadas. 

Além da unidade móvel, a assistência odontológica do Sesc RN também inclui três clínicas fixas 

localizadas em Natal, Mossoró e Macaíba. 

Serviço: 
O quê? OdontoSesc chega à cidade de Itajá 

Onde ficará estacionada? praça Manoel Argemiro Lopes, bairro Iguaraçu, Itajá/RN 

Inauguração? 19/06 (Segunda-feira) | 19h | Mesmo local onde a unidade ficará estacionada 

Agendamento de consultas? Dia 20/06 | a partir das 8h | unidade móvel 

Período de atuação? De 19/06 a 31/08 em dias úteis 
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OdontoSesc chega à cidade de Itajá 

No dia 19 de junho, a cidade de Itajá, distante 205 km de Natal, receberá a unidade 
móvel OdontoSesc. Até dia 31 de agosto, a iniciativa do Sistema Fecomércio, realizada 
por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), e com o 
apoio da Prefeitura Municipal da cidade, oferecerá gratuitamente serviços odontológicos 
e orientações sobre promoção à saúde. A solenidade de inauguração será às 19h na 
Praça Manoel Argemiro Lopes, onde a unidade ficará estacionada. 
  
Os procedimentos disponibilizados envolvem tanto a parte curativa (restauração, 
extração) e preventiva quanto ações de educação em saúde, com atividades em escolas 
voltadas a alunos e professores. 
  
Os agendamentos das 300 vagas disponíveis acontecem no dia 20 de junho, a partir das 
8h, na unidade móvel que ficará estacionada na praça Manoel Argemiro Lopes, no bairro 
Iguaraçu. Para marcar a consulta, o público deverá apresentar comprovante de 
residência e documento de identidade (RG). Se for comerciário, deverá apresentar, 
ainda, a declaração da empresa que trabalha. Os estudantes, por sua vez, deverão 
apresentar a declaração da escola contendo matrícula e frequência do aluno. 
  
A solenidade que marcará a inauguração contará com a presença do presidente do 
sindicato do comércio varejista de Assu, Francisco de Assis Barbosa, que representará o 
presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz; da diretora regional do Sesc, 
Jeane Amaral; e do prefeito da cidade, Alaor Neto. 
  
Sobre a OdontoSesc 
  
A unidade móvel OdontoSesc é equipada com modernos aparelhos. Possui quatro 
consultórios, sala de esterilização, de escovação e de raios-X, com revestimento e área 
de espera. Cada consultório tem um monitor, que exibe vídeos educativos ou musicais 
para relaxar o paciente. Desde 2001, ano em que começou a atuar, a OdontoSesc já 
realizou 410.185 procedimentos clínicos e 177.801 atividades educativas. 
  
O diferencial da atuação da OdontoSesc é que o paciente realiza todo o seu tratamento 
bucal. Após avaliação da equipe de profissionais da unidade, o paciente sabe quantas 
consultas são necessárias para a conclusão do tratamento, disponibilizado integralmente 
por meio do projeto. Por este motivo, as vagas são limitadas. 
  
Além da unidade móvel, a assistência odontológica do Sesc RN também inclui três 
clínicas fixas localizadas em Natal, Mossoró e Macaíba. 
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OdontoSesc chega à cidade de Itajá 
 
No dia 19 de junho, a cidade de Itajá, distante 205 km de Natal, receberá a unidade 
móvel OdontoSesc. Até dia 31 de agosto, a iniciativa do Sistema Fecomércio, realizada 
por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), e com o 
apoio da Prefeitura Municipal da cidade, oferecerá gratuitamente serviços odontológicos 
e orientações sobre promoção à saúde. A solenidade de inauguração será às 19h na 
Praça Manoel Argemiro Lopes, onde a unidade ficará estacionada. 
 
Os procedimentos disponibilizados envolvem tanto a parte curativa (restauração, 
extração) e preventiva quanto ações de educação em saúde, com atividades em escolas 
voltadas a alunos e professores. Os agendamentos das 300 vagas disponíveis 
acontecem no dia 20 de junho, a partir das 8h, na unidade móvel que ficará estacionada 
na praça Manoel Argemiro Lopes, no bairro Iguaraçu. Para marcar a consulta, o público 
deverá apresentar comprovante de residência e documento de identidade (RG). Se for 
comerciário, deverá apresentar, ainda, a declaração da empresa que trabalha. Os 
estudantes, por sua vez, deverão apresentar a declaração da escola contendo matrícula 
e frequência do aluno. 
 

 

 
 

http://www.robsonpiresxerife.com/notas/odontosesc-chega-cidade-de-itaja/attachment/thumbnail_odontosesc-3/
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OdontoSesc chega à cidade de Itajá 
 

 
 
No dia 19 de junho, a cidade de Itajá, distante 205 km de Natal, receberá a 
unidade móvel OdontoSesc. Até dia 31 de agosto, a iniciativa do Sistema 
Fecomércio, realizada por meio do Serviço Social do Comércio do Rio 
Grande do Norte (Sesc RN), e com o apoio da Prefeitura Municipal da cidade, 
oferecerá gratuitamente serviços odontológicos e orientações sobre 
promoção à saúde. A solenidade de inauguração será às 19h na Praça 
Manoel Argemiro Lopes, onde a unidade ficará estacionada. 
Os procedimentos disponibilizados envolvem tanto a parte curativa 
(restauração, extração) e preventiva quanto ações de educação em saúde, 
com atividades em escolas voltadas a alunos e professores. 

Os agendamentos das 300 vagas disponíveis acontecem no dia 20 de junho, 
a partir das 8h, na unidade móvel que ficará estacionada na praça Manoel 
Argemiro Lopes, no bairro Iguaraçu. Para marcar a consulta, o público deverá 
apresentar comprovante de residência e documento de identidade (RG). Se 
for comerciário, deverá apresentar, ainda, a declaração da empresa que 
trabalha. Os estudantes, por sua vez, deverão apresentar a declaração da 
escola contendo matrícula e frequência do aluno. 

A solenidade que marcará a inauguração contará com a presença do 
presidente do sindicato do comércio varejista de Assu, Francisco de Assis 
Barbosa, que representará o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo 
Queiroz; da diretora regional do Sesc, Jeane Amaral; e do prefeito da cidade, 
Alaor Neto. 

 
 

http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2017/06/OdontoSesc-3.jpg
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Definida ordem de apresentação 
de quadrilhas no São João da Ilha 
de Sant’Ana 

 

Nesta quarta-feira (14), às 14 horas, no auditório do Centro Administrativo de Caicó, 

foi realizado o sorteio para a ordem de apresentação dos grupos que participarão do 

Festival de Quadrilhas. O evento acontece no ginásio Nonozão, na Ilha de Sant’Ana, 

de 23 a 25 de junho, com início às 19 horas. 

O sorteio foi transmitido ao vivo através da página da prefeitura de Caicó no 

Facebook e foi acompanhado pela imprensa, representantes das quadrilhas estilizadas 

e comissão julgadora. Na abertura oficial, na sexta-feira (23), a quadrilha Arraiá do 

Gonzagão de Caicó fará uma apresentação especial. 

Confiram a ordem de apresentação das quadrilhas juninas estilizadas, no ginásio 

Nonozão: 

Sexta-feira (23) de junho: 

1º Histórias do Sertão – Timbaúba dos Batistas-RN 

2º Arraiá da Serra – São Fernando-RN 

3º Lume da Fogueira – Mossoró-RN 

4º Paixão Junina – Cuité – PB 

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/06/sorteio.jpg
http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/06/sorteio.jpg


 

CONTINUAÇÃO: 

 

5º Explosão Jovem – Bodó-RN 

6º Arraiá do Cabaço – Natal-RN 

7º Quadrixote do Sertão – São José do Seridó-RN 

8º Balão Dourado – Natal-RN 

Sábado (24) de junho: 

1º Vixe e Mexe – Guamaré-RN 

2º Gingado Nordestino – Lagoa Danta-RN 

3º Grupo Junino K pra Nós – Pedro Velho-RN 

4º Quadrilha A Nordestina – Florânia-RN 

5º Brejo de Ouro – Brejinho-RN 

6º Junina Oxente – Macau-RN 

Domingo (25) de junho 

1º Estrela do Sertão – Macau-RN 

2º Nação Junina – Jucurutu-RN 

3º Na pisada do Sertão – Triunfo Potiguar-RN 

4º Companhia Estrela do Sertão – São Vicente-RN 

5º Rainha do Sertão – Caraúbas-RN 

6º Arraiá 100% Ferroviário – Lajes-RN 

7º Matutina Potiguar – Santo Antônio 

Ao todo, 21 quadrilhas estilizadas irão disputar a seguinte premiação: R$ 5 mil (1° 

lugar), R$ 3 mil (2°) e R$ 2 mil (3°). Segundo Mônica Azevedo, da secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo, a ordem de apresentação das quadrilhas 

poderá ter mudanças em virtude da disponibilidade das agremiações juninas, que 

também participam de concursos em outras cidades. 

A quadrilha que desejar mudar o dia da apresentação deverá entrar em contato com a 

equipe organizadora através do e-mailsedetur.cultura@gmail.com e a mudança será 

feita em comum acordo com as quadrilhas participantes do festival junino.   

 
 

mailto:sedetur.cultura@gmail.com
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Sorteio definirá apresentação de 

quadrilhas estilizadas no São 

João da Ilha de Sant’Ana 

 

Nesta quarta-feira (14), às 14 horas, no auditório do Centro 

Administrativo de Caicó acontecerá o sorteio para a sequência de 

apresentação das quadrilhas estilizadas que participarão do Festival de 

Quadrilhas, no ginásio Nonozão, na Ilha de Sant’Ana, de 23 a 25 de 

junho, com início às 19 horas. O sorteio terá transmissão ao vivo 

através da página da prefeitura de Caicó na rede social Facebook. 

A premiação para as quadrilhas estilizadas é a seguinte: R$ 5 mil (1° 

lugar), R$3 mil (2°) e R$ 2 mil (3°).  As inscrições aconteceram até a  

última sexta-feira (09) e 21 quadrilhas estão confirmadas.  A abertura 

contará com a participação do Arraiá do Gonzagão, de Caicó. 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/06/quadrilha-da-ILHA-1.jpg
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Quadrilhas inscritas e confirmadas para o Festival de Quadrilhas, na 

Ilha de Sant’Ana: 

Quadrilha Junina A Nordestina – Florânia-RN 

Associação Cultural Matutina Potiguar – Santo Antônio-RN 

Quadrilha Junina Estilizada Estrela do Sertão – Macau-RN 

Cia. Cultural Nação Junina – Jucurutu-RN 

Arraiá da Serra – São Fernando-RN 

Associação Cultural Arraial Balão Dourado – Natal-RN 

Cia Estrelas do Sertão – São Vicente-RN 

Junina Gingado Nordestino – Lagoa D’anta-RN 

Junina Brejo de Ouro – Brejinho-RN 

Arraiá do Cabaço – Natal-RN 

Associação Cultural Junina Oxente – Macau RN 

Na Pisada do Sertão – Triunfo Potiguar RN 

Arraiá 100% Ferroviário – Lajes-RN 

Junina Vire-Mexe – Guamaré-RN 

Paixão Junina – Cuité-PB 

Junina Explosão Jovem – Bodó-RN 

Quadrixote do Sertão – São José do Seridó-RN 

Histórias do Sertão – Timbaúba dos Batistas RN 

Grupo Junino K Pra Nós – Pedro Velho-RN 

Quadrilha Junina Rainha do Sertão – Caraúbas-RN 

Cia. Junina Lume da Fogueira – Mossoró-RN 

O São João na Ilha de Sant’Ana será realizado de 22 a 25 de junho, 

com uma programação bem diversificada, destacando feira de 

artesanato, festival gastronômico e de quadrilhas, simpósio e 

apresentações com artistas locais, sendo uma realização da prefeitura 

municipal de Caicó em parceria com o SESC, SEBRAE, SENAI E SENAC. 
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OdontoSesc chega à cidade de Itajá 

 
No dia 19 de junho, a cidade de Itajá, distante 205 km de Natal, receberá a unidade 
móvel OdontoSesc. Até dia 31 de agosto, a iniciativa do Sistema Fecomércio, realizada 
por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), e com o 
apoio da Prefeitura Municipal da cidade, oferecerá gratuitamente serviços odontológicos 
e orientações sobre promoção à saúde. A solenidade de inauguração será às 19h na 
Praça Manoel Argemiro Lopes, onde a unidade ficará estacionada. 
  
Os procedimentos disponibilizados envolvem tanto a parte curativa (restauração, 
extração) e preventiva quanto ações de educação em saúde, com atividades em escolas 
voltadas a alunos e professores. 
  
Os agendamentos das 300 vagas disponíveis acontecem no dia 20 de junho, a partir das 
8h, na unidade móvel que ficará estacionada na praça Manoel Argemiro Lopes, no bairro 
Iguaraçu. Para marcar a consulta, o público deverá apresentar comprovante de 
residência e documento de identidade (RG). Se for comerciário, deverá apresentar, 
ainda, a declaração da empresa que trabalha. Os estudantes, por sua vez, deverão 
apresentar a declaração da escola contendo matrícula e frequência do aluno. 
  
A solenidade que marcará a inauguração contará com a presença do presidente do 
sindicato do comércio varejista de Assu, Francisco de Assis Barbosa, que representará o 
presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz; da diretora regional do Sesc, 
Jeane Amaral; e do prefeito da cidade, Alaor Neto. 
  

http://jornalanoticia.com/portal/wp-content/uploads/2017/06/OdontoSesc-3.jpg
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Sobre a OdontoSesc 

  
A unidade móvel OdontoSesc é equipada com modernos aparelhos. Possui quatro 
consultórios, sala de esterilização, de escovação e de raios-X, com revestimento e área 
de espera. Cada consultório tem um monitor, que exibe vídeos educativos ou musicais 
para relaxar o paciente. Desde 2001, ano em que começou a atuar, a OdontoSesc já 
realizou 410.185 procedimentos clínicos e 177.801 atividades educativas. 
  
O diferencial da atuação da OdontoSesc é que o paciente realiza todo o seu tratamento 
bucal. Após avaliação da equipe de profissionais da unidade, o paciente sabe quantas 
consultas são necessárias para a conclusão do tratamento, disponibilizado integralmente 
por meio do projeto. Por este motivo, as vagas são limitadas. 
  
Além da unidade móvel, a assistência odontológica do Sesc RN também inclui três 
clínicas fixas localizadas em Natal, Mossoró e Macaíba. 
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Senac abre seleção para 

contratar profissionais em 

várias áreas 
As inscrições estão disponíveis até o dia 19 

Por Redação 

 

 

O Senac está com processo seletivo aberto para contratação de profissionais para as unidades de 

Natal e Caicó. Dentre as áreas de contratação estão Manutenção e Instrutoria nos segmentos de 

Cabelos; Letras – Língua Inglesa, para atuar nos cursos preparatórios do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem); Inglês e Espanhol, para os cursos de Idiomas regulares da Instituição. 

As inscrições começam hoje (14) e estão disponíveis até o dia 19 deste mês. Para participar, os 

interessados deverão enviar seus currículos e documentos exigidos no Edital, através do e-

mail editalsenac@rn.senac.br. Deve constar obrigatoriamente no assunto do e-mail o cargo/função 

para o qual está se candidatando e a respectiva jurisdição, sob pena de desclassificação. 

A seleção será realizada em duas etapas, a primeira será através da análise dos currículos, e a 

segunda por meio da avaliação de conhecimentos específicos. Só será permitido concorrer apenas 

a um cargo, o qual deverá realizar a candidatura no ato da inscrição. 

Todos os detalhes do processo seletivo estão disponíveis no Edital, que pode ser acessado no 

endereço www.rn.senac.br/trabalhe-conosco. 

mailto:editalsenac@rn.senac.br
http://www.rn.senac.br/trabalhe-conosco


 

CONTINUAÇÃO: 
 

Presente no Rio Grande do Norte há 70 anos, o Senac conta com cerca de 500 colaboradores no 

estado. A Instituição possui nove unidades fixas e três unidades móveis, nas áreas de Moda e 

Beleza, Turismo e Hospitalidade e Informática e Administração. Desde 2014, integra o ranking do 

Guia Você S/A – As 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar, referência nacional em boas 

práticas na área de Gestão de Pessoas. 
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Senac abre processo seletivo para contratação em 
várias áreas 

 
O Senac está com processo seletivo aberto para contratação de profissionais para as 
unidades de Natal e Caicó. Dentre as áreas de contratação estão Manutenção e 
Instrutoria nos segmentos de Cabelos; Letras – Língua Inglesa, para atuar nos cursos 
preparatórios do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); Inglês e Espanhol, para os 
cursos de Idiomas regulares da Instituição. 
  
As inscrições começam hoje (14) e estão disponíveis até o dia 19 deste mês. Para 
participar, os interessados deverão enviar seus currículos e documentos exigidos no 
Edital, através do e-mail editalsenac@rn.senac.br. Deve constar obrigatoriamente no 
assunto do e-mail o cargo/função para o qual está se candidatando e a respectiva 
jurisdição, sob pena de desclassificação. 
  
A seleção será realizada em duas etapas, a primeira será através da análise dos 
currículos, e a segunda por meio da avaliação de conhecimentos específicos. Só será 
permitido concorrer apenas a um cargo, o qual deverá realizar a candidatura no ato da 
inscrição. 
  
Todos os detalhes do processo seletivo estão disponíveis no Edital, que pode ser 
acessado no endereço www.rn.senac.br/trabalhe- conosco. 
  
Presente no Rio Grande do Norte há 70 anos, o Senac conta com cerca de 500 
colaboradores no estado. A Instituição possui nove unidades fixas e três unidades 
móveis, nas áreas de Moda e Beleza, Turismo e Hospitalidade e Informática e 
Administração. Desde 2014, integra o ranking do Guia Você S/A – As 150 Melhores 
Empresas para Você Trabalhar, referência nacional em boas práticas na área de Gestão 
de Pessoas. 
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Senac abre processo seletivo 

para contratação de 

profissionais em várias áreas 

 

O Senac está com processo seletivo aberto para contratação de 

profissionais para as unidades de Natal e Caicó. Dentre as áreas de 

contratação estão Manutenção e Instrutoria nos segmentos de 

Cabelos; Letras – Língua Inglesa, para atuar nos cursos preparatórios 

do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); Inglês e Espanhol, para 

os cursos de Idiomas regulares da Instituição. 

As inscrições começam hoje (14) e estão disponíveis até o dia 19 deste 

mês. Para participar, os interessados deverão enviar seus currículos e 

documentos exigidos no Edital, através do e- 
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mail editalsenac@rn.senac.br. Deve constar obrigatoriamente no 

assunto do e-mail o cargo/função para o qual está se candidatando e a 

respectiva jurisdição, sob pena de desclassificação. 

A seleção será realizada em duas etapas, a primeira será através da 

análise dos currículos, e a segunda por meio da avaliação de 

conhecimentos específicos. Só será permitido concorrer apenas a um 

cargo, o qual deverá realizar a candidatura no ato da inscrição. 

Todos os detalhes do processo seletivo estão disponíveis no Edital, que 

pode ser acessado no endereço www.rn.senac.br/trabalhe-conosco. 

Presente no Rio Grande do Norte há 70 anos, o Senac conta com cerca 

de 500 colaboradores no estado. A Instituição possui nove unidades 

fixas e três unidades móveis, nas áreas de Moda e Beleza, Turismo e 

Hospitalidade e Informática e Administração. Desde 2014, integra o 

ranking do Guia Você S/A – As 150 Melhores Empresas para Você 

Trabalhar, referência nacional em boas práticas na área de Gestão de 

Pessoas. 
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Senac abre processo seletivo para 
contratação de profissionais em 
várias áreas 

 

O Senac está com processo seletivo aberto para contratação de profissionais para as 

unidades de Natal e Caicó. Dentre as áreas de contratação estão Manutenção e 

Instrutoria nos segmentos de Cabelos; Letras – Língua Inglesa, para atuar nos cursos 

preparatórios do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); Inglês e Espanhol, para 

os cursos de Idiomas regulares da Instituição. 

As inscrições começam hoje (14) e estão disponíveis até o dia 19 deste mês. Para 

participar, os interessados deverão enviar seus currículos e documentos exigidos no 

Edital, através do e-mail editalsenac@rn.senac.br. Deve constar obrigatoriamente no 

assunto do e-mail o cargo/função para o qual está se candidatando e a respectiva 

jurisdição, sob pena de desclassificação. 

A seleção será realizada em duas etapas, a primeira será através da análise dos 

currículos, e a segunda por meio da avaliação de conhecimentos específicos. Só será 

permitido concorrer apenas a um cargo, o qual deverá realizar a candidatura no ato da 

inscrição. 

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/06/Senac-est%C3%A1-com-vagas-abertas.jpg
mailto:editalsenac@rn.senac.br


 

CONTINUAÇÃO: 

Todos os detalhes do processo seletivo estão disponíveis no Edital, que pode ser 

acessado no endereço www.rn.senac.br/trabalhe-conosco. 

Presente no Rio Grande do Norte há 70 anos, o Senac conta com cerca de 500 

colaboradores no estado. A Instituição possui nove unidades fixas e três unidades 

móveis, nas áreas de Moda e Beleza, Turismo e Hospitalidade e Informática e 

Administração. Desde 2014, integra o ranking do Guia Você S/A – As 150 Melhores 

Empresas para Você Trabalhar, referência nacional em boas práticas na área de 

Gestão de Pessoas. 
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Doleiro admite à PF 
operar caixa 2 do 
PMDB 
Funaro, que negocia delação, detalhou esquema de desvio de recursos 

No interrogatório, o operador afirmou que Temer sabia de detalhes do financiamento 
da legenda; Planalto diz que o presidente teve conhecimento apenas de doações legais ao 
partido que comandou. 

 

ANDRÉ COELHO/4-7-2016Em negociação. Preso há quase um ano, o doleiro Lúcio 
Bolonha Funaro prestou depoimento à Polícia Federal na última quarta-feira; ele 
tenta firmar acordo de delação 

 
Em depoimento à PF no inquérito aberto no STF para investigar o presidente Michel 

Temer, o doleiro Lúcio Funaro admitiu ter operado o caixa dois do PMDB. Funaro, que está 
preso e tenta um acordo de delação premiada, contou como funcionava, no partido, o 
esquema de nomeações a cargos públicos associadas a desvio de recursos. O doleiro é 

suspeito de intermediar repasse de R$ 4 milhões a peemedebistas. Segundo uma fonte 
presente no interrogatório, Funaro disse que Temer tinha conhecimento de detalhes do  
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financiamento da legenda. O presidente, que comandou o PMDB de 2001 a 2016, disse 
saber apenas de doações legais. -BRASÍLIA- Em depoimento prestado anteontem à Polícia 
Federal, em Brasília, o doleiro Lúcio Bolonha Funaro reconheceu ter operado caixa dois do 
PMDB e citou o presidente Michel Temer. Segundo uma pessoa com acesso ao 
interrogatório, o doleiro sustentou que Temer, que presidiu o partido de 2001 a 2016, 
tinha conhecimento de detalhes do financiamento da legenda. Procurada ontem pelo 

GLOBO, a assessoria do Palácio do Planalto afirmou que “o presidente Michel Temer 
somente tinha conhecimento de doações legais ao partido”. 

 
Ao longo de quatro horas, o doleiro falou também sobre como funcionavam 

nomeações a cargos públicos articuladas pelo PMDB e associadas a desvios de recursos. 
Apontado como aliado do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ) em 
esquemas de corrupção, Funaro está preso há quase um ano. Nas últimas semanas, ele 

contratou um advogado especialista em delação premiada. Apesar dos contatos com o 
Ministério Público Federal (MPF), não há informações de que o acordo tenha sido fechado. 

 
Ainda na audiência desta quarta-feira, Funaro negou, no entanto, que ele ou seus 

familiares tenham recebido recursos da J&F, holding que controla a JBS, para se manter 
calado. O doleiro atribui o recebimento de recursos dos irmãos Batista, donos da 
multinacional, a três contratos legais que mantinham com ele para prestação de serviços 

em operações de mercado. 
 
Segundo o doleiro, a mala com R$ 400 mil em dinheiro vivo recebidos por sua irmã, 

Roberta Funaro, que chegou a ser presa na Operação Patmos, deflagrada a partir das 
delações da JBS, também é parte do pagamento por serviços prestados de forma lícita. As 

investigações, no entanto, apontam que o dinheiro seria para comprar o silêncio de Funaro 

na cadeia. DOLEIRO NEGA TER RECEBIDO PROPINA DA JBS A Procuradoria-Geral da 
República sustenta, a partir de uma gravação feita por Joesley Batista, que o presidente 
Temer deu aval para que o empresário continuasse comprando o silêncio de Funaro e de 
Eduardo Cunha. O presidente contesta a versão. A gravação está sendo periciada pela 
Polícia Federal. 

 
Assim como Funaro, Eduardo Cunha também negou, em depoimento prestado na 

quarta-feira em Curitiba, onde está preso, ter recebido dinheiro da JBS para ficar calado. 
Segundo o advogado Rodrigo Sanchez Ríos, que acompanhou a oitiva do ex-deputado, 
Cunha afirmou que seu silêncio nunca esteve à venda. Ele foi condenado a 15 anos de 
prisão pelo juiz Sergio Moro por colaborar no esquema de corrupção da Petrobras. 

 
Funaro é réu na Operação Lava-Jato e está preso desde julho do ano passado. A 

denúncia sustenta que o doleiro operava um esquema de corrupção que cobrava propina 

de empresas interessadas em obter empréstimos do FI-FGTS (Fundo de Investimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), feudo controlado pelo PMDB. RESERVA POR 
DESRESPEITO A ACORDO ANTERIOR Investigações apontam ainda Funaro como suspeito 
de ter intermediado um repasse de R$ 4 milhões da Odebrecht para um grupo de políticos 
do PMDB mais próximos ao presidente Temer. A avaliação é de que uma delação de 
Funaro pode complicar a defesa de Temer, que passou à condição de investigado por 

autorização do Supremo Tribunal Federal. 
 
Uma eventual delação de Funaro, porém, é avaliada com cuidado pelos procuradores. 

Investigado no processo do mensalão, o doleiro fechou colaboração com o Ministério 
Público Federal e acabou se livrando de punições. Mas quebrou um dos termos do acordo, 
que era não voltar a praticar crime doloso. 

 

O entorno do presidente Michel Temer também receia que Cunha resolva fazer 
delação e possa implicar o presidente. Segundo interlocutores do exdeputado, no entanto, 
Cunha ainda avalia os próximos passos e não pretende tomar decisão enquanto não tiver  
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acesso à íntegra dos documentos do inquérito aberto a partir da delação da JBS. Ele teme 
que sua situação se complique. 

 
Eduardo Cunha pode ser implicado numa eventual delação de Lúcio Bolonha Funaro. 

No mesmo depoimento que negou ter o silêncio comprado, o ex-deputado foi interpelado 
com 47 das 82 perguntas formuladas pela PF ao presidente Temer no inquérito que 

investiga se ele cometeu crime de corrupção, obstrução à Justiça e organização criminosa. 
 
O ex-deputado peemedebista respondeu 23 questionamentos, segundo o advogado, 

que não estavam relacionados ao processo sobre cobrança de propina para facilitar 

empréstimos do FGTS. Isso porque, em relação a esse tema específico, conforme a defesa, 
é mais fácil responder nos autos. O presidente Temer se negou a responder as perguntas 
da Polícia Federal. 
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FH afirma que 
presidente perdeu 
legitimidade 
Mudança de tom de líder tucano ocorre após PSDB manter apoio ao 
Planalto 

-SÃO PAULO- Três dias depois do desgaste sofrido pelo PSDB ao decidir manter o 
apoio ao governo Temer, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu ontem que 
seria um “gesto de grandeza” do presidente pedir a antecipação de eleições gerais. Num 
texto encaminhado ao GLOBO, FH começa dizendo que sua percepção sobre a situação 
política do Brasil tem sofrido “abalos fortes”. Para ele, falta “legitimidade” a Temer para 
governar, e o país vive um tipo de “anomia”. Diante desse cenário, o ex-presidente diz ter 
mudado de opinião de que seria um golpe a convocação de eleições antes do término do 

mandato de Temer, em 2018. 

 
“A ordem vigente é legal e constitucional (daí ter mencionado como ‘golpe’ uma 

antecipação eleitoral) mas não havendo aceitação generalizada de sua validade, ou há um 
gesto de grandeza por parte de quem legalmente detém o poder pedindo antecipação de 
eleições gerais, ou o poder se erode de tal forma que as ruas pedirão a ruptura da regra 
vigente exigindo antecipação do voto”, escreveu o tucano na nota. 

 
A tese de eleições antecipadas é bandeira dos partidos de esquerda, liderados pelo 

PT. Essa possibilidade não havia encontrado eco no PSDB até então. O próprio FH dizia que 
se trataria de golpe se implementada. 

 
“A conjuntura política do Brasil tem sofrido abalos fortes e minha percepção também. 

Se eu me pusesse na posição de presidente e olhasse em volta reconheceria que estamos 
vivendo uma quase anomia. Falta o que os políticólogos chamam de ‘legitimidade’”, 
afirmou. 

 
O novo posicionamento do expresidente surge na semana em que o PSDB teve um 

aprofundamento do seu desgaste político com a decisão de continuar no governo Temer, 
apesar de parte do partido pressionar pelo desembarque. A medida expôs um racha na 

legenda. O ex-ministro de FH Miguel Reale Junior, autor o pedido de impeachment de 
Dilma Rousseff, anunciou sua desfiliação, acusando o PSDB de estar se “peemedebizando”. 

 
Para que haja eleições antecipadas, é preciso alterar a Constituição por meio da 

aprovação de uma proposta de emenda constitucional no Congresso. Ao GLOBO, FH disse 
na tarde de ontem, depois de enviar a nota, que nem mesmo sabe se Temer conseguiria 
manter-se no poder até a aprovação de uma PEC. 

 
— A volatilidade da conjuntura política é de tal ordem que qualquer prognóstico se 

torna precário. Vivemos, como diria o dr. Ulysses (Guimarães), sob os impulsos de sua 
excelência O Fato — afirmou o ex-presidente. 
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O tucano também defendeu que uma eventual antecipação das eleições gerais de 
2018 seja precedida de mudanças na legislação eleitoral. Mas não mencionou qual seriam 
elas. 

 
— Novas eleições requerem emenda constitucional que, a meu ver, deveria ser 

antecedida por mudanças na legislação eleitoral. Portanto, tudo ocorreria mais facilmente 

com a anuência do presidente. 
 
FH diz na nota que os partidos precisam pensar no país e não em interesses 

partidários neste momento. Entretanto, ele evita se posicionar de forma clara sobre que 

atitude deveria tomar o PSDB imediatamente. “Se tudo continuar como está com a 
desconstrução contínua da autoridade, pior ainda se houver tentativas de embaraçar as 
investigações em curso, não vejo mais como o PSDB possa continuar no governo”. 

 

 
 

Duas razões levaram o PSDB a permanecer no governo: evitar que o PMDB apoie uma 

cassação de Aécio Neves e o risco de que, numa queda de Temer, o deputado Rodrigo 
Maia assuma a Presidência. 
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Chefe de gabinete em 
SP atuou em obra para 
sogra de Temer 
Arlon Vieira é amigo do presidente e participou de reunião 
anteontem à noite, em São Paulo 

-BRASÍLIA- Tesoureiro do PMDB de São Paulo e chefe de gabinete da Presidência da 
República na capital paulista, Arlon Viana admitiu ontem, ao Jornal Nacional, que 
selecionou profissionais para trabalhar em uma reforma na casa de Norma Tedesco, sogra 
de Michel Temer. Viana esteve com Temer e com a filha do presidente, Maristela, 
anteontem à noite, em São Paulo, encontro que também contou com a presença do 
ministro Moreira Franco. 

 

Os serviços na casa de Norma ocorreram em 2014. À época, Arlon Vianna era 

assessor da Vice-Presidência. Arlon foi o responsável pela indicação de profissionais para a 
pintura, limpeza e reparos no imóvel alugado. O Planalto confirmou que ele somente 
indicou profissionais para “pequenos reparos”. 

 
À TV GLOBO, Arlon disse, inicialmente, que “nunca se envolveu” na reforma. 
 

— Estou te dizendo, de coração, que não me envolvo nessas coisas. De jeito nenhum. 
Eu trabalho com doutor Michel há 17 anos, tenho relação muito legal. 

 
Informado, então, de que o próprio Planalto havia confirmado que ele indicara 

profissionais para a reforma, Arlon Vianna atualizou a resposta: “Não indiquei empresa. 
Indiquei, se não me falha a memória, um pintor. Que nem sei aonde está. Estou até 

procurando ele para ele esclarecer. Um pintor, um pedreiro, uma coisa assim. Parou aí. 
Nem me recordo direito. Pintor ou pedreiro. É a mesma pessoa. Se você vai fazer uma 
reforminha, tapar buraco, uma pessoa só. Foi até junto com o pai dele”. 

 
Sobre quanto custou a reforma, a assessoria de Temer disse que está levantando 

informações. Arlon não soube informar. 
 

Auxiliares do presidente afirmam que Temer pagou a reforma. Perguntado se Arlon 
fez pagamentos pelos serviços a pedido de Temer, o Planalto disse que, se fez, foi com o 
dinheiro do presidente. Arlon disse que não fez pagamentos. 

 
Arlon é amigo do ex-coronel João Baptista Lima, responsável pela reforma na casa de 

outro familiar de Temer, a filha Maristela. “Lima é meu amigo há bastante tempo, posso 
lhe garantir que tem muita hombridade, pessoa correta”, informou Arlon. 
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Maia pode cancelar 
recesso para analisar 
denúncia 
Planalto espera, no entanto, liquidar a questão antes de 18 de julho 

-BRASÍLIA- O presidente Michel Temer reuniu aliados ontem no Palácio do Jaburu e 
afirmou que quer acelerar o processo de análise da denúncia que a Procuradoria-Geral da 
República deve oferecer contra ele na próxima semana. O presidente disse ainda acreditar 
ter “ampla margem” de votos para derrubar o pedido. Temer precisa ter os votos de 172 
dos 513 deputados para não se tornar réu no Supremo Tribunal Federal. Na conversa, o 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também defendeu um desfecho “sem 

atraso” para o caso. 
 

GIVALDO BARBOSA/7-6-17Sem pausa. Michel Temer e Rodrigo Maia: reunião define 
estratégia contra o “calendário” do procurador-geral 
 

Maia sinalizou que o recesso parlamentar do meio do ano pode inclusive ser suspenso 
caso isto signifique a interrupção da análise da denúncia. Na avaliação do presidente da 
Câmara, o “Brasil precisa” que a eventual denúncia do procurador-geral da República, 

Rodrigo Janot, contra Temer seja apreciada com prioridade. Maia disse que os prazos 

serão respeitados, mas que o país terá que encerrar esta etapa. 
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— Esse assunto precisa ter início, meio e fim. O Brasil precisa disso. Mas será 
respeitado prazo de dez sessões da defesa e as cinco sessões do relator. Depois da 
comissão, vai a plenário. Parece óbvio que, se existir a denúncia nesse período, fica difícil 
a Casa parar por 15 dias — afirmou Maia. 

 
Como O GLOBO antecipou na segunda-feira, o Palácio do Planalto quer liquidar o 

assunto em até dez sessões. A ideia é encerrar antes do recesso, que começa oficialmente 
em 18 de julho. No entanto, a legislação exige a aprovação da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para o início do recesso. Nos últimos anos, a LDO não tem sido 
aprovada no prazo, e o Congresso entra no chamado recesso branco, quando não há 

sessões deliberativas e os parlamentares não são obrigados a comparecer. 
 
A tramitação da LDO está totalmente parada. Só nesta semana foi escolhido o relator, 

que será o deputado Marcus Pestana (PSDBMG). O presidente do Senado, Eunício Oliveira 
(PMDB-CE), também disse que é preciso pensar na estabilidade do país: 

 
— Se possível, seria muito bom uma pausa (recesso). A LDO só será votada por 

acordo. “PARA O PAÍS NÃO FICAR NO LIMBO” Temer também recebeu os ministros Moreira 
Franco (Secretaria Geral) e Mendonça Filho (Educação). Segundo relatos, o presidente se 
mostrou tranquilo em relação à denúncia. O presidente afirmou que já venceu a primeira 

batalha, com a absolvição no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e que 
vencerá a segunda, evitando que a denúncia seja aceita. 

 
O presidente avalia que há um sentimento na Câmara de que a política estaria em 

“xeque” devido a supostos excessos cometidos nas investigações da LavaJato e que isto 

motivaria muitos parlamentares a votarem contra o recebimento da denúncia. 

 
— Se houver denúncia, a tese é acelerar o processo de apreciação para o país não 

ficar no limbo. Ele avalia que tem ampla margem de votos para vencer, há certa 
tranquilidade de que a maioria é bastante confortável — afirma um interlocutor de Temer. 

O Palácio do Planalto não quer ficar refém do que chamam de “agenda Janot”. Por 
isso, Maia foi cobrado por Temer a ressuscitar a reforma da Previdência. A votação está 
prevista para ocorrer somente em agosto, mas aliados disseram que Maia precisa retomar 

o assunto. Na noite de quarta, aliados disseram a Temer que era importante o gesto de 
Maia em torno da Previdência. 

 
— Não dá para ficar esperando o calendário do Janot. Temos que retomar o assunto 

da Previdência, reunir os líderes, mas a votação fica para agosto — disse um interlocutor 
do presidente. 

 

A estratégia de agilizar depende da data em que a denúncia for apresentada por 
Janot. O procurador deve esperar a conclusão da perícia da Polícia Federal na gravação 
das conversas do empresário Joesley Batista com Temer. 

 
— Temos que liquidar esse assunto o mais rápido possível — defendeu o vice-líder do 

governo, Beto Mansur (PRB-SP). 
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CÂMARA TRAVA 
PEDIDOS DE 
IMPEACHMENT 

-BRASÍLIA- Um mês após a apresentação de vários pedidos de impeachment contra o 
presidente Michel Temer a partir da divulgação da delação da JBS, o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ainda não se posicionou sobre nenhum deles. A oposição 

cobra uma resposta de Maia, que é o responsável por dar continuidade ou arquivar os 
pedidos, e já promete inclusive ir ao Supremo Tribunal Federal (STF). 

 
Dos 23 pedidos de impeachment já apresentados contra Temer desde o início de seu 

governo, apenas um foi arquivado. Dos outros, 19 são relacionados à delação da JBS e 
três haviam sido apresentados após a saída de Geddel Vieira Lima da Secretaria de 

Governo, em novembro. 
 

Segundo aliados, Maia vai aguardar a apreciação da Câmara sobre a denúncia que o 
procurador-geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar na próxima semana contra 
Temer para se pronunciar sobre os pedidos de impeachment. De acordo com um 
interlocutor, Maia espera que a denúncia seja recusada e quer ter esse argumento para 
poder negar a tramitação dos pedidos. CASO PODE CHEGAR AO STF O primeiro pedido de 

impeachment foi protocolado pelo deputado Alessandro Molon (Rede-RJ), que está irritado 
com a demora de Maia em tratar do assunto. Molon afirma que, na próxima semana, 
entrará com mandado de segurança junto ao STF pedindo que a Corte determine ao 
presidente da Câmara a tomada de uma decisão. 

 
Molon apresentou o pedido de impeachment em 17 de maio, após O GLOBO revelar 

que Temer foi gravado pelo empresário Joesley Batista, dono da JBS. O deputado 

considera “grave” o fato de Maia não ter deliberado ainda sobre o pedido e o acusa de 
proteger Temer. 

 
— É muito grave não haver uma decisão, porque me impede, inclusive, de recorrer da 

decisão dele. O país está à deriva, e o presidente da Câmara, para proteger Michel Temer 
e dar estabilidade ao governo, impede o andamento do processo. Na próxima semana vou 

entrar com o mandado de segurança no Supremo pedindo que Maia se posicione. Essa 
demora agrava a crise política e econômica. O governo não governa e só pensa no que 
fazer para evitar a prisão do presidente — criticou Molon. 

 
O líder do PT, Carlos Zarattini (SP), diz que seu partido, também autor de pedido de 

impeachment, continuará a pressionar para que Maia tome uma decisão. Mas, o petista 
salienta que Temer também deverá enfrentar a denúncia de Janot, que, segundo ele, tem 

tramitação mais célere que o impeachment e trará resultados semelhantes. 
 
— Estamos pressionando para que ele tome uma posição. Mas há também fatos 

novos, como a decisão da PGR de apresentar denúncia, que tem um trâmite muito mais 
rápido que o pedido de impeachment. E, com a declaração do ex-presidente Fernando 
Henrique de antecipação das eleições, vai criando clima favorável para definir isto logo — 

afirma Zarattini. 
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Mantega deu aval para 
pagamento a 
marqueteiros, afirma 
Palocci 
Defesa cita Loures para argumentar que R$ 3 milhões não cabem em 
mochila 

A defesa do ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci responsabilizou seu sucessor, 
Guido Mantega, ambos do PT, por autorizar pagamentos ilegais da Odebrecht na conta do 
ex-marqueteiro João Santana na Suíça. A informação está nas alegações finais do 

processo contra Palocci, entregue à Justiça. -SÃO PAULO- Em alegações finais 
apresentadas à Justiça Federal em Curitiba, a defesa de Antonio Palocci atribuiu ao seu 
sucessor no Ministério da Fazenda, Guido Mantega, a responsabilidade por autorizar 

pagamentos ilegais da Odebrecht na conta do marqueteiro João Santana na Suíça. Embora 
não tenha citado expressamente o exministro petista, a defesa destacou trechos do 
depoimento de Marcelo Odebrecht que atribuíram a Mantega a responsabilidade por gerir 
pagamentos endereçados ao PT a partir de 2011. 

 
 “Os valores constantes da planilha ‘italiano’ não eram destinados ao acusado, mas 

sim ao partido, de forma que, após Antonio Palocci deixar o governo, o montante passou a 
ser gerido por terceira pessoa”, disse, em referência indireta a Guido Mantega, e 
destacando depoimento de Marcelo, que atualmente está preso em Curitiba e fez acordo 
de colaboração premiada com a Lava-Jato. 

 
“Não por acaso, todos os pagamentos realizados em favor dos corréus Mônica Moura 

e João Santana no exterior foram realizados a partir de 19.07.2011, período em que o 

acusado já não mais exercia cargo público algum, e durante o qual o crédito existente a 
favor do PT por ele já não era mais gerido, segundo o próprio corréu Marcelo Odebrecht”, 
concluiu. Ontem, a defesa de Mantega não quis comentar a acusação. 

 
Na peça assinada pelos advogados Alessandro Silvério, Bruno Vianna e Sylvio 

Lourenço, a defesa de Palocci pede sua absolvição pelos crimes de lavagem de dinheiro e 
corrupção passiva. A apresentação de alegações finais é o último ato processual previsto 

antes da sentença do juiz Sergio Moro. Atualmente, um outro grupo de advogados negocia 
com a Lava-Jato um acordo de colaboração premiada de Palocci, que promete apresentar 
informações sobre a atuação de bancos no período em que era ministro da Fazenda e 
chefe da Casa Civil, nos governos Lula e Dilma. 

 
Nas alegações finais, os advogados apontaram o que consideraram ser inconsistências 

do depoimento do ex-funcionário do setor de propinas da Odebrecht, Fernando Migliaccio. 
A crítica foi centrada na quantidade de dinheiro em espécie que Branislav Kontic, ex-

assessor de Palocci, supostamente teria buscado na Odebrecht. 
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De acordo com o ex-executivo da Odebrecht, o assessor buscava pelo menos R$ 1 
milhão em cada visita. Ele disse também ser possível guardar até R$ 3 milhões em uma 
mochila. Para apontar suposta inconsistência do relato, a defesa citou o caso do ex-
deputado Rocha Loures, flagrado levando R$ 500 mil em uma mala. 

 
“Como se sabe agora, R$ 500 mil ocupam o volume de uma mala média”, alegaram 

os advogados, para quem não seria possível guardar R$ 3 milhões em uma mochila, peça 
“com aproximadamente um terço ou pouco mais da capacidade da mala carregada pelo 
deputado paranaense”. 

 

“A falácia contada pelo réu colaborador salta aos olhos. Esse fato demonstra, por si 
só, a inconsistência das alegações feitas pelo corréu delator”, escreveu a defesa nas 
alegações finais, documento com 192 páginas. DEFESA CONTESTA ATUAÇÃO DA JUSTIÇA 

FEDERAL A defesa alega ainda não haver nas decisões da alta administração da Petrobras 
“atos de ofício” envolvendo Palocci com o propósito de favorecer o grupo Odebrecht. “Tudo 
orbita na penumbra indevassável do hermetismo acusatório, Esfinge ávida de devorar 
vidas e biografias a desafiar os mais habilidosos criptógrafos”, escreveram os advogados. 
Nas alegações finais, argumentaram também que a Justiça Federal não seria competente 
para julgar infrações penais em detrimento de empresas de economia mista, como a 
Petrobras, e negaram que a estatal fosse a única fonte de recursos da Odebrecht e, por 

consequência, de eventuais ilícitos cometidos pela empresa. Os advogados também 
argumentam que Sergio Moro não seria o juiz natural para processar o petista. “A despeito 
de não ter feito a acusação referência a um único ato concreto que pudesse ter sido 
perpetrado ou omitido pelo acusado, tem-se que o núcleo da imputação seria o suposto 
‘favorecimento’ da Odebrecht na contratação de sondas com a Petrobras, cujas respectivas 

sedes não se localizam em Curitiba”. A força-tarefa da Lava-Jato afirma que Palocci tinha 

uma “conta corrente” de propinas com a empreiteira Odebrecht. O ex-ministro foi preso na 
Operação Omertà, 35ª fase da LavaJato, em setembro do ano passado. Às vésperas do Dia 
Nacional da Imigração Japonesa, celebrado domingo, a seção Água na Boca traz uma 
seleção de pratos capazes de provar que a culinária nipônica vai muito além dos populares 
sushis e sashimis, com destaque para iguarias como tempuras e ussuzukuris. Segundo a 
empresária Magali Simões, estudiosa do tema, os pratos do país oriental são não apenas 
saborosos e diversificados, mas também muito saudáveis. Uma gastronomia cheia de 

significados. Domingo é o Dia Nacional da Imigração Japonesa. A data foi escolhida por ser 
o dia em que, oficialmente, os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Brasil em 
1908. Mas só há cerca de duas décadas a culinária japonesa começou a ganhar visibilidade 
no Brasil, e hoje tem lugar de destaque entre os pratos estrangeiros em todo o país. Até 
porque a gastronomia japonesa tradicional vai muito além do sushi e do sashimi tão 
difundidos internacionalmente. De acordo com Magali Simões, estudiosa da culinária 
nipônica e dona do restaurante Gendai Premium, além de muito saborosa, a gastronomia 

japonesa é diversificada e, sobretudo, saudável.  
 

 
 
— Além disso, é rica em combinações e significados, e a saúde vem sempre em 

primeiro lugar. Nada é por acaso ou está lá porque simplesmente combina. É importante 

que as pessoas tenham consciência disso, para que, passem a admirar e a degustar 
melhor — diz. 
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Desgastada, PDG 
estuda mudar de nome 
para voltar a vender 
Construtora planeja retomar lançamentos em 2020, diz presidente 

A construtora PDG busca acordo com credores para evitar a falência. Com obras 
paradas, 2.900 pessoas devem entrar na fila para receber o que pagaram, juntando-se às 
mais de três mil já à espera. O Monumental Oscar Niemeyer — projeto comercial que leva 
a assinatura do arquiteto com 798 unidades entre lojas, escritórios e quartos de hotel — 
vai voltar para a gaveta. Lançado em 2014 e com a previsão de abrir as portas em maio 
deste ano em Niterói, o projeto teve 10% da obra realizados e está entre os que serão 

cancelados pelo Grupo PDG, em recuperação judicial. Os mais de 200 clientes que 
investiram no empreendimento já estão na lista de credores da companhia por distrato. A 
situação é a mesma dos compradores de unidades do Meridiano, projeto de alta renda no 

Arpoador. Dos 16 empreendimentos em andamento da PDG, 14 têm as obras paradas: 
mais de cinco mil unidades residenciais e comerciais, sendo 2.900 vendidas. 

 

GABRIEL DE PAIVA/23-2-2017Pesadelo. Pedestre passa em frente a tapume de obra 

parada da PDG: valor de mercado da empresa despencou 
 

São clientes que correm o risco de engordar a lista de credores. Concluir essas obras 

— ou passá-las a uma empresa que possa fazer isso — é um dos principais caminhos para  
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garantir o pagamento de seus compromissos financeiros. A dívida incluída na recuperação 
é de R$ 6,92 bilhões, fora R$ 1,55 bilhão que deve ser negociado fora do processo. 

 
— O Meridiano e o Niemeyer estão previstos no plano de recuperação judicial para 

serem cancelados. Não está definido ainda. Quem já investiu (nesses projetos) vai para a 
lista de credores, recebendo de volta o quanto já pagou — explica Vladimir Ranevsky, 

diretor-presidente da PDG. — A recuperação da PDG é a mais complexa já feita no setor 
imobiliário, envolve centenas de SPEs (Sociedades de Propósito Específico). É um setor 
sensível, lidamos com o sonho da casa própria das pessoas. Todos os ativos da empresa 
foram dados em garantia aos credores, os existentes e os futuros, no plano. Estamos 

honrando os compromissos que a empresa tem e respeitando o marco regulatório do 
setor. 

 

O caminho não será fácil. O primeiro passo será obter o aval para o plano em 
assembleia de credores. Mas alguns entraves já são percebidos. A proposta de pagamento 
aos credores sem garantias (classe III), onde se encaixam os clientes da PDG, é uma 
delas. Quem distratou imóvel, por exemplo, já consta dessa lista. Só em 2016, foram 
3.044 distratos, num total de R$ 1,1 bilhão. Neste ano, até março, foram 643 (R$ 141 
milhões). Na classe III, o credor pode receber 12 meses após a homologação do plano, até 
R$ 25 mil, ou converter o crédito em debêntures ou ações da PDG. Ranevsky não soube 

responder quantos desses distratos foram ressarcidos e quantos entraram na recuperação. 
 
— A companhia afirma que vai pagar aos condôminos com recursos dos projetos em 

andamento, mas como fará isso se os projetos são deficitários e estão parados? O plano 
não mostra claramente a proposta. Há pessoas que já estão no quadro de credores por 

distrato, mas não houve distrato. A PDG tem 23 mil credores, onde vão entrar os 

condôminos? — questiona José Roberto de Oliveira, da Associação de Defesa dos 
Condôminos da PDG no Rio, que tem perto de 400 membros. DÍVIDA SEM CORREÇÃO É 
QUESTIONADA Ele questiona a proposta de pagar até R$ 25 mil aos clientes que 
distrataram imóveis. 

 
— Se a pessoa pagou R$ 500 mil, só poderá receber até R$ 25 mil? Como a outra 

opção é trocar a dívida por debêntures ou ações da empresa, o cliente fica praticamente 

obrigado a aceitar os R$ 25 mil, mas sem garantia de que irá receber. Pior: essa dívida 
seria paga em 12 meses sem juros ou correção, isso é ilegal — continua ele. 

 
Para Luís Alberto Paiva, da Corporate Consulting, economista especializado em 

reestruturação de empresas, embates como esses podem retardar a aprovação do plano 
da PDG: 

 

— Não oferecer correção num pagamento a ser feito em 12 meses, em geral, traz 
questionamentos, sobretudo em um caso mais complexo, com enorme volume de 
credores. Os protestos podem suspender a assembleia e adiar a aprovação do plano. O 
ideal é usar um índice como a TR, que garante remuneração próxima à da poupança. Sem 
a correção, porém, a PDG deixa de perder de 25% a 30% do valor devido. 

 

Os credores que têm ações em andamento contra a companhia deverão solicitar o 
ressarcimento num prazo de 15 dias após a homologação do plano de recuperação, mas 
antes têm que pedir a extinção do processo na Justiça. 

 
— É um caminho que pode levar a abrir mão do restante da dívida, caso a companhia 

não consiga pagar todas as parcelas do crédito devido ao credor. E a troca por debêntures, 
para o cliente, é ruim por transformar a dívida em título de uma companhia com futuro 

incerto — explica Paiva. Um dos símbolos da explosão do mercado imobiliário brasileiro 
nos últimos anos, a PDG é hoje menos de 1% do que foi em seu auge: a companhia 
chegou a bater R$ 12,5 bilhões em valor de mercado, em novembro de 2010, encolhendo 

a R$ 99,8 milhões atualmente. Com o desgaste sofrido pela marca, a construtora trabalha  
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para reestruturar o negócio que, com nova organização, vai mudar de nome. A meta é 
chegar a um formato menor, mas sustentável, de empresa. Mas como reconquistar a 
confiança do consumidor? 

 
— Estou fazendo um trabalho interno de revisão do desgaste da marca. Analisando 

como faremos os novos lançamentos, provavelmente com uma nova marca. Não deve ser 

com a marca PDG, pelo desgaste que vem sofrendo. Está pendente de um estudo que 
estamos fazendo — disse Vladimir Ranevsky, diretor-presidente da construtora. TERRENOS 
SERÃO FONTE DE RENDA Desde o pedido de proteção à Justiça, em 22 de fevereiro, os 
papéis se desvalorizaram 36,8%, valendo R$ 2,04 na última terça-feira (13/06). De 

meados de março para cá, porém, os preços das ações estabilizaram. 
 
Ao obter o sinal verde dos credores para o plano de recuperação judicial, a ideia é 

trabalhar para transformar os ativos em recursos para pagar compromissos. A estratégia é 
vender unidades em estoque, terminar obras para vender aquelas hoje em construção e 
buscar investimento para novos projetos — a previsão é retomar os lançamentos em 2020 
— para ganhar em cima do banco de terrenos. 

 
— Vamos pegar o landbank da empresa, que hoje está dado em garantia no plano, 

selecionar os melhores imóveis e fazer os lançamentos. É interessante para os credores 

porque não se estará vendendo terra, mas um landbank com uma valorização significativa 
— explicou Ranevsky. 

 
Essa retomada, no entanto, não vai ser fácil. O advogado especializado em Direito 

Imobiliário Hamilton Quirino lembra que a compra de um imóvel exige muita confiança na 

empresa. 

 
— É mais difícil para uma construtora lidar com a recuperação. Quando é empresa de 

varejo, de eletrodomésticos, os consumidores não ficam com medo, como no caso de um 
imóvel. 

 
Para bancar os custos com a administração da empresa e de suas SPEs (Sociedades 

de Propósito Específico), a empresa planeja obter uma espécie de crédito temporário junto 

a bancos credores, explica uma fonte próxima às negociações: 
 
— Quando os bancos emprestam recursos para um empreendimento, a construtora 

vai pagando esse valor em parcelas mensais. Se a construtora paga um valor acima do 
que é devido no mês, esse excedente entra como uma antecipação de pagamento. A PDG 
quer que os bancos cedam 80% desse excedente, quando ele existir, por um período de 
18 meses. 

 

 
 

A conversa com os bancos credores,Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, 
é intensa. Ranevsky afirma que as reuniões são frequentes, para esclarecer dúvidas e 
permitir que a assembleia de credores seja realizada o mais breve possível. 
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Negócios da J&F à 
venda valem R$ 8 
bilhões 
Conta é da agência de risco S&P. Analista vê risco de dona da JBS se 
desfazer de ativos por preços baixos 

Estimativa foi informada à agência de risco S&P, que também rebaixou a nota de 
crédito da empresa -SÃO PAULO E RIO- A venda de ativos do grupo J&F, dono da JBS, 
pode render à companhia pelo menos R$ 8 bilhões, nas contas da agência de classificação 
de risco Standard & Poor’s. A S&P cita informações da própria administração da empresa 
como base para o cálculo. Dois ativos já estão em processo de venda: a Vigor Alimentos e 
as linhas de transmissão de energia. Além disso, a holding analisa vender a Eldorado, 
empresa de celulose, a Alpargatas, dona das marcas Havaianas e Osklen, e a Flora, de 

produtos de limpeza. 

 

ANDRÉ COELHOTamanho menor. Fábrica de processamento de aves da JBS no 

Paraná: no início do mês, empresa já vendeu unidades em Argentina, Uruguai e 
Paraguai 
 

Para Adeodato Volpi Netto, estrategista-chefe da Eleven Financial, a receita não é 
suficiente para resolver os problemas da empresa. O analista destaca que a J&F pode até 
se ver obrigada a vender ativos abaixo do valor de mercado, diante das incertezas que 

rondam o negócio. 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

— Acho que é uma caixa-preta de uma complexidade tão grande que, quanto maior 
ou mais antigo na empresa o ativo, pior vai ser de vender. Isso acaba virando preço e, daí, 
ela pode se ver obrigada a vender ativos abaixo do valor que ele está consolidado — 
afirma Volpi Netto, observando que esses recursos não serão suficientes. — Esses R$ 8 
bilhões servem como uma aspirina para pneumonia. Vai tratar o sintoma de curtíssimo 
prazo, mas está longe de sequer mitigar os problemas. 

 
A S&P também destaca os desafios no caminho da J&F. Por isso, rebaixou as notas de 

crédito da empresa. O rating de crédito corporativo passou de “B+” para “B-” na escala 
global e de “brBBB” para “brB-” na escala nacional. 

 
Para a agência, as investigações de corrupção na empresa trazem riscos à 

flexibilidade financeira do grupo e ao seu refinanciamento no mercado. Além disso, a 

assinatura de um acordo de leniência da J&F, com multa no valor de R$ 10,3 bilhões, 
elevou o endividamento da empresa, que consiste atualmente de R$ 4,2 bilhões de dívida 
própria e cerca de R$ 7 bilhões de garantias fornecidas a subsidiárias, principalmente à 
Eldorado. 

 
“Embora esse acordo atenue as preocupações com relação à continuidade dos 

negócios do grupo, ele mais do que duplicou a dívida ajustada da J&F”, diz o comunicado 

da S&P. 
 
Para a agência, as investigações de corrupção também destacam a inabilidade do 

grupo para implementar controles internos e de tolerância ao risco, o que indica uma 
deficiência de governança, que pesa sobre o perfil de risco. PROTEÇÃO AOS 

COMPRADORES Apesar das incertezas, quem comprar os negócios do grupo terá proteção 

legal. O advogado Fernando Vilella, do escritório Siqueira Castro, observa que a lei 
anticorrupção brasileira, que entrou em vigor em 2014, trouxe mecanismos de proteção 
para quem compra ativos de empresas em situação de leniência, como é o caso do J&F. 

 
— Há cláusulas de indenização quando há um passivo que não é precificável. Também 

é possível abrir um conta custódia, com duração de cinco a seis anos, onde o comprador 
deposita uma parte do valor combinado. Se surgir um passivo financeiro durante o 

negócio, os recursos depositados nessa conta são usados para quitar eventuais despesas 
— explica o advogado, especialista em lei anticorrupção. 

 
Ele observa, no entanto, que se a J&F deixar de cumprir o acordo de leniência, 

atrasando o pagamento da multa, por exemplo, os recursos podem ser buscados pelo 
Ministério Público em coligadas ou controladas do grupo. 

 

No comunicado, a S&P informou que voltará a avaliar o perfil de crédito da J&F após a 
conclusão das vendas. Procurada, a J&F disse que não irá comentar questões relacionadas 
à venda de ativos. A empresa reitera que suas “operações seguem de forma regular, 
dentro do plano de negócios.” SAÍDA DO CONSELHO DA PILGRIM’S No início de junho, a 
JBS, maior processadora de carne do mundo e controlada pela J&F, já havia vendido suas 
unidades em Argentina, Uruguai e Paraguai, por US$ 300 milhões, para o frigorífico 

Minerva, segundo maior do país. Com isso, a JBS deu início a um movimento de 
encolhimento que já era esperado pelo mercado. 

 
A JBS informou que a venda está “em linha com a estratégia da companhia em focar 

nos negócios com maior margem de rentabilidade, o que inclui produtos de alto valor 
agregado e mercados estratégicos”, e o valor obtido servirá para reduzir a alavancagem 
financeira. 

 
— A trajetória da JBS é de diminuição de tamanho, para não desaparecer totalmente 

— avalia Rafael Bevilacqua, sócio da Eleven, empresa de análises econômicas e 

financeiras. 
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Outro desdobramento do escândalo de corrupção é a saída de executivos nos 

negócios da empresa no exterior. Ontem, segundo informações da agência de notícias Dow 
Jones, Wesley Batista deixou o Conselho de Administração da Pilgrim’s, empresa de abate 
de aves comprada pela JBS USA, em 2009, por US$ 2,8 bilhões. Seu irmão, Joesley 
Batista, já havia anunciado a saída do Conselho da empresa. 
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