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VEÍCULO: BLOG THAISA GALVÃO  DATA: 17.06.17 
 

Políticos e instituições lamentam 
morte da ex-governadora do RN. 

Impossível publicar todas as notas emitidas pela morte da ex-governadora 

Wilma de Faria. 

Mas o Blog registra as notas enviadas por email pelo governador Robinson 

Faria, vice Fábio Dantas, o prefeito de Natal, Carlos Eduardo, e o vice Álvaro 

Dias, os presidentes da Assembleia e da Câmara, Ezequiel Ferreira de 

Souza e Raniere Barbosa, os senadores José Agripino Maia, Garibaldi Filho 

e Fátima Bezerra…. 

Prefeitos…de Extremoz, Joaz Oliveira; de Campo Redondo, Alessandru 

Alves; de Parnamirim Rosano Taveira; de Galinhos, Fábio Rodrigues; de 

Tibau do Sul, Antônio Modesto; de São Gonçalo do Amarante, Paulinho; de 

Currais Novos, Odon Jr… 

Vereadores Raniere Barbosa, Júlia Arruda, Sandra Rosado (Mossoró), Ney 

Lopes Jr; Eleika Bezerra… 

Deputados Ezequiel Ferreira de Souza; Jacó Jácome, Walter Alves, Carlos 

Augusto Maia, Nelter Queiroz, Dison Lisboa; Zenaide Maia; José Adécio; 

Rogério Marinho; Vivaldo Costa; Tomba Farias; George Soares… 

Da Defensoria Pública, Arquidiocese de Natal, PEN, Câmara Municipal de 

Natal, Câmara Municipal de Mossoró, OAB-RN; Fecomercio; PT: Tribunal de 

Justiça; UERN; PHS; ABAV-RN; UFRN; Fecam; Femurn; PSDB; Adepol; 

Secovi-RN; PSB/Natal… 

 
 

http://www.thaisagalvao.com.br/2017/06/17/politicos-e-instituicoes-lamentam-morte-da-ex-governadora-do-rn/#respond


 

VEÍCULO: PORTAL AGORA RN  DATA: 16.06.17 
 

Veja todas as homenagens à ex-
governadora Wilma de Faria 

Corpo da ex-governadora está sendo velada na Catedral 
Metropolitana de Natal desde as 9h desta sexta-feira, 16 
 

José Aldenir / Agora Imagens 
Velório ocorreu na Catedral Metropolitana de Natal 

Redação 

A ex-governadora Wilma de Faria, falecida no final desta quinta-feira, recebeu 
dezenas de homenagens sob a forma de nota de pesar. 

 
Marcelo Queiroz 

Faço questão de manifestar o sentimento de pesar aos familiares e lamentar 
profundamente o falecimento da vereadora e ex-governadora Wilma de Faria. 
O seu espírito público, ratificado no interesse pelo desenvolvimento social e 
econômico do RN, marcas inegáveis de sua vida pública, serão, para sempre, 
um dos grandes legados que ela deixará a todos nós! Que Deus a acolha, em 
sua infinita misericórdia, na sua morada eterna, confortando todos que a 
rodeiam. 
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VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA ONLINE  DATA: 16.06.17 
 

NOTA DE PESAR – Fecomércio 

 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, vem a público manifestar 

o sentimento de pesar aos familiares e lamentar profundamente o falecimento da 

vereadora e ex-governadora Wilma de Faria. O seu espírito público, ratificado no 

interesse pelo desenvolvimento social e econômico do RN, marcas inegáveis de sua 

vida pública, serão, para sempre, um dos grandes legados que ela deixará a todos nós! 

Que Deus a acolha, em sua infinita misericórdia, na sua morada eterna, confortando 

todos que a rodeiam. 

 
 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2017/06/luto_1.jpg
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VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 16.06.17 

Federações da Indústria e do 

Comércio lamentam morte de 

Wilma 
Ex-governadora morreu aos 72 anos na noite dessa quinta 

Por Redação 

 

 

O Sistema Fecomércio e a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (Fiern) se 

pronunciaram, através de notas, sobre a morte da ex-governadora Wilma de Faria. Ela morreu aos 

72 anos na noite dessa quinta-feira, 15. 

:: Nota da Fecomércio 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, vem a público manifestar o 
sentimento de pesar aos familiares e lamentar profundamente o falecimento da vereadora e ex-

governadora Wilma de Faria. O seu espírito público, ratificado no interesse pelo desenvolvimento 

social e econômico do RN, marcas inegáveis de sua vida pública, serão, para sempre, um dos 
grandes legados que ela deixará a todos nós! Que Deus a acolha, em sua infinita misericórdia, na 

sua morada eterna, confortando todos que a rodeiam. 

 

:: Nota da Fiern 
O Sistema FIERN se associa ao lamento pelo falecimento de Wilma de Faria, uma das mais 

importantes líderes do Rio Grande do Norte que, quando Prefeita de Natal e Governadora do  

 



 

CONTINUAÇÃO: 
 
Estado, foi uma destacada aliada do desenvolvimento potiguar, notadamente, em ações de apoio 
à indústria local. Aos seus familiares, em especial, nossa solidariedade e respeito. 

 

:: Nota FCDL 
A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Norte, através do seu 

Presidente Afrânio Miranda, lamenta a morte da vereadora Wilma de Faria, líder política deste 
Estado, que muito contribuiu para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte e de Natal, quando 

exerceu mandato de Deputada Federal Constituinte, Governadora do Estado, Prefeita da cidade 

do Natal, Vice-prefeita e Vereadora. 

Professora Wilma deixa como legado a dedicação a vida pública e à família. Neste momento de 

dor, enviamos nossas condolências à família, aos amigos e admiradores. 
Afrânio Miranda 

 

:: NOTA CDL NATAL 
O Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal Augusto Vaz, lamenta o falecimento da 

vereadora Wilma de Faria e solidariza-se com familiares, amigos e admiradores da líder política. 
Professora Wilma de Faria foi Deputada Federal Constituinte, Governadora do Rio Grande do 

Norte por dois mandatos, Prefeita da cidade do Natal por três vezes, Vice-prefeita e Vereadora, 

deixando assim sua contribuição como cidadã e política para história deste Estado. 
O setor do comércio reconhece o apoio da gestão de Wilma de Faria enquanto Governadora em 

ações como o aumento do teto do simples estadual e apoio expressivo na Liquida Natal.  Neste 

momento de dor, enviamos nossas condolências a todos.            

Augusto Vaz 

Presidente da CDL Natal       
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Fiern e Fecomércio lamentam morte de 

Wilma de Faria 
O Sistema Fecomércio e a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (Fiern) se 

pronunciaram, através de notas, sobre a morte da ex-governadora Wilma de Faria. Ela morreu aos 

72 anos na noite dessa quinta-feira, 15. 

O Sistema Fecomércio e a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (Fiern) se 

pronunciaram, através de notas, sobre a morte da ex-governadora Wilma de Faria. Ela morreu aos 

72 anos na noite dessa quinta-feira, 15. 

:: Nota da Fecomércio 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, vem a público manifestar o 

sentimento de pesar aos familiares e lamentar profundamente o falecimento da vereadora e ex-
governadora Wilma de Faria. O seu espírito público, ratificado no interesse pelo desenvolvimento 

social e econômico do RN, marcas inegáveis de sua vida pública, serão, para sempre, um dos 
grandes legados que ela deixará a todos nós! Que Deus a acolha, em sua infinita misericórdia, na 

sua morada eterna, confortando todos que a rodeiam. 

Nota da Fiern 

O Sistema FIERN se associa ao lamento pelo falecimento de Wilma de Faria, uma das mais 

importantes líderes do Rio Grande do Norte que, quando Prefeita de Natal, Governadora do 

Estado, deputada e vereadora, foi uma destacada aliada do desenvolvimento potiguar, 

notadamente, em ações de apoio à indústria local. 

Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor e que dê a 

dona Wilma de Faria o merecido repouso eterno em seu reino. Aos seus familiares, em especial, 

nossas condolências, solidariedade e respeito. 

Amaro Sales de Araújo 

Presidente – Sistema FIERN 
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Na Fecomércio, superintendente da 

Inframerica debate impactos das obras 

na pista do aeroporto para turismo do 

RN 
Por Paulo Lopes 

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. 

Aeroporto Internacional Governador Aluísio Alves de São Gonçalo do 

Amarante.RN.Foto.Divulgação. 

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: 

Credito. Divulgação. 

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. 



 

CONTINUAÇÃO: 

Credito. Divulgação. 

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. 



 

CONTINUAÇÃO: 

Ibernon Gomes Martins,superintendente da Inframerica.Credito. Divulgação. 

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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VEÍCULO: BLOG BORA SAIR  DATA: 16.06.17 
 

Edição de Aniversário do Ribeira Boêmia 
apresenta Serginho Meriti | Natal 

 

Qual é a programação? 

Junho é tempo de celebrar o aniversário do Ribeira Boêmia e, para 
comemorar, teremos a honra de receber Serginho Meriti, compositor de 
sucessos nas vozes de Zeca Pagodinho (Deixa a Vida me Levar, Pedro 
Batuque, Gira Girou, Quando eu Contar Iá Iá), Maria Rita (Casa de Noca, 
Cria, Abre o Peito e Chora), dentre outras belíssimas composições. Além de 
Meriti, contaremos com o show de abertura de Debinha Ramos e Roda de 
Bambas. 
 
Ingressos antecipados: Le Postiche Midway e Natal Shopping. 
Valor: R$ 20 
 

 Mesas gratuitas em número limitado, ocupadas por ordem de chegada. 

 Estacionamento gratuito, com vagas limitadas. 

 Salve o samba! 

 

Quando? 

17 de Junho de 2017, Sábado, às 18:00h 

Onde? 

Solar Bela Vista 
Av Câmara Cascudo, 417 - Cidade Alta 
59025-280 Natal 
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VEÍCULO: BLOG THAISA GALVÃO  DATA: 19.06.17 
 

Turismo na agenda de potiguares em 
visita a Alemanha comandada pela 
Fecomércio. 

O presidente do Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte, Marcelo Queiroz, 

lidera comitiva de empresários e representantes do Governo do Estado e de 

municípios turísticos potiguares ao estado alemão da Renânia-Palatinado.  

A visita que começou neste domingo segue até sábado (24). 

A visita é para conhecer experiências de divulgação de destinos, roteiros 

temáticos (sobretudo o rural, histórico e de aventura) e parcerias entre 

setores públicos e instituições privadas. 

“Embora já tenhamos participado de diversas missões à Renânia e também 

recebido algumas comitivas deles aqui no RN, esta é a nossa segunda 

missão com foco especificamente no turismo. A outra foi em 2014, quando 

firmamos alguns entendimentos voltados para intercâmbio de formação de 

mão de obra e de know how turístico. Na prática, esta missão de agora é um 

desdobramento daquela de três anos atrás. De lá para cá, estreitamos muito 

os laços e as trocas de experiência, sobretudo na questão de formação de 

mão de obra para o setor”, justificou Marcelo Queiroz. 

“Já incluímos, de 2015 para cá, mais de uma dezena de novos cursos no 

nosso portfólio (Senac). Este é um incremento de conhecimento que 

agregamos à nossa equipe e com o qual estamos beneficiando todo o 

segmento de turismo potiguar”, afirma o diretor regional do Senac RN, 

Fernando Virgílio, que também integra a comitiva. 

Além de Queiroz e Virgílio, fazem parte da comitiva: o secretário-adjunto de 

Turismo do RN, Manoel Gaspar Neto; a secretária de Turismo de Natal, 

Christiane Alecrim; o coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da 

Fecomércio RN, George Gosson; a subsecretária de Turismo e coordenadora 

dos polos turísticos do RN, Solange Portela; a secretária de Turismo de São 

Miguel do Gostoso, Janielle Linhares; a secretária de Turismo de Tibau do  

http://www.thaisagalvao.com.br/2017/06/19/turismo-na-agenda-de-potiguares-em-visita-a-alemanha-comandada-pela-fecomercio/#respond


 

CONTINUAÇÃO: 

Sul, Elizabeth Bauchwitz; o secretário de Turismo de Serra de São Bento, 

Clovis Magdiel Figueiredo; o presidente da Abav RN, Abdon Gosson; o 

presidente da ABIH RN, José Odécio Rodrigues; o vice-presidente do Natal 

Convention Bureau, George Costa; a presidente da Emprotur RN, Ana Maria 

Costa; o cônsul honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert; o assessor da 

Diretoria Regional do Senac RN, Estácio Guimarães; e o assessor de 

Comunicação e Marketing do Sistema Fecomércio RN, Luciano Kleiber. 
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Marcelo Queiroz lidera comitiva de 
empresários e representantes do 
RN à Alemanha 

Objetivo é conhecer algumas experiências de divulgação de 
destinos, roteiros temáticos e parcerias entre setores públicos e 
instituições privadas 
 

Reprodução 
Marcelo Queiroz, presidente da Fecomércio-RN 

Redação 

O presidente do Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte, Marcelo Queiroz, 
lidera a partir do próximo dia 18 e até o dia 24 de junho uma comitiva de 
empresários e representantes do Governo do Estado e de municípios turísticos 
potiguares ao estado alemão da Renânia-Palatinado. O objetivo principal é 
conhecer de forma mais direta algumas experiências de divulgação de 
destinos, roteiros temáticos (sobretudo o rural, histórico e de aventura) e 
parcerias entre setores públicos e instituições privadas. 

“Embora já tenhamos participado de diversas missões à Renânia e também 
recebido algumas comitivas deles aqui no RN, esta é a nossa segunda missão 
com foco especificamente no turismo. A outra foi em 2014, quando firmamos 
alguns entendimentos voltados para intercâmbio de formação de mão de obra 



 

e de know how turístico. Na prática, esta missão de agora é um 
desdobramento daquela de três anos atrás. De lá para cá, estreitamos muito os 
laços e as trocas de experiência, sobretudo na questão de formação de mão de 
obra para o setor”, explica Marcelo Queiroz. 

Durante a missão, a comitiva potiguar – que viaja a convite do governo da 
Renânia – irá visitar duas escolas de formação de mão de obra e conhecer pelo 
menos três atrações turísticas temáticas de cidades da região da Renânia. 
Também irá participar de workshops técnicos que vão detalhar toda a 
estratégia desenvolvida para cada uma delas, do ponto de vista de gestão, 
definição de atividades e marketing. 

Um dos resultados práticos da missão de 2014 é que o Senac tem ampliado 
fortemente seu portfólio de cursos voltados ao segmento de turismo, 
sobretudo na área de Gastronomia, graças à vinda de especialistas alemães ao 
Estado para promover a capacitação e qualificação de instrutores do Senac 
RN. “Já incluímos, de 2015 para cá, mais de uma dezena de novos cursos no 
nosso portfólio. Este é um incremento de conhecimento que agregamos à 
nossa equipe e com o qual estamos beneficiando todo o segmento de turismo 
potiguar”, afirma o diretor regional do Senac RN, Fernando Virgílio, que 
também integra a comitiva. 

Além de Queiroz e Virgílio, fazem parte da comitiva: o secretário-adjunto de 
Turismo do RN, Manoel Gaspar Neto; a secretária de Turismo de Natal, 
Christiane Alecrim; o coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da 
Fecomércio RN, George Gosson; a subsecretária de Turismo e coordenador 
dos polos turísticos do RN, Solange Portela; a secretária de Turismo de São 
Miguel do Gostoso, Janielle Linhares; a secretária de Turismo de Tibau do 
Sul, Elizabeth Bauchwitz; o secretário de Turismo de Serra de São Bento, 
Clovis Magdiel Figueiredo; o presidente da Abav RN, Abdon Gosson; o 
presidente da ABIH RN, José Odécio Rodrigues; o vice-presidente do Natal 
Convention Bureau, George Costa; a presidente da Emprotur RN, Ana Maria 
Costa; o cônsul honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert; o assessor da 
Diretoria Regional do Senac RN, Estácio Guimarães; e o assessor de 
Comunicação e Marketing do Sistema Fecomércio RN, Luciano Kleiber. 
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Senac-RN promove segunda missão 
turística à Alemanha 

Além deste imponente teatro estatal, é imperdível a visita ao Museu de Gutemberg, 

em Mainz, capital da Renânia-Platinado (foto de Antonio Roberto Rocha, abril de 

2015) 

O presidente do Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte, Marcelo Queiroz, lidera a 

partir de amanhã (18) e até o próximo sábado (24) uma comitiva de empresários e 

representantes do Governo do Estado e de municípios turísticos potiguares ao estado 

alemão da Renânia-Palatinado. 

O objetivo principal é conhecer de forma mais direta algumas experiências de divulgação 

de destinos, roteiros temáticos (sobretudo o rural, histórico e de aventura) e parcerias 

entre setores públicos e instituições privadas. 

“Embora já tenhamos participado de diversas missões à Renânia e também recebido 

algumas comitivas deles aqui no RN, esta é a nossa segunda missão com foco 

especificamente no turismo. A outra foi em 2014, quando firmamos alguns 

entendimentos voltados para intercâmbio de formação de mão de obra e de know how 

turístico. Na prática, esta missão de agora é um desdobramento daquela de três anos  

http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/87786/mainz
http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/87786/mainz
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atrás. De lá para cá, estreitamos muito os laços e as trocas de experiência, sobretudo na 

questão de formação de mão de obra para o setor”, explica Marcelo Queiroz. 

Durante a missão, a comitiva potiguar – que viaja a convite do governo da Renânia – irá 

visitar duas escolas de formação de mão de obra e conhecer pelo menos três atrações 

turísticas temáticas de cidades da região da Renânia. Também irá participar de 

workshops técnicos que vão detalhar toda a estratégia desenvolvida para cada uma 

delas, do ponto de vista de gestão, definição de atividades e marketing. 

Um dos resultados práticos da missão de 2014 é que o Senac tem ampliado fortemente 

seu portfólio de cursos voltados ao segmento de turismo, sobretudo na área de 

Gastronomia, graças à vinda de especialistas alemães ao Estado para promover a 

capacitação e qualificação de instrutores do Senac RN. 

“Já incluímos, de 2015 para cá, mais de uma dezena de novos cursos no nosso portfólio. 

Este é um incremento de conhecimento que agregamos à nossa equipe e com o qual 

estamos beneficiando todo o segmento de turismo potiguar”, afirma o diretor regional do 

Senac RN, Fernando Virgílio, que também integra a comitiva. 

 

Christiane Alecrim e Fernando Virgílio integram a missão 

http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/87776/cris-alecrim-2


 

CONTINUAÇÃO: 

Além de Queiroz e Virgílio, fazem parte da comitiva o secretário-adjunto de Turismo do 

RN, Manoel Gaspar Neto; a secretária de Turismo de Natal, Christiane Alecrim; o 

coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio RN, George Gosson; a 

subsecretária de Turismo e coordenador dos polos turísticos do RN, Solange Portela; a 

secretária de Turismo de São Miguel do Gostoso, Janielle Linhares; a secretária de 

Turismo de Tibau do Sul, Elizabeth Bauchwitz; o secretário de Turismo de Serra de São 

Bento, Clovis Magdiel Figueiredo; o presidente da Abav RN, Abdon Gosson; o 

presidente da ABIH RN, José Odécio Rodrigues; o vice-presidente do Natal Convention 

Bureau, George Costa; a presidente da Emprotur RN, Ana Maria Costa; o cônsul 

honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert; o assessor da Diretoria Regional do Senac 

RN, Estácio Guimarães; e o assessor de Comunicação e Marketing do Sistema 

Fecomércio RN, Luciano Kleiber. 
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Marcelo Queiroz representa empresários de 
municípios turísticos do RN na Alemanha 

 
 
O presidente do Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte, Marcelo Queiroz, lidera a 
partir do próximo dia 18 e até o dia 24 de junho uma comitiva de empresários e 
representantes do Governo do Estado e de municípios turísticos potiguares ao estado 
alemão da Renânia-Palatinado. O objetivo principal é conhecer de forma mais direta 
algumas experiências de divulgação de destinos, roteiros temáticos (sobretudo o rural, 
histórico e de aventura) e parcerias entre setores públicos e instituições privadas. 
 
 
“Embora já tenhamos participado de diversas missões à Renânia e também recebido 
algumas comitivas deles aqui no RN, esta é a nossa segunda missão com foco 
especificamente no turismo. A outra foi em 2014, quando firmamos alguns 
entendimentos voltados para intercâmbio de formação de mão de obra e de know how 
turístico. Na prática, esta missão de agora é um desdobramento daquela de três anos 
atrás. De lá para cá, estreitamos muito os laços  e as trocas de experiência, sobretudo 
na questão de formação de mão de obra para o setor”, explica Marcelo Queiroz. 
 
 
Durante a missão, a comitiva potiguar – que viaja a convite do governo da Renânia – irá 
visitar duas escolas de formação de mão de obra e conhecer pelo menos três atrações 
turísticas temáticas de cidades da região da Renânia. Também irá participar de 
workshops técnicos que vão detalhar toda a estratégia desenvolvida para cada uma 
delas, do ponto de vista de gestão, definição de atividades e marketing. 
  
 
Um dos resultados práticos da missão de 2014 é que o Senac tem ampliado fortemente 
seu portfólio de cursos voltados ao segmento de turismo, sobretudo na área de 
Gastronomia, graças à vinda de especialistas alemães ao Estado para promover a 
capacitação e qualificação de instrutores do Senac RN. “Já incluímos, de 2015 para cá, 
mais de uma dezena de novos cursos no nosso portfólio. Este é um incremento de 
conhecimento que agregamos à nossa equipe e com o qual estamos beneficiando todo 
o segmento de turismo potiguar”, afirma o diretor regional do Senac RN, Fernando 
Virgílio, que também integra a comitiva. 



 

CONTINUAÇÃO: 
  
 
Além de Queiroz e Virgílio, fazem parte da comitiva: o secretário-adjunto de Turismo do 
RN, Manoel Gaspar Neto; a secretária de Turismo de Natal, Christiane Alecrim; o 
coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio RN, George Gosson;  a 
subsecretária de Turismo e coordenador dos polos turísticos do RN, Solange Portela; a 
secretária de Turismo de São Miguel do Gostoso, Janielle Linhares; a secretária de 
Turismo de Tibau do Sul, Elizabeth Bauchwitz; o secretário de Turismo de Serra de São 
Bento, Clovis Magdiel Figueiredo; o presidente da Abav RN, Abdon Gosson; o 
presidente da ABIH RN, José Odécio Rodrigues; o vice-presidente do Natal Convention 
Bureau, George Costa; a presidente da Emprotur RN, Ana Maria Costa; o cônsul 
honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert; o assessor da Diretoria Regional do Senac 
RN, Estácio Guimarães; e o assessor de Comunicação e Marketing do Sistema 
Fecomércio RN, Luciano Kleiber. 
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Setur Natal e Senac participam da Delegação 
Técnica de Turismo que acontecerá na Alemanha 

A Setur Natal, representada pela secretária de turismo, Cristiane Alecrim, a convite do Senac- Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial, participará da Delegação Técnica de Turismo à Renânia-

Palatinado que acontecerá na Alemanha no período de 18 a 24 de junho de 2017. 

O objetivo é formatar parceria para cooperação internacional com o Estado Alemão da Renânia 

Palatinado, por meio da Câmara do Comércio da Cidade de Trier. Desta ação o principal objetivo é 

promover o desenvolvimento do turismo, uma das principais atividades econômica do Rio Grande do 

Norte. 

Esta missão soma-se diversas iniciativas já realizadas cujo objetivo é traçar novas ações com foco no 

fortalecimento do Turismo Norte do RN. 

 
 

http://www.kallynakelly.com.br/natal/setur-natal-e-senac-participam-da-delegacao-tecnica-de-turismo-que-acontecera-na-alemanha/
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Setur e Senac participam da Delegação Técnica de 
Turismo que acontecerá na Alemanha 

A Setur, representada pela secretária de 

turismo, Cristiane Alecrim a convite do Senac- 

Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial participará da Delegação Técnica 

de Turismo à Renânia-Palatinado que 

acontecerá na Alemanha no período de 18 a 

24 de junho de 2017. 

O objetivo é formatar parceria para cooperação internacional com o Estado 

Alemão da Renânia Palatinado, por meio da Câmara do Comércio da Cidade 

de Trier. Desta ação o principal objetivo é promover o desenvolvimento do 

turismo, uma das principais atividades econômica do Rio Grande do Norte. 

Esta missão soma-se diversas iniciativas já realizadas cujo objetivo é traçar 

novas ações com foco no fortalecimento do Turismo Norte do RN. 
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Presidente da Fecomércio lidera 

comitiva de empresários à 

Alemanha 
Objetivo principal é conhecer algumas experiências de divulgação de destinos 

Por Redação 

 

 

O presidente do Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte, Marcelo Queiroz, lidera a partir do 

próximo dia 18 e até o dia 24 de junho uma comitiva de empresários e representantes do Governo 

do Estado e de municípios turísticos potiguares ao estado alemão da Renânia-Palatinado. O 

objetivo principal é conhecer de forma mais direta algumas experiências de divulgação de 

destinos, roteiros temáticos (sobretudo o rural, histórico e de aventura) e parcerias entre setores 

públicos e instituições privadas. 

“Embora já tenhamos participado de diversas missões à Renânia e também recebido algumas 

comitivas deles aqui no RN, esta é a nossa segunda missão com foco especificamente no turismo. 

A outra foi em 2014, quando firmamos alguns entendimentos voltados para intercâmbio de 

formação de mão de obra e de know how turístico. Na prática, esta missão de agora é um 

desdobramento daquela de três anos atrás. De lá para cá, estreitamos muito os laços e as trocas de 

experiência, sobretudo na questão de formação de mão de obra para o setor”, explica Marcelo 
Queiroz. 



 

CONTINUAÇÃO: 

 

Durante a missão, a comitiva potiguar – que viaja a convite do governo da Renânia – irá visitar 

duas escolas de formação de mão de obra e conhecer pelo menos três atrações turísticas temáticas 

de cidades da região da Renânia. Também irá participar de workshops técnicos que vão detalhar 

toda a estratégia desenvolvida para cada uma delas, do ponto de vista de gestão, definição de 

atividades e marketing. 

Um dos resultados práticos da missão de 2014 é que o Senac tem ampliado fortemente seu 

portfólio de cursos voltados ao segmento de turismo, sobretudo na área de Gastronomia, graças à 

vinda de especialistas alemães ao Estado para promover a capacitação e qualificação de instrutores 

do Senac RN. “Já incluímos, de 2015 para cá, mais de uma dezena de novos cursos no nosso 

portfólio. Este é um incremento de conhecimento que agregamos à nossa equipe e com o qual 

estamos beneficiando todo o segmento de turismo potiguar”, afirma o diretor regional do Senac 

RN, Fernando Virgílio, que também integra a comitiva. 

Além de Queiroz e Virgílio, fazem parte da comitiva: o secretário-adjunto de Turismo do RN, 

Manoel Gaspar Neto; a secretária de Turismo de Natal, Christiane Alecrim; o coordenador da 

Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio RN, George Gosson; a subsecretária de Turismo 

e coordenador dos polos turísticos do RN, Solange Portela; a secretária de Turismo de São Miguel 

do Gostoso, Janielle Linhares; a secretária de Turismo de Tibau do Sul, Elizabeth Bauchwitz; o 

secretário de Turismo de Serra de São Bento, Clovis Magdiel Figueiredo; o presidente da Abav 

RN, Abdon Gosson; o presidente da ABIH RN, José Odécio Rodrigues; o vice-presidente do 

Natal Convention Bureau, George Costa; a presidente da Emprotur RN, Ana Maria Costa; o 

cônsul honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert; o assessor da Diretoria Regional do Senac 

RN, Estácio Guimarães; e o assessor de Comunicação e Marketing do Sistema Fecomércio RN, 

Luciano Kleiber. 
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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 estão abertas desde o dia 14 e vão 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. 

 
 

http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2017/06/Senac-est%C3%A1-com-vagas-abertas.jpg
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Oportunidade: Senac/RN abre processo seletivo 
para contratação de profissionais em várias áreas 
 

 

Imagem: Ilustração 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do RN (Senac/RN) 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 começaram nesta quarta-feira (14) e estão disponíveis até o dia 19 deste 
mês, próxima segunda-feira, detalha informação da assessoria de imprensa do órgão, 
em Natal. 
 
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 de Convocação, que 
pode ser acessado no endereço eletrônico www.rn.senac.br/trabalhe-conosco. 
 

https://3.bp.blogspot.com/-ROhH09Vhgh8/WUGnb865luI/AAAAAAAC_hM/m9UxyTOAkPsHKUtXpzlOiwr4FfGVjSdEwCLcBGAs/s1600/projeto.jpg
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METRALHADORA 
JOESLEY 
‘Lula e o PT institucionalizaram a corrupção’ Silêncio de Cunha era 
‘agenda de Temer’ 
Empresário, em entrevista à revista ‘Época’, detalha o pagamento de 
propina aos principais partidos do país ao longo dos últimos 15 anos 
e classifica o PMDB como ‘quadr 

Na contundente entrevista que deu à revista “Época”, o empresário Joesley Batista 
deu detalhes de como era feita a distribuição de propina a partidos como PT, PSDB e PMDB 
nos últimos 15 anos. Ele explicou um dos motivos de ter gravado o presidente Michel 
Temer: queria se certificar de que o pagamento de propina em troca do silêncio do 
deputado cassado Eduardo Cunha “ainda era parte da agenda de Temer”. Afirmou que, 

depois do encontro, ficou claro que sim. “Me arrepiei”, disse. Joesley chama o PMDB de 
“quadrilha mais perigosa do país”, chefiada, segundo ele, por Temer. E sustenta que o PT 
“institucionalizou a corrupção”, citando o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega como 

principal intermediário do partido. Em nota igualmente dura, Temer disse que vai 
processar Joesley. Em entrevista na edição desta semana da revista “Época”, o empresário 
Joesley Batista, da JBS, voltou a disparar contra o presidente Michel Temer e revelou mais 
detalhes de como funcionava a distribuição de propina a quase todos os partidos políticos 

brasileiros ao longo dos últimos 15 anos. Joesley chamou Temer de “chefe da quadrilha 
mais perigosa do Brasil” e afirmou que o “ex-presidente Lula e o PT institucionalizaram a 
corrupção no país”. Segundo ele, Aécio Neves (PSDB) fazia parte do mesmo sistema 
corrupto. Joesley também garantiu na entrevista que a gravação da sua conversa com 
Temer no Palácio do Jaburu, em março, não foi editada e assegurou que o material pode 
passar por qualquer perícia. O dono da JBS falou com a revista na última quinta-feira, 
antes de prestar o depoimento à Procuradoria Geral da República (PGR), em que reafirmou 

as acusações de que Temer deu aval para que ele mantivesse os pagamentos para 
garantir o silêncio do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Confira os 
principais trechos da entrevista do empresário: 



 

 
 
“PT INSTITUCIONALIZOU A CORRUPÇÃO” 
 
Joesley conta que começou a pagar propina no governo do PT. “Foi no governo do PT 

para frente. O Lula e o PT institucionalizaram a corrupção. Houve essa criação de núcleos, 
com divisão de tarefas entre os integrantes, em estados, ministérios, fundos de pensão, 

bancos, BNDES. O resultado é que hoje o Estado brasileiro está dominado por 
organizações criminosas. O modelo do PT foi reproduzido por outros partidos”, relatou. 
Joesley afirma que começou a pagar propina pela primeira vez no Mato Grosso do Sul, no 
governo de Zeca do PT. Entretanto, Joesley afirma que nunca tratou de propina 
diretamente com Lula, por isso não gravou o petista. Diz que seu interlocutor no PT era o 
então ministro da Fazenda Guido Mantega que resolvia seus problemas, sem necessidade 
de recorrer ao líder máximo do PT. “Nunca tive conversa não republicana com o Lula. 

Zero. Eu tinha o Guido. Estive uma vez com o presidente Lula quando assumi a empresa 

em 2006. Pedi audiência oficial. Deve estar nos registros. (...) Nunca mais vi o Lula até o 
fim de 2013. Não precisou ter conversa. Meu contato era o Guido”. 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

“TEMER É CHEFE DA ORCRIM” 
 
Joesley chama Michel Temer de chefe do grupo que é formado por parte de seus 

ministros e exministros, além de Eduardo Cunha. “Essa é a maior e mais perigosa 
organização criminosa desse país. Liderada pelo presidente”, declarou Joesley Batista. “O 
Temer é o chefe da Orcrim da Câmara. Temer, Eduardo, Geddel, Henrique, Padilha e 

Moreira. É o grupo deles. Quem não está preso está hoje no Planalto”. Ainda segundo o 
empresário, Cunha tratava Temer como seu superior hierárquico. Também revela temor: 
“Essa turma é muito perigosa. Não pode brigar com eles. Nunca tive coragem de brigar 
com eles. Por outro lado se você baixar a guarda, eles não têm limites. Meu convívio com 

eles sempre foi mantendo à meia distância: nem deixando eles aproximarem demais nem 
deixando eles longe demais para não armarem alguma coisa contra mim”. 

 

GRAVAÇÃO E AMEAÇAS 
 

O empresário Joesley reage às acusações de que o áudio entregue à Procuradoria 
Geral da República (PGR) foi editado. “Podem fazer todas as perícias do mundo. Tentam 
desqualificar por desespero”. Joesley afirma que gravou o presidente porque “sabia que 
estava aumentando a chance” de ele “trocar de lado” e fazer a colaboração com o 
Ministério Público. Diz que encaminhou à polícia indícios de ameaças que teria sofrido 

quando começou a fazer a delação. “Recebi mensagens anônimas enquanto estava 
fazendo a delação. No dia em que começamos a delação, o Ricardo (Saud) teve um assalto 
estranhíssimo na porta de casa, com revólver. Pode ser só coincidência. Mas ficamos 
olhando um para a cara do outro: será que tem a ver? Eu nunca andei com segurança e 
passei a andar com quatro. Eram ameaças veladas. Diziam ‘Isso não vai dar certo. O fim 

não vai ser bom’. Passei para a polícia o que consegui registrar”. 

 
AÉCIO NEVES, O NÚMERO 2 
 
Sobre o senador Aécio Neves, o empresário diz que precisava mostrar ao país que “o 

número 2 do Brasil (segundo colocado na eleição de 2014) era igual ao número 1 
(Temer)”. “Preciso fazer uma ação indiscutível para o entendimento da população e do MP. 
Vou registrar como se dão as conversas com o número 1 da República e o número 2, que 

seria a alternativa ao número 1. Se o Brasil não entendesse que o 2 era igual ao 1, o Brasil 
ia achar que a solução era substituir 1 por 2. Mas o 2 é do mesmo sistema”, afirmou. 
Joesley também relatou que o esquema utilizado pelo tucano na eleição de 2014 era o 
mesmo que o utilizado pelo PT, com “caixa dois, nota fria, compra de coligação”. 

 
PAGAMENTOS PARA CUNHA 
 

O empresário dá detalhes sobre como teria sido o acerto de pagamento de propina ao 
ex-deputado Eduardo Cunha quando este já estava preso para impedi-lo de fazer uma 
delação premiada. Esse foi um dos episódios tratados por Joesley no encontro gravado que 
teve com Temer. “Eu queria ter certeza de que essa agenda ainda era do Temer. Será que 
ainda é? De repente eu chegava lá e o Temer dizia: 'Não, Joesley, para, não precisa mais 
não'. Mas ele fala para mim que tem que continuar isso. Me arrepiei”. “Eu tinha 

perguntado a ele (Cunha): ‘Se você for preso, quem é a pessoa que posso considerar seu 
mensageiro?’ Ele disse: ‘O Altair procura você. Qualquer outra pessoa não atenda.’ Passou 
um mês, veio o Altair. Meu Deus, como vou dar esse dinheiro (R$ 5 milhões) a um cara 
que está preso? Aí o Altair disse que a família do Eduardo precisava de dinheiro e que ele 
estaria solto logo, logo. Fui pagando em dinheiro vivo, ao longo de 2016”, disse Joesley. 

 
MENSAGEIRO DE TEMER 

 
Joesley diz que esse esquema era monitorado por um “mensageiro do presidente”, o 

ex-ministro Geddel Vieira Lima. “E toda hora o mensageiro do presidente me procurando 

para garantir que eu estava mantendo esse sistema. De 15 em 15 dias era uma agonia.  



 

CONTINUAÇÃO: 
 
Sempre querendo saber se estava tudo certo, se ia ter delação, se eu estava cuidando dos 
dois. O presidente estava preocupado. Quem estava incumbido de manter Eduardo e Lúcio 
calmos era eu”. O empresário diz que foi ao encontro de Temer para ter certeza se o 
esquema de pagar pelo silêncio de Cunha era para continuar. “Eu queria ter certeza de que 
essa agenda ainda era do Temer. De repente eu chegava lá e ela dizia: ‘Não, Joesley, 
para, não precisa mais não’. Mas ele fala para mim que tem que continuar isso”. 

 

MENSALINHO A PEDIDO DE TEMER 
 

Ele conta na entrevista episódios em que Temer teria pedido dinheiro a ele: “Uma vez 
foi quando ele pediu R$ 300 mil para fazer campanha na internet antes do impeachment, 
preocupado com a imagem dele. Fazia pequenos pedidos. Quando o Wagner (Rossi) saiu 
(do Ministério da Agricultura), Temer pediu um dinheiro para ele se manter. Também 

pediu para um tal de Milton Ortolan que está lá na nossa colaboração. Um sujeito que é 
ligado a ele. Pediu para nós fazermos um mensalinho. Fizemos. Ele volta e meia fazia 
pedidos assim”. De acordo com o empresário, Temer também pediu para que ele pagasse 
o aluguel de seu escritório político na Praça Pan-Americana, em São Paulo. “Eu 
desconversei, fiz de conta que não entendi, não ouvi. Ele nunca mais me cobrou (...) Há 
políticos que acreditam que, pelo simples fato do cargo que ele está ocupando, já habilita 
você a ficar devendo favores a ele. Temer é assim.” 

 
PEDIDO DE DILMA NO PLANALTO 
 
O empresário diz que tratou de propina com a ex-presidente Dilma Rousseff no 

Palácio do Planalto. Conta que na ocasião expôs para a então presidente os detalhes da 

conta corrente de propina que mantinha com Guido Mantega. “Confirmei com a Dilma 
porque ela me pediu R$ 30 milhões para o Pimentel (Fernando, governador de Minas 

Gerais). Aí me senti na liberdade de explicar”, disse. A conversa, conta Joesley, foi no 
Palácio do Planalto, na mesa redonda do gabinete presidencial. “Expliquei: acabou o 
dinheiro. Ela ouviu e falou: ‘Tá bom. Pode fazer’. Foi o último dinheiro. Estava no final da 
campanha (de 2014)”. 

 
MANTEGA E O BNDES 

 
Joesley também descreve que o ministro Guido Mantega se valeu do BNDES para 

conseguir pagamentos para o PT. “Olhe o caso do Guido (Mantega), do PT: ‘O BNDES 
comprou ações e investiu na sua empresa. Como você não vai me dar dinheiro?’ 
Estávamos nas mãos deles. Era só o Guido dizer no BNDES que não era mais interesse do 
governo investir no agronegócio. Pronto. Bastava uma mudança de diretriz para acabar 
com o nosso negócio”, afirmou à revista. 

 
PMDB E A CAIXA 
 
O empresário relata que um dos braços do que chama de organização criminosa do 

PMDB estava na Caixa Econômica Federal. “Foi aí que o Lúcio (Funaro) entrou na minha 
vida. O modus operandi sempre foi assim: eu tentava fazer operações na Caixa, o Lúcio 
descobria e vinha falar comigo. Ele dizia: ‘Vai ter 3%, não é’”, diz Joesley. 

 
CPI DA JBS 
 
O empresário conta que a pressão por dinheiro vinda de Cunha aumentou quando ele 

chegou à presidência da Câmara. “Ele chegou para mim: ‘Joesley, estão querendo abrir 
uma CPI contra a JBS para investigar o BNDES. É o seguinte, você me dá R$ 5 milhões 

que eu acabo com a CPI’. Eu falei: Pode abrir, não tem problema. Ele imediatamente falou 
assim: ‘Seu concorrente me paga R$ 5 milhões para abrir essa CPI’. Não paguei e ele não 

abriu. Esse é o exemplo mais bem acabado da lógica dessa organização criminosa”. 
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GANHO COM AÇÕES E FUTURO DO GRUPO 
 
Joesley negou que tenha se aproveitado da delação para vender ações da empresa. 

“A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) pode investigar e temos tranquilidade em 
responder. São operações feitas absolutamente dentro das regras. Não houve nada de 
atípico. É público. Eu preciso de dinheiro. Eu tenho ações e preciso vender. Não tem 

mistério. O empresário diz que o grupo vai vender seus ativos o quanto for necessário 
para que “não paire dúvida sobre nossa solvência”. “Vamos vender o que for preciso para 
recuperar as contas e a nossa credibilidade”. 
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Temer reage: ‘É o 
bandido de maior 
sucesso na história’ 
Presidente ataca Joesley e nega benefícios de seu governo à JBS 

Confrontado com a elevação de tom de Joesley Batista, dono da JBS, em entrevista à 
revista “Época”, o presidente Michel Temer chamou, em nota divulgada pelo Palácio do 
Planalto, o empresário de “o bandido notório de maior sucesso na história brasileira”. O 
presidente tentou colar a ascensão do grupo empresarial aos governos petistas, dos quais 
seu partido, o PMDB, era aliado nas gestões de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. 
Segundo Temer, as relações de “submundo” da JBS eram com “governos do passado". 

 
“Ele (Joesley) diz que o presidente sempre pede algo a ele nas conversas que 

tiveram. Não é do feitio do presidente tal comportamento mendicante”, diz um trecho. 

 
Na nota, bem mais extensa do que os habituais comunicados do Palácio do Planalto 

em reação a denúncias, o presidente informa que vai processar Joesley Batista. O texto 
destaca que a JBS tinha “milhões de razões” para ter “ódio” de Michel Temer e de seu 

governo, dando a entender que o presidente teria barrado várias investidas da empresa, 
uma delas relacionada ao BNDES: 

 
“Em relação ao BNDES, é preciso lembrar que o banco impediu, em outubro de 2016, 

a transferência de domicílio fiscal do grupo para a Irlanda, um excelente negócio para ele, 
mas péssimo para o contribuinte brasileiro”. 

 
ATAQUE INDIRETO À PGR 
 
Sem mencionar nomes dos expresidentes Lula e Dilma, a nota cita a trajetória da JBS 

a partir de 2005, no fim do primeiro governo Lula, até 2016, já com Dilma Rousseff. 

 
“Em 2005, o Grupo JBS obteve seu primeiro financiamento no BNDES. Dois anos 

depois, alcançou um faturamento de R$ 4 bilhões. Em 2016, o faturamento das empresas 
da família Batista chegou a R$ 183 bilhões. Relação construída com governos do passado". 

 
O presidente sugere que houve proteção do delator aos petistas, que teriam 

participado de “pilhagens” com “sicários” (sanguinários), e seriam "tentáculos de 
organização criminosa". 

 

Temer voltou a ironizar o acordo de leniência da JBS e de colaboração premiada de 
seus executivos, em busca de desqualificar as acusações contra si e também criticar a 
atuação do Ministério Público, responsável por esses acordos. A Procuradoria-Geral da 
República (PGR) está finalizando uma denúncia contra Temer, que deve ser entregue ao 
STF dentro de dez dias. A defesa de Temer argumenta que a gravação de Joesley é 
inválida, pois teria sido manipulada. 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

“(Joesley) Conseguiu enriquecer com práticas pelas quais não responderá e mantém 
hoje seu patrimônio no exterior com o aval da Justiça. Imputa a outros os seus próprios 
crimes e preserva seus reais sócios". O acordo de leniência da JBS ficou em R$ 10,3 
bilhões. O MP defende que é "o montante é o maior decorrente de acordos de leniência já 
firmados no Brasil e no mundo". 

 

Também citado na entrevista de Joesley, o PSDB afirmou ser “absurdo” qualificar 
como propina as doações recebidas pelo partido da JBS. A legenda destaca que fazia 
oposição no plano federal e não deu qualquer contrapartida à empresa. 

 

O ministro Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) afirmou que o dono da 
JBS, Joesley Batista, tem “desenvoltura em mentir". Moreira nega qualquer 
relacionamento com o empresário. 

 
A defesa do ex-presidente Lula divulgou nota para rebater as afirmações de Joesley. 

Segundo o advogado de Lula, “o empresário não aponta ‘qualquer ilegalidade cometida, 
conversada ou do conhecimento do ex-presidente Lula’”. 

 

TEMER TENTA SE DISTANCIAR, 
MAS NÃO EXPLICA ENCONTRO 

Em 2005, o Grupo JBS obteve seu primeiro financiamento no BNDES. Dois anos 

depois, alcançou um faturamento de R$ 4 bilhões. Em 2016, o faturamento das empresas 
da família Batista chegou a R$ 183 bilhões. Relação construída com governos do passado, 
muito antes que o presidente Michel Temer chegasse ao Palácio do Planalto. 

 
LONGE DE MIM 
 

Temer tenta se distanciar de Joesley, que narrou pedidos do presidente desde 2010, 
para políticos do PMDB, pessoas próximas e até campanha antes do impeachment. 

 
Toda essa história de “sucesso” é preservada nos depoimentos e nas entrevistas do 

senhor Joesley Batista. Os reais parceiros de sua trajetória de pilhagens, os verdadeiros 
contatos de seu submundo, as conversas realmente comprometedoras com os sicários que 
o acompanhavam, os grandes tentáculos da organização criminosa que ele ajudou a forjar 

ficam em segundo plano, estrategicamente protegidos. 
 

OS ALVOS DA DELAÇÃO 
 
Temer ignora que Joesley disse à Época que o PT “institucionalizou a corrupção no 

país” e comprou outras siglas na eleição de 2014. 
 

Ao bater às portas do Palácio do Jaburu depois de 10 meses do governo Michel 
Temer, o senhor Joesley Batista disse que não se encontrava havia mais de 10 meses com 
o presidente. Reclamou do Ministério da Fazenda, do CADE, da Receita Federal, da 
Comissão de Valores Mobiliários, do Banco Central e do BNDES. Tinha, segundo seu 
próprio relato, as portas fechadas na administração federal para seus intentos. Qualquer 
pessoa pode ouvir a gravação da conversa na internet para comprová-lo. 

 
Em relação ao BNDES, é preciso lembrar que o banco impediu, em outubro de 2016, a 

transferência de domicílio fiscal do grupo para a Irlanda, um excelente negócio para ele, 
mas péssimo para o contribuinte brasileiro. Por causa dessa decisão, a família Batista teve 

substanciais perdas acionárias na bolsa de valores e continuava ao alcance das  
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autoridades brasileiras. Havia milhões de razões para terem ódio do presidente e de seu 
governo. 

 
TOMA LÁ, DÁ CÁ 
 
Temer atribui a delação de Joesley a uma vingança. O empresário alegou que 

continuar pagando a Cunha não iria resolver seu problema com a Justiça e que não ia 
esperar ser preso. Justificou ter gravado o presidente para conseguir um bom acordo. 

 
Este fim de semana, em entrevista à revista Época, esse senhor desfia mentiras em 

série. 
 
A maior prova das inverdades desse é a própria gravação que ele apresentou como 

documento para conseguir o perdão da Justiça e do Ministério Público Federal por crimes 
que somariam mais de 2 mil anos de detenção. 

 
PROVA EM ÁUDIO 
 
Temer não negou o conteúdo da conversa; passou a desqualificar a integridade da 

gravação a partir de seu segundo pronunciamento. Joesley afirma que o áudio não foi 

editado. 
 
Em entrevista, ele diz que o presidente sempre pede algo a ele nas conversas que 

tiveram. Não é do feitio do presidente tal comportamento mendicante. Quando se 
encontraram, não se ouve ou se registra nenhum pedido do presidente a ele. E, sim, o 

contrário. Era Joesley quem queria resolver seus problemas no governo, e pede 

seguidamente. Não foi atendido antes, muito menos depois. 
 
Ao delatar o presidente, em gravação que confessa alguns de seus pequenos delitos, 

alcançou o perdão por todos seus crimes. 
 
OUVIU, NÃO REPREENDEU 
 

Temer minimiza os crimes relatados por Joesley, que afirmou no Jaburu ter comprado 
dois juízes e um procurador, sem ser repreendido. 

 
Em seguida, cometeu ilegalidades em série no mercado de câmbio brasileiro 

comprando US$ 1 bilhão e jogando contra o real, moeda que financiou seu 
enriquecimento. Vendeu ações em alta, dando prejuízo aos acionistas que acreditaram nas 
suas empresas. Proporcionou ao País um prejuízo estimado em quase R$ 300 bilhões logo 

após vazar o conteúdo de sua delação para obter ganhos milionários com suas 
especulações. 

 
Os fatos elencados demonstram que o senhor Joesley Batista é o bandido notório de 

maior sucesso na história brasileira. 
 

NOVOS ATAQUES 
 
Como após a divulgação do áudio, Temer ataca Joesley, mas não explica porque 

aceitou receber “um bandido” no Jaburu à noite, sem registro na agenda. 
 
Conseguiu enriquecer com práticas pelas quais não responderá e mantém hoje seu 

patrimônio no exterior com o aval da Justiça. Imputa a outros os seus próprios crimes e 

preserva seus reais sócios. Obtém perdão pelos seus delitos e ganha prazo de 300 meses 
para devolver o dinheiro da corrupção que o tornou bilionário, e com juros subsidiados. 
Pagará, anualmente, menos de um dia do faturamento de seu grupo para se livrar da  
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cadeia. O cidadão que renegociar os impostos com a Receita Federal, em situação legítima 
e legal, não conseguirá metade desse prazo e pagará juros muito maiores. 

 
O presidente tomará todas medidas cabíveis contra esse senhor. Na segunda-feira, 

serão protocoladas ações civil e penal contra ele. Suas mentiras serão comprovadas e será 
buscada a devida reparação financeira pelos danos que causou, não somente à instituição 

Presidência da República, mas ao Brasil. O governo não será impedido de apurar e 
responsabilizar o senhor Joesley Batista por todos os crimes que praticou, antes e após a 
delação. 
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Rocha Loures pede 
para voltar à Papuda 
‘por sua conta e risco’ 
Ex-deputado quer sair da sede da PF por ‘ausência de condição 
mínima de saúde’ 

O ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures, apontado como o “homem da mala” do 
presidente Michel Temer, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para ser transferido da 
carceragem da Polícia Federal em Brasília para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito 
Federal, ou até mesmo voltar para o Centro de Detenção Provisória da Papuda “por sua 
conta e risco”. Rocha Loures foi autorizado a deixar a Papuda na última quarta-feira, após 
alegar que sua vida corria perigo no presídio. Agora, a defesa do ex-deputado pede ao 
ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato no STF, para que ele deixe as instalações da 

PF, sob o argumento que “não existem condições mínimas necessárias de saúde, como 

banho de sol e higiene pessoal, uma vez que não possui sequer banheiro”. 
 

 
JORGE WILLIAM/14-6-2017Vaivém. Loures chega à PF para exame: ele agora quer sair de 
carceragem 
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FACHIN PEDE EXPLICAÇÃO 
 
Fachin deu três dias para que a Polícia Federal preste informações sobre as condições 

da carceragem. O ministro assinalou, porém, no mesmo despacho, que o bem mais 
importante a ser protegido é a vida do custodiado, referindo-se à saída da Papuda 
requerida pelo próprio Rocha Loures. 

 
“O Estado deve privilegiar a integridade física do custodiado em perigo, mesmo que 

isso implique outras restrições, como a permanência provisória em estabelecimento policial 
não idealizado para cumprimento de pena, mas que nas atuais circunstâncias, revelou-se, 

ao menos em um primeiro momento, a opção segura e, portanto, apta a garantir o bem 
alegadamente em risco”, declarou Fachin no documento. 

 

O ministro afirmou que é preciso conhecer “as circunstâncias fáticas alegadas” e, por 
isso, será necessário ouvir a PF, que deverá responder por escrito, antes de tomar 
qualquer decisão. Fachin fez questão de ressaltar, no despacho, que agiu de forma rápida 
quando Rocha Loures disse, por meio da defesa, que sua vida corria risco na Papuda. 

 
O pedido foi feito pelos advogados em 12 de junho. No dia seguinte, ele determinou a 

transferência do ex-deputado para a carceragem da PF em função dos “fatos narrados 

ainda que não estejam desde logo embasados em elementos probatórios”. 
 
No pedido atual, Rocha Loures quer ir para um batalhão da Polícia Militar ou retornar 

à Papuda. No caso de voltar ao presídio, solicitou que a administração do estabelecimento 
tome “as medidas necessárias para assegurar sua segurança”. O ex-deputado estava na 

Papuda desde 7 de junho. 

 
Ele foi flagrado recebendo uma mala com R$ 500 mil em propina da JBS em nome de 

Temer. A ação foi filmada pela PF numa “ação controlada”, quando investigadores 
postergam um flagrante para registrar melhor crimes praticados. O suposto suborno seria 
a primeira parcela de uma propina de R$ 480 milhões a ser paga ao longo de 20 anos, 
conforme o sucesso das transações da empresa em pleito que Rocha Loures estaria 
conduzindo junto ao governo, segundo a delação da JBS. 

 
A defesa do ex-deputado havia pedido ao Supremo Tribunal Federal que ele não fosse 

submetido a “tratamento desumano e cruel” e que não tivesse o cabelo raspado. Mas 
Rocha Loures passou pelo procedimento padrão do presídio. 
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STF nega a Aécio 
pedido para que prisão 
seja julgada pelo 
plenário 
Ministro Marco Aurélio decide que caso ficará com a Primeira Turma 

Afastamento do Senado e proibição de deixar o país e conversar com outros investigados devem 
ser mantidos 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello, relator do 
inquérito que investiga o senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG), negou solicitação do 

tucano para que o pedido de prisão contra ele, formulado pela ProcuradoriaGeral da 
República (PGR), seja julgado pelo plenário da Corte e não pela Primeira Turma. Na 
decisão, Marco Aurélio afirma que “o desfecho desfavorável a uma das defesas é 
insuficiente ao deslocamento". 

 

 
ANDRÉ COELHO/9-8-2016Sem microfone. Aécio espera que STF revogue seu afastamento 

do mandato e que ele possa voltar ao Senado 
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Na última terça-feira, o ministro informou que deverá levar o pedido da PGR a 
julgamento na próxima semana. No documento formulado ao STF, o advogado Alberto 
Toron, que defende Aécio Neves, afirma que a análise do pedido de prisão é uma questão 
“da mais alta relevância e gravidade” e que, por isso, o assunto deveria ser remetido ao 
plenário da Corte. 

 

TENDÊNCIA É NEGAR PRISÃO 
 
Com a negativa de Marco Aurélio, a Primeira Turma do STF se prepara para julgar o 

pedido de prisão do tucano com a tendência de rejeitálo, mas manter o afastamento do 

parlamentar do Senado. A defesa pede que ele retorne ao exercício do mandato, do qual 
foi afastado em maio por determinação do ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato. A 
prisão e o afastamento foram pedidos, segundo a PGR, para evitar que Aécio atrapalhe as 

investigações sobre ele. 
 
Conforme mostrou o GLOBO, a maioria dos ministros da primeira Turma está 

inclinada a manter a decisão tomada em maio pelo relator da Lava-Jato, Edson Fachin. Na 
ocasião, Fachin rejeitou o pedido de prisão e determinou o cumprimento de medidas 
cautelares: o afastamento, o impedimento de conversar com outros investigados e a 
proibição do senador de deixar o país. Essas medidas devem ser mantidas na Primeira 

Turma. 
 
A Primeira Turma do STF é formada pelos ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, Rosa 

Weber, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há menos de uma semana, o 
colegiado negou o pedido de habeas corpus de Andrea Neves, irmã de Aécio, presa desde 

o dia 18 de maio. Apenas Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, relator do caso, votaram 

pela soltura. Foram vencidos pelos ministros Fux, Barroso e Rosa. 
 
Aécio é investigado no inquérito em questão por acertar e receber, por intermédio de 

assessores, suposta vantagem indevida de R$ 2 milhões do frigorífico JBS. O empresário 
Joesley Batista, dono da empresa, fez gravações comprometedoras do senador. O caso do 
tucano estava inicialmente com Fachin, relator da Lava-Jato, mas foi distribuído 
novamente e caiu no gabinete de Marco Aurélio Mello. A redistribuição foi pedida, porque a 

investigação não tem relação com desvios na Petrobras, tema da Lava-Jato. 
 
O novo pedido de prisão formulado por Rodrigo Janot, que será analisado na Primeira 

Turma do Supremo, foi reforçado com uma postagem de Aécio numa rede social em que 
aparece ao lado de aliados do PSDB com legenda “votações no Congresso e a agenda 
política”. Janot sustentou, com base na publicação, que o tucano continua exercendo 
atividade parlamentar, mesmo afastado por ordem judicial do Senado. 

 
A defesa alegou que a PGR apresentou “fato novo" com a foto e pediu mais tempo 

para se defender do pedido de prisão. Mas Marco Aurélio negou, afirmando que o dado 
“poderá ser alvo de esclarecimentos da defesa a serem juntados ao processo, presente o 
princípio da ampla defesa". O ministro considera que o “fato novo" alegado não é “apto a 
influenciar a definição da questão de fundo" a ser julgada. 

 
Alberto Toron, advogado do senador afastado, divulgou nota para afirmar que o 

deslocamento do pedido de prisão para o plenário do Supremo havia sido feito pela própria 
PGR e seguia “orientação dada pelo ministro Fachin”. “Ambos propuseram que a questão 
da prisão preventiva fosse julgada pelo pleno do Supremo Tribunal Federal”, destacou o 
advogado. Toron afirmou ainda que Aécio “reafirma seu respeito à decisão do ministro 
Marco Aurélio e a todos os integrantes da Primeira Turma, e reitera estar ao dispor da 

Justiça para prestar todos os esclarecimentos, confiante em que a correção de seus atos 
será comprovada”. 
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Partidos de olhos 
fechados para 
impunidade 
Lava-Jato já alcançou 98 políticos de PP, PT, PMDB e PSDB, mas 
somente dois processos foram abertos 

Apesar da avalanche de acusações levantadas pela Lava-Jato contra políticos, os 
órgãos internos dos partidos destinados a fiscalizar a postura ética de seus filiados têm 
tido atuação quase nula. Nos três anos da operação, 98 integrantes do PP, PT, PMDB e 
PSDB — as quatro siglas com mais implicados — foram citados em delações, mas as 
legendas fecharam os olhos para praticamente todas as denúncias relatadas. 

 
Não é por falta de normas que as punições não ocorrem. Os estatutos e códigos de 

ética dos partidos condenam atos de improbidades e que ferem a ética cometidos nos 

exercícios de mandatos e cargos públicos, como os apontados pelos delatores. São 
previstos processos disciplinares que podem resultar até na expulsão do filiado. 

 
— As acusações não envolvem só um desvio individual, mas estão relacionadas com o 

financiamento do conjunto do partido. A cúpulas partidárias estão no jogo e quando estão 
envolvidas é muito difícil a punição — avalia o cientista político Fernando Abrucio, 

professor da FGV. 
 
Nos quatro partidos com mais citados, todos os presidentes são investigados. A 

petista Gleisi Hoffmann teve a denúncia aceita e responde ação por corrupção e lavagem 
de dinheiro. O tucano Aécio Neves, licenciado da presidência do PSDB, foi denunciado pela 
Procuradoria Geral da República (PGR), que pediu sua prisão. O presidente do PMDB, 

Romero Jucá, flagrado em áudio defendendo estancar a Lava-Jato, é alvo de cinco 
inquéritos. Ciro Nogueira, presidente do PP, também foi denunciado pela PGR. 

 

Em 2014, no início da Lava-Jato, o PT decidiu abrir procedimento na comissão de 
ética do partido contra o deputado André Vargas (PR), acusado de usar o avião do doleiro 
Alberto Youssef. Na época, as investigações sugeriam que se tratava de um caso isolado. 
Vargas, até hoje preso em Curitiba, pediu sua desfiliação antes da conclusão da apuração. 

 
“AMPLO DIREITO DE DEFESA” 
 
Nos meses seguintes, quando a Lava-Jato avançou sobre a cúpula do partido — com a 

prisão, inclusive, do tesoureiro da legenda, João Vaccarri Neto —, os procedimentos 
disciplinares foram deixados de lado. O estatuto do PT prevê até suspensão preventiva por 
60 dias diante de notícias que vinculem filiados à corrupção. Apesar de 25 citados, a 

medida foi aplicada só contra o então líder do governo no Senado, Delcídio Amaral (MS), 
preso em novembro de 2015. No dia da punição, já surgiam especulações de delação de 
Delcídio. Em março de 2016, o senador se desfiliou. 

 

A assessoria de imprensa da presidência do PT disse que o partido “ao contrário do 
que ocorre na Justiça atualmente” dá amplo direito de defesa aos filiados. A legenda  
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informa que a discussão sobre eventuais punições “será feita no momento oportuno, mas 
é certo que não promoveremos caçada e muito menos nos valeremos de provas colhidas 
sob suspeição”. 

 
Vargas e Delcídio foram os únicos dos 98 políticos investigados em seus partidos. As 

outras três legendas com mais filiados citados na Lava-Jato não abriram procedimento, 
apesar de pressões internas. No PSDB, há um movimento na base para punir Aécio. 

 
— Está na hora de a gente dizer que se nosso presidente nacional fez o que está 

colocado aí, ele deve ser levado ao conselho de ética e expulso — defendeu o deputado 
estadual Carlos Bezerra, no encontro do PSDB de São Paulo semana passada. 

 
Mas para o presidente do conselho de ética e disciplina do partido, deputado Bonifácio 

Andrada (MG), o órgão não tem função de investigar esses casos e deve se limitar 
basicamente a cuidar da disciplina dos filiados. 

 
— Se o partido se meter a querer investigar os filiados pelas atividades externas, vira 

Poder Judiciário e polícia. A comissão de ética deve ser limitada às normas da ética e 
disciplina da vida partidária. 

 

No PMDB, um grupo de deputados chegou a pedir afastamento dos dirigentes alvos. 
 
— Se eu falar, vou ser antiético — disse o presidente da comissão de ética do partido, 

Eduardo Krause, que indicou o presidente da legenda, Romero Jucá, para comentar o 
assunto. Jucá não respondeu. 

 
O presidente do conselho de ética do PP, deputado André Fufuca, também não 

respondeu. (Colaborou Silvia Amorim) 
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Legendas também devem ser alvos 
de novas ações do Ministério 
Público Federal 
PP já responde ação de improbidade; PT e PMDB devem ser 
acionados em poucos meses 

Além de terem os seus caciques e parlamentares investigados na esfera criminal, os 
próprios partidos políticos devem ser alvos de ações na área cível com pedido de 
devolução de recursos desviados do esquema de corrupção na Petrobras. 

 

AILTON DE FREITAS/6-5-2016Justiça. Ciro Nogueira, presidente do PP: R$ 9,8 milhões da 
legenda bloqueados 
 

O PP foi a primeira das legendas a ser acusada pelo Ministério Público Federal de 
improbidade administrativa. Os procuradores trabalham, no momento, em outras ações 
semelhantes e a expectativa é que o PT e o PMDB também sejam acionados nos próximos 
meses. 

 
O objetivo dessas ações é ressarcir os cofres públicos de quantias recebidas 

indevidamente, por meio de doações legais ou caixa 2, de empreiteiras beneficiadas em 
contratos com a Petrobras. 

 
ESQUEMA NA PETROBRAS 
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PT e PMDB são citados constantemente pelos procuradores, juntamente com o PP, 
como beneficiárias de financiamento ilegal de campanhas pelo apadrinhamento de 
dirigentes da estatal que permitiram superfaturamento de contratos. 

 
Na ação contra o PP, os procuradores dizem que o partido foi beneficiado, entre 2004 

e 2014, com propinas de R$ 296 milhões, valor bem superior aos R$ 179 milhões 

recebidos no mesmo período do Fundo Partidário. A quantia extra teria, na visão do 
Ministério Público Federal, permitido que a sigla levasse vantagem na disputa com rivais 
em eleições. 

 

Por isso, na ação foi pedido que o partido fosse condenado a devolver R$ 460 milhões 
(os R$ 296 milhões com multa e correção). Mas, em abril, o juiz Friedmann Wendpap, da 
1ª Vara Federal de Curitiba, entendeu que só existem provas de que o partido recebeu R$ 

2,4 milhões em doações eleitorais de empresas que participavam de esquema de 
corrupção da Petrobras. A esse valor foi acrescentada multa, o que fez com R$ 9,8 milhões 
da legenda fossem bloqueados. Além do próprio partido, a ação também tem como alvo 
dez políticos da legenda.. 

 
O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), foi procurado para falar sobre a ação 

de improbidade administrativa contra o partido, mas não respondeu. Em março deste ano, 

quando Ministério Público Federal apresentou a ação, a legenda disse que todas as 
doações que recebeu foram legais e devidamente declaradas à Justiça Eleitoral. 
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Estados que tiveram 
massacres não usaram 
verba para presídios 
Apenas Alagoas, Pará e Pernambuco têm projetos para criar vagas 

Palco de massacres recentes que deixaram 130 mortos neste ano, Amazonas, 
Roraima e Rio Grande do Norte ainda não apresentaram projetos finalizados de criação de 
vagas em presídios com uso dos recursos liberados em dezembro pelo governo federal. 
Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) do Ministério da Justiça, 
que precisa aprovar as propostas, apenas três estados têm projetos sob análise: Alagoas, 
Pará e Pernambuco. 

 

 
ANDRESSA ANHOLETE/AFP/18-1-17Rebelião. Ação militar na penitenciária de Alcaçuz, no 
Rio Grande do Norte 
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As demais unidades da Federação, aponta o relatório, ainda estão elaborando os 
projetos ou em fases anteriores, como definição do montante de recursos a serem usados. 
Cada estado recebeu cerca de R$ 32 milhões, que foram descontingenciados do saldo do 
Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) por decisão da Justiça, especificamente para 
abertura de vagas no sistema carcerário. Houve também repasse de mais R$ 13 milhões 
para compra ou aluguel de equipamentos para as unidades prisionais. 

 
Apesar dos dados oficiais, o secretário de Roraima, Ronan Marinho Soares, afirma que 

já recebeu aval do Depen para fazer um presídio novo em Boa Vista com 400 vagas. Ele 
destacou que o processo foi mais rápido porque o estado usou um projeto do próprio 

governo federal, que disponibiliza plantas arquitetônicas padronizadas. No 
acompanhamento do Ministério da Justiça, porém, a obra consta como “elaboração de 
projeto”, status que antecede a situação “em análise no Depen” para aprovação ou não. 

 
Nenhum projeto foi ainda aprovado, segundo confirmou o Depen. A equipe técnica 

espera avalizar os primeiros nos próximos dias, após receber esclarecimentos adicionais 
solicitados. A análise é feita para checar se os projetos atendem aos parâmetros de 
arquitetura prisional definidos pelo Conselho Nacional de Políticas Criminais e 
Penitenciárias (CNPCP). A partir da aprovação, os estados podem licitar a obra custeada 
com o recurso federal. 

 
Encaminhamentos de alguns estados estão parados porque pleiteiam usar o dinheiro 

para reformar presídios. A portaria que regulamentou a Medida Provisória 755, que previu 
o repasse do recurso em dezembro, incluiu a possibilidade de reformas, além de 
construção e ampliação de unidades. Mas, como a MP foi revogada por uma nova, editada 

neste ano, entende-se que a portaria perdeu a validade. 

 
DINHEIRO PARA OBRAS PARADAS 
 
Se a nova regulamentação mantiver a permissão para reformas, os estados que 

pretendem usar o recurso dessa forma poderão ser beneficiados. Sergipe será o mais 
contemplado, pois quer utilizar parte dos recursos para reativar vagas de regime fechado e 
semiaberto no município de Areia 

 
Branca por meio de reforma. 
 
Há outros estados querendo aplicar o dinheiro em obras de presídio iniciadas por meio 

de convênios antigos com o Depen e que hoje estão paradas. Essa modalidade só é 
permitida se o governo estadual cumprir a contrapartida exigida naquele tipo de parceria, 
que vai até 5% do valor total da construção. 

 
Questionado pelo GLOBO, o Depen defendeu que não há lentidão nas análises dos 

projetos submetidos, mas que se trata de uma verificação importante de engenharia para 
evitar problemas posteriores. Três gestores estaduais afirmaram que o órgão tem sido 
colaborativo. 

 

Para André Cunha, que deixou recentemente a vice-presidência do Conselho Nacional 
de Secretários de Administração Penitenciária, a tendência é agilizar: 

 
— Esse tipo de repasse fundo a fundo, como ocorreu em dezembro, é novo para 

governo federal e estados na área prisional. É natural que haja uma fase de adaptação, 
normatização, dentro dos controles próprios da Administração Pública. 

 

O governo do Amazonas, outro estado que registrou massacres, afirmou que adotou 
dois projetos padronizados do Depen para construir um presídio em Manacapuru e outro 
em Parintins. Na primeira cidade, a previsão é licitar nos próximos meses. Na segunda,  
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ainda não há definição sobre o terreno. As duas obras constam no relatório do Depen, mas 
ainda sem aval definitivo. 

 
O sistema carcerário amazonense registrou 54% dos 130 mortos em massacres 

dentro de presídios neste ano. Em janeiro, uma briga de facções no Complexo 
Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, deixou 56 assassinados. Na sequência, houve mais 

quatro homicídios na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) e quatro na Cadeia Pública 
Desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Em abril, a UPP teve mais cinco detentos mortos. 

COMPRA DE EQUIPAMENTOS 
 

Logo após os eventos de janeiro em Manaus, Roraima registrou um massacre com 33 
mortos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista. Antes disso, em outubro 
passado, já haviam morrido no mesmo estabelecimento 10 detentos. 

 
Outro estado com ocorrências semelhantes neste ano, o Rio Grande do Norte não 

respondeu ao contato do GLOBO sobre os projetos de construção com o recurso federal. 
Lá, foram ao menos 26 mortos no massacre na unidade de Alcaçuz, na região 
metropolitana de Natal. O presídio ficou sob controle dos presos e só foi retomado quando 
o governo federal atuou em conjunto com as forças locais de segurança. 

 

Menos burocrática que as construções, a aplicação dos recursos do Funpen destinados 
a equipamentos vem sendo realizada de forma mais ágil pelos estados. Não há balanço 
preciso, ao contrário das obras, porque os processos são dinâmicos e mais independentes 
do Depen. O órgão deu orientações detalhadas aos estados sobre tornozeleiras eletrônicas, 
bloqueadores de celular, compra de viaturas, entre outros itens, para facilitar a compra ou 

aluguel. 
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Na contramão da crise, 
indústrias usam 
inovação para crescer 
Empresas mantêm investimentos em pesquisa mesmo na recessão 

Durante a crise hídrica em São Paulo, entre 2015 e 2016, clientes da subsidiária 
brasileira da Rhodia, multinacional belga que atua no setor químico, pediram à companhia 
que desenvolvesse um fio têxtil com teor de branco inédito no mercado. O objetivo era 
reduzir o consumo de água nos processos de tratamento e tingimento feitos nas 
tecelagens e malharias. Em pouco mais de seis meses, o Amni Sustainable White saiu dos 
laboratórios locais da empresa. Com tecnologia brasileira, o fio tem patente mundial e 

chegou ao mercado em 2016. 
 

DIVULGAÇÃOTecnologia. Compressor de geladeira criado pela Embraco tem 50% 

menos material e reduz consumo de energia em 20% 
 

— O setor têxtil brasileiro sofreu com a crise econômica, mas é muito afeito a 
inovações — diz Renato Boaventura, diretor-geral da Área de Fibras. 

 

A Rhodia faz parte de um grupo de grandes empresas instaladas no país consideradas 

“ilhas de excelência” em inovação. Elas navegam na contramão da crise econômica, que  
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provocou a redução de investimentos em pesquisa nas companhias nacionais. E 
conseguem levar novos produtos para outros cantos do mundo. É em razão desse cenário 
que, nos rankings de inovação elaborados por instituições de pesquisa globais, o Brasil 
aparece distante dos líderes. 

 
BRASIL É O 69º MAIS INOVADOR 

 
Na semana passada, foi divulgado o Índice Global de Inovação de 2017, elaborado em 

conjunto pela Universidade Cornell, pela escola de negócios Insead e pela Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi). Entre 130 países, o Brasil apareceu na 69ª 

colocação, mesma posição do ano passado. Entre as nações mais inovadoras estão Suíça, 
Suécia, Holanda e Estados Unidos. A China tornou-se a primeira economia emergente a 
aparecer entre as 25 posições do topo do ranking. 

 
O que caracteriza as empresas consideradas muito inovadoras, dizem os especialistas, 

é que mesmo em crises elas mantêm o percentual de investimento em pesquisa e 
desenvolvimento. Também disputam mercado com concorrenDos tes globais e, se não 
inovam, correm o risco de ser engolidas pela concorrência. 

 
— Essas companhias se viram para manter o percentual de investimento em 

inovação, mesmo em época de crise, reduzindo o custo de outras atividades operacionais 
— diz Hugo Tadeu, professor e coordenador do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo 
da Fundação Dom Cabral (FDC). 

 
Na Embraer, a companhia aplica 10% de seu faturamento global em pesquisa, 

desenvolvimento e investimento novo. Em 2016, o valor chegou a US$ 661 milhões. Um 

levantamento da Strategy&, uma empresa do grupo PWC, com mil empresas globais, 
mostra que elas gastam 3,7% de sua receita em inovação. 

 
— Temos um plano estratégico de inovação para os próximos 15 anos, em que 

tentamos entender as demandas futuras. No nosso mercado, o ciclo de desenvolvimento 
dos produtos é longo, de 5 a 6 anos, e não reduzimos o investimento nas crises 
econômicas ou com a baixa demanda mundial em aviação comercial — diz Mauro Kern, 

vice-presidente de Operações da Embraer. 
 
Ele observa que a empresa tem um “exército” de 5,6 mil funcionários, entre 

engenheiros e profissionais de tecnologia, focados em inovação de produtos. É mais de 
25% de todo o quadro de funcionários, que chega a quase 20 mil. Com isso, a Embraer já 
tem previsão de lançamento de novas aeronaves até 2021. 

 

— No Brasil, acontece muita inovação. Não apenas a tecnológica, que é esta que nos 
remete a algo futurista, mas a inovação como essência, que tem como objetivo gerar valor 
à empresa — explicou Paulo Mól, diretor de Inovação da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). 

 
3 MIL TIPOS PARA GELADEIRA 

 
Os produtos que nascem nas fábricas brasileiras acabam sendo incorporados em todo 

o mundo. Do Centro de P&D da L’Oreal, no Rio, saiu o Anthelios Airliciun FPS 70, uma 
geração de bloqueador solar que alia a proteção contra o câncer e o envelhecimento à 
sensação de pele limpa e sem brilho. laboratórios da Embraco, que hoje pertence à 
Whirpool, saiu há dois anos a tecnologia Wisemotion, que regula automaticamente a 
capacidade frigorífica de refrigeradores. O compressor, sem óleo, leva 50% menos de 

material e permite economia de 20% no consumo de energia em relação a refrigeradores 
de alta eficiência energética. 
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— Essa tecnologia gerou 80 patentes diferentes das 1.700 que temos pelo mundo. Ela 
permite refrigeração mesmo em lugares onde não há energia elétrica, já que pode ser 
acionada com painéis solares — diz Eduardo Andrade, vicepresidente de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Novos Negócios da Embraco. 

 
A Whirlpool faz ao menos 200 lançamentos de produtos por ano. Em 2016, colocou no 

mercado um refrigerador que permite 3 mil configurações de prateleiras para que o 
consumidor monte do jeito que considerar mais útil. Outra novidade recente desenvolvida 
no Brasil pela empresa numa parceria com a Ambev é o B.Blend, uma máquina que faz 25 
tipos de sucos, chás e refrigerantes com cápsulas. 

 
— Buscar parceiros ajuda a reduzir o risco financeiro. E é preciso estimular a relação 

entre empresas e universidades — diz Guilherme Lima, diretor de comunicação e 

institucional da Whirlpool. 

 

Pouca integração com 
universidades é entrave 
Falta de mão de obra especializada também é apontada por 
especialistas 

Baixo nível de integração entre empresas e universidades, falta de mão de obra 

especializada, recursos públicos mal aplicados e a crise econômica, que traz incertezas aos 
empresários. Estes são alguns dos entraves ao investimento em inovação no Brasil, 
segundo especialistas. 

 
— A relação entre empresas e universidades deveria ser estimulada no país. Não 

existe inovação sem essa cooperação — diz Guilherme Lima, diretor de relações 
institucionais da Whirpool, que trabalha com a Universidade Federal de Santa Catarina. 

 
Para Paul Mól, diretor de Inovação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a 

falta de previsibilidade é outro entrave. 
 
— A inovação traz resultados a longo prazo. No Brasil, com as mudanças bruscas de 

cenário, é difícil criar a cultura da inovação. O empresário precisa pensar em pagar as 
contas de hoje, e não no futuro do seu negócio — diz Mól. 

 
MAIOR PARTE É DINHEIRO PÚBLICO 
 
Em relação à falta de mão de obra especializada, do total de adultos formados no 

Brasil, diz, só 5% optam pelos cursos de engenharia. A média dos países ricos da OCDE é 
de 28%, na China é de 40% e na Alemanha, de 32%. 

 
O coordenador do núcleo de inovação da Fundação Dom Cabral, Hugo Tadeu, observa 

que aqui, na contramão do mundo, existe dinheiro público disponível para inovação, mas 
acaba sendo aplicado em setores pobres em tecnologia, como a construção civil, por 
exemplo: 

 
— Hoje, do dinheiro disponível para investimento em inovação, entre 70% e 75% são 

públicos. Nos EUA, esse percentual é de 40% e na China, 30%. Mas o país é ineficiente 
para direcionar estes recursos para as áreas certas. 
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Para tentar reduzir esse distanciamento com as universidades, já existem centros 
focados no desenvolvimento de inovação à indústria. O mais avançado está na USP e 
reúne 11 dos 17 Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) custeados pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Eles contam com 500 
cientistas de São Paulo e 70 de outros países. Segundo a Fapesp, o investimento foi de 
US$ 680 milhões. 

 
Em um ranking com as mil empresas mais inovadoras do mundo, feito pela 

Strategy&, o número de brasileiras encolheu de sete para três entre 2015 e 2016. 
Atualmente, apenas Petrobras (224ª posição), Vale (265ª) e Embraer (562ª) aparecem. 

 
— Isso tem ver com a depreciação do câmbio e o fato de que muitas brasileiras não 

são globais, o que limita o investimento — explica Eduardo Fusaro, da Strategy&. (R.S. e 

J.S.N.) 
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Na conta de luz, 
cobrança polêmica de 
ICMS 
Consumidores vão à Justiça para excluir taxas do cálculo do tributo, o 
que reduz valor final em até 20% 

“A liminar é rápida. Mas é importante lembrar que, caso a sentença seja indeferida, o 
consumidor terá que reembolsar o Estado por todos os meses em que teve o desconto” Francisco 
Possas Advogado tributarista 

Valor do consumo, tributos, PIS, Cofins, encargos setoriais… São muitos os nomes 
das cobranças discriminadas nas contas de luz dos brasileiros, e nem sempre é possível 
entender tudo o que se paga. Duas dessas cobranças, porém, têm levantado polêmicas e 

tornaram-se motivo de disputas judiciais entre consumidores e concessionárias de 
energia: a inclusão das taxas de transmissão (Tust) e de distribuição (Tusd) na base de 
cálculo do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que incide sobre o 
total a fatura. A exclusão dessas taxas da base de cálculo do imposto poderia significar 
uma economia de até 20% do valor da conta. Mas, para isso, é preciso recorrer à Justiça. 
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As ações na Justiça costumam ter dupla finalidade: pedir uma liminar para que o 

imposto deixe de ser calculado com essas taxas embutidas e cobrar o valor indevido 
retroativamente pelos últimos cinco anos (prazo de prescrição do direito). 

 
— A liminar é rápida. Em apenas dois ou três meses é possível ter o desconto na 

conta. Mas, como o Estado provavelmente vai recorrer, a sentença final pode demorar  



 

CONTINUAÇÃO: 
 

cerca de um ou dois anos para ser proferida — explica o advogado tributarista Francisco 
Possas. — Mas é importante lembrar que, caso a sentença seja indeferida, o consumidor 
terá que reembolsar o Estado por todos os meses em que teve o desconto. 

 
NO RIO, RESSARCIMENTO DE R$ 750 
 

O administrador de empresas Arnaldo Schipper conseguiu um desconto de quase 15% 
na conta de luz ao recorrer à Justiça. 

 
— Minha conta de junho, que seria de pouco mais de R$ 500, já veio R$ 70 mais 

barata. É um baita desconto. Em um ano, já são quase duas contas que economizo — 
ressaltou Schipper. 

 

Apesar de em mais de 95% dos processos no Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) o 
contribuinte sair vitorioso, segundo o desembargador César Cury, da 11ª Câmara Cível, 
atualmente há divergências sobre o direito neste caso. 

 
Desde que houve uma controvérsia entre a primeira e segunda turma do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) no início deste ano, há um debate acerca da validade da inclusão 
ou não das taxas de transmissão e distribuição no cálculo do imposto nos tribunais 

inferiores. A maioria dos magistrados, no entanto, segue a súmula 391 do STJ, que prevê 
que o “ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda 
de potência efetivamente utilizada”. 

 
Flávio Siqueira, advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), 

explica que as tarifas de transmissão e de distribuição não podem ser consideradas como 

mercadoria e, portanto, não podem compor a base de cálculo: 
 
— É preciso alertar o consumidor que ele pode reaver esses valores da conta de luz. 
 
CALCULADORA SIMULA GANHO 
 
Foi pensando nisso que a Proteste — Associação Brasileira de Defesa do Consumidor 

lançou em seu site (www.proteste.org.br) uma calculadora que simula o quanto o 
consumidor pode receber de volta pelos cinco anos de cobrança indevida, caso ganhe o 
processo. No Rio, a média do ressarcimento é de R$ 750. Para fazer o cálculo, basta 
informar o valor médio do gasto mensal, o estado em que mora e a empresa fornecedora. 

 
— A ideia foi criar um mecanismo para que as pessoas pudessem identificar se vale a 

pena ou não recorrer à Justiça — explicou Carlos Confort, técnico da Proteste responsável 

pela calculadora. 
 
Qualquer cidadão que pague contas de luz pode recorrer à Justiça. Para isso, basta ter 

em mãos comprovantes da conta pagos dos últimos cinco anos. Quem não tiver, pode 
pedir à empresa fornecedora um relatório de gastos. Quem mudou de cidade, dentro do 
mesmo estado, também pode recorrer. Caso a mudança tenha sido de estado o processo é 

mais complicado, pois seria preciso recorrer ao tribunal local. 
 
— Se o valor contestado for de até 20 salários mínimos, o mais aconselhável é 

procurar um juizado especial cível, porque não há custos com advogados — explicou 
Siqueira, acrescentando que famílias com renda até três salários mínimos podem recorrer 
ainda à Defensoria Pública. 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA É EXTINTA 
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De acordo com o desembargador Cesar Cury, a explosão de ações no Tribunal de 
Justiça do Rio começou no fim do ano passado e o crescimento é notório desde então. 
Atualmente são quase 2,5 mil liminares deferidas pela 11ª Vara de Fazenda Pública. 

 
— Quando se descobre que há possibilidade de suspensão de cobrança e um ganho 

imediato, as pessoas procuram mais o Judiciário — explica Cury. 

 
O volume de processos na Justiça foi um dos motivos que levaram o promotor 

Rodrigo Terra, do Ministério Público do Rio, a entrar com uma Ação Civil Pública (ACP) 
contra a Light, em abril deste ano. 

 
— Mesmo com esse panorama jurisprudencial francamente contrário, as empresas 

insistem em manter a cobrança — criticou Terra. 

 
A ação, porém, foi extinta na semana passada. Segundo a sentença, de acordo com a 

Lei 7437/85, não é cabível ação civil pública em casos tributários. 
 
— Existe essa vedação legal em relação ao questionamento de tributos via ação 

coletiva, porque, segundo a lei, esses direitos seriam individuais. Mas, nessa ação, não 
estamos questionando o ICMS, e sim a base de cálculo desse imposto. Com certeza, irei 

recorrer da decisão — antecipou Terra. 
 
A Secretaria de Estado de Fazenda disse estar “atenta” ao tema e ressaltou que 

estudos iniciais apontam uma possível perda de arrecadação de R$ 2 bilhões por ano, caso 
as taxas de transmissão e de distribuição saiam da base de cálculo do ICMS sobre a conta 

de luz. Em nota, a secretaria destacou que se trata de um valor “bastante expressivo 

diante dos incessantes trabalhos que o Estado vem promovendo para melhorar a 
arrecadação no atual momento de crise”. 

 
O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) defende a inclusão das tarifas no 

cálculo. No entendimento do Confaz, elas compõem o custo da energia e “uma mercadoria 
é cobrada pelo preço final que é posta à disposição do comprador. Vale para energia, vale 
para todas as mercadorias”. 

 
Em nota, a Light informou que compete ao Estado do Rio “solucionar dúvidas do 

contribuinte” sobre o assunto e afirmou atuar como “mera arrecadadora do tributo.” A 
Enel, antiga Ampla, disse ainda que cumprirá caso haja decisão judicial ou mudança na lei. 
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