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Fecomércio: Marcelo Queiroz vai 

apresentar números de pesquisa à prefeita 

Rosalba Ciarlini 

Pré-candidatíssimo a deputado – federal ou estadual? – o presidente da Fecomércio, 

Marcelo Queiroz (PMDB), tem andado pelo interior do Rio Grande do Norte. 

Festa de Santana em Caicó, festival de inverno em Serra de São Bento e amanhã em 

Mossoró. 

Queiroz vai apresentar o resultado de uma pesquisa feita pela Federação, sobre o 

perfil do público que participou da edição deste ano do Mossoró Cidade Junina. 

O presidente da Fecomércio vai mostrar os números à prefeita  Rosalba Ciarlini, ao 

secretariado do município e à imprensa. 

O encontro será às 15h, na Prefeitura. 

Foram ouvidas 500 pessoas entre os dias 22 e 25 de junho e os entrevistados deram 

notas a itens como acesso ao local, espaço físico, divulgação, segurança, atrações 

musicais, decoração, organização, limpeza urbana e transporte. 

Antes do encontro com a prefeita, Marcelo Queiroz vai visitar as obras de reforma e 

ampliação da unidade do Sesc em Mossoró. 
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Marcelo Queiroz apresenta 

pesquisa sobre público do 

Mossoró Cidade Junina 2017 à 

prefeita 
O resultado mostra o perfil do público do evento, incluindo sexo, faixa etária, origem e renda 

Por Redação 

 

 

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN (Fecomércio RN), 

Marcelo Queiroz, cumprirá agenda nesta quinta-feira na cidade de Mossoró. O principal 

compromisso dele será apresentar o resultado da pesquisa sobre o perfil do público que participou 

da edição deste ano do Mossoró Cidade Junina à prefeita, Rosalba Ciarlini, ao secretariado do 

município e a imprensa. O encontro será às 15h, na sede da Prefeitura de Mossoró. 

O levantamento foi feito pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), 

ligado à Fecomércio RN e entrevistou 500 pessoas entre os dias 22 e 25 de junho. O resultado 

mostra o perfil do público do evento, incluindo sexo, faixa etária, origem e renda; além de 

detalhes sobre a participação na festa, como tempo de permanência, motivação para estar lá, gasto 

diário e local de hospedagem. 
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O IPDC também pediu aos entrevistados que dessem notas a itens como acesso ao local, espaço 

físico, divulgação, segurança, atrações musicais, decoração, organização, limpeza urbana e 

transporte. 

Na parte da manhã, o presidente fará uma visita às obras de reforma e ampliação da unidade do 

Sesc em Mossoró, que é uma das maiores do Estado e está passando por uma intervenção na qual 

está sendo dotada, entre outras coisas, de uma nova Escola Sesc, Academia e Piscinas. A 

inauguração da nova unidade Sesc Mossoró deverá acontecer no início de outubro. 
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Festival de Inverno de Serra de São 
Bento atraiu 30 mil pessoas 

 

Cônsul da Alemanha no RN, Axel Geppert; secretário de Turismo de Serra de São Bento, Diel Figueiredo; 

sub-secretária de Turismo do RN, Solange Portela; presidente do Sistema Fecomércio-RN, Marcelo Queiroz; 

e diretor da Luck Receptivo, George Costa 

A 7ª edição do Festival de Inverno de Serra de São Bento, realizado no final de semana 

passado, atraiu cerca de 30 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. A informação é do 

secretário de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico do município, Diel 

Figueiredo, que previa um público em torno de 20 mil participantes. 

O Festival gerou mais de 300 empregos diretos e mais de 500 indiretos, ainda segundo 

o secretário. Em termos de gasto médio minimo por dia e por pessoa, o valor-referência 

ficou na faixa de R$ 50. Diel estima que foram injetados na economia local mais de R$ 

4,5 milhões. 

Isto sem contar, diz ele, com a geração de renda nos municípios circunvizinhos, como 

Passa e Fica, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Nova Cruz, Araruna (PB) 

e Tacima (PB). 

O secretário ressalta ainda que, após o Festival, começa outro ciclo de investimentos na 

economia local, sobretudo com a venda de imóveis, algo que cresce na ordem de 200%, 

segundo ele. 

http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/?attachment_id=88207
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A Abrasel-RN coordenou a parte gastronômica e convidou restaurantes de Natal para 

participarem do Festival, tais como Temaki, Massa Fina, Sabores Bistrô, Chopp & 

Camarão, Parmegianos, Empório da Babi e C & K Vinhos, Cachaças e Cervejas. 

Os shows ficaram a cargo de Alcymar Monteiro, Isac Galvão, Avine Vinny, Perfume de 

Gardênia e Jazz Street Band, entre outros. A exposição fotográfica de Carla Belke foi 

outra atração do evento. 

Organizado pela Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico 

de Serra de São Bento, o evento teve patrocínio do Banco Mundial, Governo Cidadão, 

Governo do Estado do RN, Assembléia Cultural, Setur-RN, Emprotur e Sistema 

Fecomércio, além da Abrasel-RN, Singtur-RN, Abav-RN, ABIH-RN e Luck Receptivo. 

 

Secretário de Turismo do RN, Ruy Gaspar; prefeita de Serra de São Bento, Wanessa Morais; presidente da 

Assembléia Legislativa do RN, Ezequiel Ferreira de Souza; e presidente do Sistema Fecomércio-RN, Marcelo 

Queiroz 

 
 

http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/?attachment_id=88205
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Presente dos pais terá valor maior este ano em 

Natal e Mossoró 

 
Pesquisa FecomercioRN constata que em Natal e Mossoró, o valor do 
presente do Dia dos Pais será maior que em 2016 
 

O valor médio do presente do Dia dos Pais, no próximo domingo, dia 13 de 

agosto, será mais caro este ano comparado a 2016. Pesquisa do Instituto de 

Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC) da Federação do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio RN), constatou que em Natal e Mossoró, 

o valor médio gasto com presente será equivalente a R$ 100,28 em Mossoró 

(alta de 2,1% em relação ao ano passado já descontada a inflação) e de R$ 

101,96 em Natal, alta de 0,9%. 

A pesquisa constatou que quase a metade dos entrevistados não pretendem 

presentear seus parentes, mas entre os consumidores, houve um aumento no 

valor médio que deverá ser gasto nas compras. 

De acordo com a pesquisa, nos dois municípios, entre 50% (Natal) e 53% 

(Mossoró) pretendem gastar de R$ 51 a R$100 por presente. Entre 18% (Natal) e 
17% (Mossoró) querem gastar entre R$ 100 e R$ 200. E aproximadamente 10%  
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dos entrevistados pretendem gastar mais de R$200 em suas compras nas duas 

cidades. 

Para comprar o presente dos pais, a forma de pagamento escolhida, segundo o 
levantamento, é pelo pagamento à vista e em cartão de débito. 

Na capital do estado, 62,3% têm preferência pelo pagamento à vista no 

dinheiro/débito e 35,5%, parcelado/cartões de créditos. Em relação à pesquisa 

passada, ficou praticamente estável, quando 62,4% tinham preferência por 

dinheiro/cartão de débito e 35,3% pelo parcelado no cartão de crédito. 

Em Mossoró, a forma de pagamento da maioria dos que disseram que vão 

comprar presente, 66%, é pelo forma à vista no dinheiro/débito; 33,2% 

comprarão a prazo e usarão o cartão de crédito e menos de 1% optarão por 

outras formas de pagamento. 

Em comparação à pesquisa do ano passado, houve aumento de quase 8% na 

preferência pelo pagamento à vista no dinheiro ou débito. Já entre os 

consumidores mossoroenses que pretendem comprar parcelado no cartão de 
crédito, houve queda de -7,2pp em relação à 2016. 

Mais procurados 

De acordo com a pesquisa, as roupas são a principal opção de presentes. Em 

Natal, 56,5% dos entrevistados vão comprar algum item do vestuário, e em 

Mossoró, 59,8%. Na capital do Oeste, o segundo lugar fica para perfumaria e 

cosméticos (13,9%), enquanto em Natal, o segundo preferido são 

calçados/carteiras/cinto (13,1%). 

A escolha desses presentes,diz a pesquisa, se deve à preferência de quem vai 

ganhar, aproximadamente 45% dos compradores colocam isso como prioridade 

nas duas cidades. Mas outros fatores pesam na decisão, como preço do produto e 

a qualidade dos itens. Mais 10% das pessoas buscam promoções e descontos. 

Os dados mostram que é imprescindível uma estratégia competitiva para atuação 

no mercado, tendo em vista o menor volume de massa salarial circulante e 

menor capacidade de endividamento das famílias. 
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Solenidade marca início dos atendimentos da Unidade 

Móvel Sesc “Saúde Mulher” em Caraúbas, RN 

ICÉM CARAÚBAS | GIDEL DE MORAIS 

 

Mais de mil exames, esta é a expectativa de realização de procedimentos a 

serem feitos pela unidade móvel do Sesc Saúde Mulher na cidade de 

Caraúbas, na região Oeste do Rio Grande do Norte, que recebeu a unidade 

composta por dois consultórios médicos. 

 

 

Na noite desta quarta-feira 09, aconteceu a solenidade do início dos 

atendimentos que vão de hoje até o dia 06 de setembro e deverão realizar 

um total de 1.400 (mil e quatrocentos) exames, sendo 760 mamografias e 

640 preventivos. 



 

CONTINUAÇÃO: 

 

 

 

A unidade móvel Sesc Saúde Mulher chegou na cidade de Caraúbas por 

iniciativa do prefeito da cidade, Juninho Alves, que solicitou junto ao 

presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz. A Clínica móvel ficará 

instalada na praça de Eventos, entre os Bairros Leandro Bezerra e Sebastião 

Maltês, com toda a estrutura para a realização de exames totalmente 

gratuitos, para a prevenção dos cânceres de mama e colo do útero.  

 

 

Os exames feitos na unidade do Sesc Saúde Mulher são enviados para o 

Hospital do Câncer de Barretos, hospital que é referência mundial no 

tratamento da doença. Lá os exames são analisados e o diagnóstico 

completo é enviado de volta para entregar à paciente, o que garante a maior 

eficácia no atendimento realizado pela unidade móvel do Sesc. 
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O prefeito Juninho Alves em seu pronunciamento durante a solenidade falou 

da satisfação e luta para realizar a parceria e trazer a Unidade Móvel para 

Caraúbas. “Hoje a Unidade Móvel está em Caraúbas e já temos mais de mil 

mulheres inscritas para realizarem os exames, sabemos que o índice de 

cânceres de mamas e colo do útero são muito altos e com esta preocupação 

fomos até Natal e conseguimos essa parceria, uma parceria que está 

começando agora e eu tenho certeza que irá se estender”, afirmou o prefeito. 
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O diretor da Fecomércio, Orismar Carlos de Almeida, falou da importância da 

parceria para a vinda da Unidade do SESC, “Saúde da Mulher” para 

Caraúbas. “Estou aqui representando o presidente do sistema Fecomércio, 

Marcelo Queiroz, na garantia de atender um pedido do prefeito Juninho Alves 

e gostaria de registrar que as parcerias com as prefeituras onde apartamos é 

de fundamental para que possamos atingir os nossos objetivos, para isso, 

agradecemos ao prefeito Juninho Alves, por entender a importância de 

colocarmos a Unidade, seus equipamentos e a equipe de profissionais a 

disposição das famílias de Caraúbas.  
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Após o encerramento da solenidade, aconteceu o desenlace da fita, 

marcando o início oficial das atividades da Unidade Móvel do SESC Saúde 

Mulher na cidade de Caraúbas.  
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Participaram do dispositivo da solenidade de inauguração, o prefeito Juninho 

Alves; a primeira dama do município, Denise Alves; O diretor da Fecomércio, 

Orismar Carlos de Almeida; vice presidente do Sistema Fecomércio, Itamar 

Manso Maciel; diretor Regional do Sesc RN, Nivaldo da Costa Pereira; diretor 

Regional do Sesc RN, Fernando Virgílio; Gerente de Saúde e Assistência do 

Sesc RN, Priscila Serpejante; Secretária Municipal de Saúde, Monique 

Dantas de Oliveira e Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social, 

Sansia Cristina. 

 

 

Informações extras sobre os exames: 

O exame Papanicolau, popularmente conhecido como preventivo, será 

destinado a mulheres entre 25 a 64 anos. Já a mamografia contempla a faixa 

etária de 50 a 69 anos. Para solicitar o agendamento, a interessada deve 

entregar ao agente de saúde com documentos de identidade (RG e CPF), 

cartão SUS e comprovante de residência. Até o dia 06 de setembro, a meta é 

realizar 1.400 exames, precisos 640 preventivos e 760 mamografias. 
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Unidade móvel 

Inaugurada em julho de 2012 no RN como um projeto pioneiro no país, a 

primeira unidade móvel do Sesc Saúde Mulher já passou por 18 localidades, 

entre elas: Natal, Angicos, Lajes, Extremoz, Fernando Pedrosa, Santana do 

Matos, Parelhas, Caicó, Currais Novos, São José do Campestre, Parnamirim, 

Areia Branca, Afonso Bezerra, Serra de São Bento, Nova Cruz, Várzea, 

Jundiá e Lagoa de Pedras. Desde a inauguração até junho de 2017, o projeto 

já atendeu 31.543 mulheres. 

 

 

Serviço: 

Sesc Saúde Mulher em Caraúbas 

Atendimento e agendamentos: Terça a quinta-feira (8h às 12h e das 13h às 

17h) e nas sextas-feiras (8h às 12h) 

 
 
Para ver todas as fotos, segue link abaixo: 
http://www.icemcaraubas.com/2017/08/solenidade-marca-inicio-dos.html
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Caraúbas é o próximo destino da unidade móvel 
Sesc Saúde Mulher 

A unidade móvel Sesc Saúde Mulher, iniciativa pioneira do Sistema Fecomércio, 
realizada por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), 
oferecerá gratuitamente exames preventivos, mamografias e orientações em saúde às 
mulheres de Caraúbas, distante 312km de Natal. A solenidade de inauguração da 
unidade móvel na cidade acontece no dia 09/08, às 19h, na Av. Benjamim Constant. O 
projeto, cuja implementação no município conta com o apoio da prefeitura, permanece 
até o dia 06 de setembro. Os agendamentos começam antes da inauguração e podem 
ser feitos de terça a quinta-feira, no horário de 8h às 12h e das 13h às 17h; às sextas-
feiras, acontece das 8h às 12h. A unidade móvel Sesc Saúde Mulher disponibilizará às 
moradoras do município o atendimento de uma equipe composta por enfermeira, 
orientadora em saúde e técnicas de radiologia. A estrutura é equipada com consultório 
médico, sala de mamografia, banheiro, sala de atendimento e área externa para 
orientações sobre saúde. O exame Papanicolau, popularmente conhecido como 
preventivo, será destinado a mulheres entre 25 a 64 anos. Já a mamografia contempla a 
faixa etária de 50 a 69 anos. Para solicitar o agendamento, a interessada deve 
comparecer à unidade móvel portando documentos de identidade (RG e CPF), cartão 
SUS e comprovante de residência. Até o dia 06 de setembro, a meta é realizar 1.400 
exames, precisos 640 preventivos e 760 mamografias. Unidade móvel Inaugurada em 
julho de 2012 no RN como um projeto pioneiro no país, a primeira unidade móvel do 
Sesc Saúde Mulher já passou por 18 localidades, entre elas: Natal, Angicos, Lajes, 
Extremoz, Fernando Pedroza, Santana do Matos, Parelhas, Caicó, Currais Novos, São 
José do Campestre, Parnamirim, Areia Branca, Afonso Bezerra, Serra de São Bento, 
Nova Cruz, Várzea, Jundiá e Lagoa de Pedras. Desde a inauguração até junho de 2017, 
o projeto já atendeu 31.543 mulheres. Serviço: O quê? Sesc Saúde Mulher em 
Caraúbas Solenidade de inauguração? 09.08 (quarta-feira), 19h Atendimento e 
agendamentos? Terça a quinta-feira (8h às 12h e das 13h às 17h) e nas sextas-feiras 
(8h às 12h) Onde? Praça de eventos. Av. Benjamim Constant. Bairro: Leandro Bezerra – 
Caraúbas/RN 
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Caraúbas é o próximo destino 

da unidade móvel Sesc Saúde 

Mulher 
A solenidade de inauguração da unidade móvel na cidade acontece no dia 09 

Por Redação 

 

 

A unidade móvel Sesc Saúde Mulher, iniciativa pioneira do Sistema Fecomércio, realizada por 

meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), oferecerá gratuitamente 

exames preventivos, mamografias e orientações em saúde às mulheres de Caraúbas, distante 

312km de Natal. A solenidade de inauguração da unidade móvel na cidade acontece no dia 09/08, 

às 19h, na Av. Benjamim Constant. O projeto, cuja implementação no município conta com o 

apoio da prefeitura, permanece até o dia 06 de setembro. 

Os agendamentos começam antes da inauguração e podem ser feitos de terça a quinta-feira, no 

horário de 8h às 12h e das 13h às 17h; às sextas-feiras, acontece das 8h às 12h. A unidade móvel 

Sesc Saúde Mulher disponibilizará às moradoras do município o atendimento de uma equipe 

composta por enfermeira, orientadora em saúde e técnicas de radiologia. A estrutura é equipada 

com consultório médico, sala de mamografia, banheiro, sala de atendimento e área externa para 

orientações sobre saúde. 

O exame Papanicolau, popularmente conhecido como preventivo, será destinado a mulheres entre 

25 a 64 anos. Já a mamografia contempla a faixa etária de 50 a 69 anos. Para solicitar o  
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agendamento, a interessada deve comparecer à unidade móvel portando documentos de identidade 

(RG e CPF), cartão SUS e comprovante de residência. Até o dia 06 de setembro, a meta é realizar 

1.400 exames, precisos 640 preventivos e 760 mamografias. 

Unidade móvel 
Inaugurada em julho de 2012 no RN como um projeto pioneiro no país, a primeira unidade móvel 

do Sesc Saúde Mulher já passou por 18 localidades, entre elas: Natal, Angicos, Lajes, Extremoz, 

Fernando Pedroza, Santana do Matos, Parelhas, Caicó, Currais Novos, São José do Campestre, 

Parnamirim, Areia Branca, Afonso Bezerra, Serra de São Bento, Nova Cruz, Várzea, Jundiá e 

Lagoa de Pedras. Desde a inauguração até junho de 2017, o projeto já atendeu 31.543 mulheres. 

Serviço: 
O quê? Sesc Saúde Mulher em Caraúbas 

Solenidade de inauguração? 09.08 (quarta-feira), 19h 

Atendimento e agendamentos? Terça a quinta-feira (8h às 12h e das 13h às 17h) e nas sextas-

feiras (8h às 12h) 

Onde? Praça de eventos. Av. Benjamim Constant. Bairro: Leandro Bezerra – Caraúbas/RN 
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Caraúbas é o próximo destino da unidade móvel 
Sesc Saúde Mulher 

A unidade móvel Sesc Saúde 
Mulher, iniciativa pioneira do Sistema Fecomércio, realizada por meio do 
Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), oferecerá 
gratuitamente exames preventivos, mamografias e orientações em saúde às 
mulheres de Caraúbas, distante 312km de Natal. A solenidade de 
inauguração da unidade móvel na cidade acontece no dia 09/08, às 19h, na 
Av. Benjamim Constant. O projeto, cuja implementação no município conta 
com o apoio da prefeitura, permanece até o dia 06 de setembro. 
 
Os agendamentos começam antes da inauguração e podem ser feitos de 
terça a quinta-feira, no horário de 8h às 12h e das 13h às 17h; às sextas-
feiras, acontece das 8h às 12h. A unidade móvel Sesc Saúde Mulher 
disponibilizará às moradoras do município o atendimento de uma equipe 
composta por enfermeira, orientadora em saúde e técnicas de radiologia. A 
estrutura é equipada com consultório médico, sala de mamografia, banheiro, 
sala de atendimento e área externa para orientações sobre saúde.  
 
O exame Papanicolau, popularmente conhecido como preventivo, será 
destinado a mulheres entre 25 a 64 anos. Já a mamografia contempla a faixa 
etária de 50 a 69 anos. Para solicitar o agendamento, a interessada deve 
comparecer à unidade móvel portando documentos de identidade (RG e 
CPF), cartão SUS e comprovante de residência. Até o dia 06 de setembro, a 
meta é realizar 1.400 exames, precisos 640 preventivos e 760 mamografias. 
 
Unidade móvel 
 
Inaugurada em julho de 2012 no RN como um projeto pioneiro no país, a 
primeira unidade móvel do Sesc Saúde Mulher já passou por 18 localidades, 
entre elas: Natal, Angicos, Lajes, Extremoz, Fernando Pedroza, Santana do 

https://3.bp.blogspot.com/-NKjCLZOScRs/WYse_w6By5I/AAAAAAABjkQ/WNUNHwKd8CognyVWO2q_dTuSh6SOGZ-ZgCLcBGAs/s1600/mulher-484x363.png
https://3.bp.blogspot.com/-NKjCLZOScRs/WYse_w6By5I/AAAAAAABjkQ/WNUNHwKd8CognyVWO2q_dTuSh6SOGZ-ZgCLcBGAs/s1600/mulher-484x363.png


 

Matos, Parelhas, Caicó, Currais Novos, São José do Campestre, Parnamirim, 
Areia Branca, Afonso Bezerra, Serra de São Bento, Nova Cruz, Várzea, 
Jundiá e Lagoa de Pedras. Desde a inauguração até junho de 2017, o projeto 
já atendeu 31.543 mulheres. 
 
Serviço: 
O quê? Sesc Saúde Mulher em Caraúbas 
Solenidade de inauguração? 09.08 (quarta-feira), 19h 
Atendimento e agendamentos? Terça a quinta-feira (8h às 12h e das 13h às 
17h) e nas sextas-feiras (8h às 12h) 
 
Onde? Praça de eventos. Av. Benjamim Constant. Bairro: Leandro Bezerra – 
Caraúbas/RN 
 
Fecomércio RN 
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Notícias 2ª Edição- Oferecimento Residencial 
Pavarotti 

 
OFERECIMENTO 
  
  
  
Caraúbas é o próximo destino da unidade móvel Sesc Saúde Mulher 
http://bit.ly/2vQv5yw 
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LIQUIDA NATAL PROMOVE 

TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO 

 
 
 
Vender é uma arte e para ser um bom vendedor é necessário habilidades que nem 
sempre todos dominam. Por isso a importância das capacitações profissionais que 
ajudam a desenvolver e corrigir os pontos fracos, sempre com o objetivo de melhorar os 
resultados, aumentar as vendas e bater as metas. De capacitar, aumentar vendas, e 
bater metas a Liquida Natal, a maior promoção do varejo natalense entende, e já avisa 
aos lojistas, os workshops da Liquida Natal 2017 estão chegando e são voltados para 
empresários, diretores , vendedores e gerentes. 
Os treinamentos começarão no dia 10 de agosto e se estenderão até o dia 24 do 
mesmo mês. Sempre às 18hs30 das quintas-feiras, no auditório do SESC/ Centro. Já o 
lançamento oficial da Liquida Natal acontecerá no dia 31 de agosto no auditório do Hotel 
Holiday Inn Natal.  Confira a lista de palestrantes. 
 
Fred Alecrim 
10/08/2017 
Tema: A Alma e as armas para vender mais 
Auditório do SESC/ Centro – 18h30 
 
Gonçalo Pontes 
17/08/2017 
Tema: Os anos de aula acabaram. 2017 é o ano das provas. 
Auditório do SESC/ Centro – 18h30 

https://3.bp.blogspot.com/-_nq6JA9ckxE/WYr8dnZH8lI/AAAAAAAAmDc/dvk4KMj-Z44jB6lzG9vTavkE_xrGNQLSgCLcBGAs/s1600/95429f62c8326932be2d973e64f1c0d1.jpg
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João Kleper 
Tema: Inovação em vendas 
24/08/2017 
Auditório do SESC/ Centro – 18h30 
 
Lançamento da Liquida Natal 2017 
 
Peter Mac News 
Tema: Transformando desafios em oportunidades 
31/08/2017 
18h30 – auditório do hotel Holiday Inn  Natal 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR DATA: 10.08.17 

Galeria Sesc Cidade Alta abre 

exposição “Caixa de lápis” 
O evento estará aberto à visitação gratuita até o dia 13/09, das 9h às 19h, exceto aos finais de 

semana e feriados. 

Por Redação 

 

 

Divulgar as múltiplas perspectivas estéticas, temáticas e formas de expressão elaboradas pelo 

artista Assis Costa. Esse é o objetivo da exposição Caixa de lápis, cuja vernissage será dia 16/08, a 

partir das 19h, na Galeria Sesc Cidade Alta. O projeto é uma iniciativa do Sistema Fecomércio, 

realizada por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). A 

exposição, 4ª deste ano da Galeria Sesc, estará aberta à visitação gratuita até o dia 13/09, das 9h às 

19h, exceto aos finais de semana e feriados. 

Caixa de lápis é resultado do trabalho desenvolvido pelo artista curraisnovense Assis Costa que, 
em mais de 25 anos, explorou em sua obra um universo artístico que vai além das artes plásticas, 

passeando também pela escultura, quadrinhos, música e literatura. Tendo a pintura como principal  
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atividade, o artista trabalha temáticas diversas, como Dom Quixote e Sancho Pança, mesclados a 

São Francisco de Assis e à paisagem física e cultural do sertão seridoense. Desse modo, Assis 

Costa cria, a partir de sua pintura, uma identidade regional para esse espaço, retratando aspectos 

da cultura popular como Boi de Reis, Forrós e São João. 

A proposta da exposição é explorar essa dimensão plural do artista, trazendo ao público 30 obras 

pintadas em acrílico sobre tela ou óleo sobre tela que pertencem ao acervo do médico, filósofo e 

colecionador Edrisi Fernandes, que, há mais de cinco anos, adquire obras do artista nos mais 

diversos gêneros. 

Sobre a Galeria Sesc 
Em sua terceira edição, o projeto Galeria Sesc selecionou seis trabalhos de artistas potiguares para 

exposições no Sesc Cidade Alta, unidade localizada em Natal. Foram escolhidos para expor este 

ano entre março e dezembro: “Pelo Pescoço” de Daniel Torres; “Olhar mais atento”, do coletivo 

Urban Sketchers Natal; “Refugo”, de Elisa Elsie; “Caixa de lápis”, de Assis Costa; “Arremedos”, 

de Natã Ferreira; e “Duna: a busca de um si a que pertencer”, de Mariana do Vale. Cada 

selecionado receberá um prêmio no valor de R$ 2.300 brutos. 

Além do cachê, o Sesc disponibiliza recursos técnicos e financeiros para a produção das 

exposições, assessoria em arte-educação e mediação cultural, totalizando R$ 48 mil investidos. 

A Galeria Sesc é o único espaço cultural de Natal que conta com mediadores em arte visuais 

durante o período das exposições. Os profissionais desenvolvem o papel de elo entre o público 

visitante e as obras de artes. Além de contextualizar o expectador sobre a exposição, o profissional 

desenvolve ações de arte-educação com o público, incluindo grupos escolares. 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS DATA: 09.08.17 
 

GALERIA SESC CIDADE ALTA ABRE 

EXPOSIÇÃO “CAIXA DE LÁPIS” 

 

 

Divulgar as múltiplas perspectivas estéticas, temáticas e formas de 

expressão elaboradas pelo artista Assis Costa. Esse é o objetivo da 

exposição Caixa de lápis, cuja vernissage será dia 16/08, a partir das 19h, na 

Galeria Sesc Cidade Alta. O projeto é uma iniciativa do Sistema Fecomércio, 

realizada por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte 

(Sesc RN). A exposição, 4ª deste ano da Galeria Sesc, estará aberta à  

 

https://1.bp.blogspot.com/-iALd4w2RfK0/WYtAkTzJD9I/AAAAAAAAmE0/H1kaj05bsdkIchQ3pyVQ02JE_fcm0LHGQCLcBGAs/s1600/Casal%2Bsertanejo%252C%2BAST%252C%2B40%2Bx%2B40%2Bcm%252C2012.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-iALd4w2RfK0/WYtAkTzJD9I/AAAAAAAAmE0/H1kaj05bsdkIchQ3pyVQ02JE_fcm0LHGQCLcBGAs/s1600/Casal%2Bsertanejo%252C%2BAST%252C%2B40%2Bx%2B40%2Bcm%252C2012.JPG
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visitação gratuita até o dia 13/09, das 9h às 19h, exceto aos finais de semana 

e feriados. 

 

Caixa de lápis é resultado do trabalho desenvolvido pelo artista 

curraisnovense Assis Costa que, em mais de 25 anos, explorou em sua obra 

um universo artístico que vai além das artes plásticas, passeando também 

pela escultura, quadrinhos, música e literatura. Tendo a pintura como 

principal atividade, o artista trabalha temáticas diversas, como Dom Quixote e 

Sancho Pança, mesclados a São Francisco de Assis e à paisagem física e 

cultural do sertão seridoense. Desse modo, Assis Costa cria, a partir de sua 

pintura, uma identidade regional para esse espaço, retratando aspectos da 

cultura popular como Boi de Reis, Forrós e São João. 

 

A proposta da exposição é explorar essa dimensão plural do artista, trazendo 

ao público 30 obras pintadas em acrílico sobre tela ou óleo sobre tela que 

pertencem ao acervo do médico, filósofo e colecionador Edrisi Fernandes, 

que, há mais de cinco anos, adquire obras do artista nos mais diversos 

gêneros. 

 

Sobre a Galeria Sesc 

 

Em sua terceira edição, o projeto Galeria Sesc selecionou seis trabalhos de 

artistas potiguares para exposições no Sesc Cidade Alta, unidade localizada 

em Natal. Foram escolhidos para expor este ano entre março e dezembro: 

“Pelo Pescoço” de Daniel Torres; “Olhar mais atento”, do coletivo Urban 

Sketchers Natal; “Refugo”, de Elisa Elsie; “Caixa de lápis”, de Assis Costa; 

“Arremedos”, de Natã Ferreira; e “Duna: a busca de um si a que pertencer”, 

de Mariana do Vale. Cada selecionado receberá um prêmio no valor de R$ 

2.300 brutos. 

 

Além do cachê, o Sesc disponibiliza recursos técnicos e financeiros para a 

produção das exposições, assessoria em arte-educação e mediação cultural, 

totalizando R$ 48 mil investidos. 



 

CONTINUAÇÃO: 

 

A Galeria Sesc é o único espaço cultural de Natal que conta com mediadores 

em arte visuais durante o período das exposições. Os profissionais 

desenvolvem o papel de elo entre o público visitante e as obras de 

artes. Além de contextualizar o expectador sobre a exposição, o profissional 

desenvolve ações de arte-educação com o público, incluindo grupos 

escolares. 

 

 

Serviço: 
O quê? Galeria Sesc abre exposição “Caixa de lápis” 

Vernissage? 16/08 (quarta-feira) | 19h 

Período da exposição? 16 de agosto a 13 de setembro, das 9h às 19h 
(exceto finais de semana e feriados) 
Onde? Sesc Cidade Alta. Rua Coronel Bezerra, 33, Cidade Alta. 
Agendamento escolar? Escolas interessadas devem ligar para (84) 
3133-0360 
 
ENTRADA GRATUITA  

https://4.bp.blogspot.com/-vZ1CQ0gl_Wk/WYtAqYJLmmI/AAAAAAAAmE4/wod8c0YMBrMWSutXE9zsfUHVhGB80B-oQCLcBGAs/s1600/Galeria-Sesc-Agosto.png
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Galeria Sesc Cidade Alta abre exposição 
“Caixa de lápis” 
Vernissage acontece dia 16 de agosto, às 19h. A entrada é gratuita. 

A exposição, 4ª deste ano da Galeria Sesc, estará aberta à visitação 
gratuita até o dia 13/09, das 9h às 19h, exceto aos finais de semana 

e feriados. 

Foto: Divulgação 
 

Divulgar as múltiplas perspectivas estéticas, temáticas e formas de 
expressão elaboradas pelo artista Assis Costa. Esse é o objetivo da 

exposição Caixa de lápis, cuja vernissage será dia 16, a partir das 19h, 
na Galeria Sesc Cidade Alta. O projeto é uma iniciativa do Sistema 

Fecomércio, realizada por meio do Serviço Social do Comércio do Rio 
Grande do Norte (Sesc RN). A exposição, 4ª deste ano da Galeria 

Sesc, estará aberta à visitação gratuita até o dia 13/09, das 9h às 19h, 
exceto aos finais de semana e feriados. 
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Caixa de lápis é resultado do trabalho desenvolvido pelo artista 

curraisnovense Assis Costa que, em mais de 25 anos, explorou em sua 
obra um universo artístico que vai além das artes plásticas, 

passeando também pela escultura, quadrinhos, música e literatura. 
Tendo a pintura como principal atividade, o artista trabalha 

temáticas diversas, como Dom Quixote e Sancho Pança, mesclados a 
São Francisco de Assis e à paisagem física e cultural do sertão 

seridoense. Desse modo, Assis Costa cria, a partir de sua pintura, 
uma identidade regional para esse espaço, retratando aspectos da 

cultura popular como Boi de Reis, Forrós e São João. 
 

A proposta da exposição é explorar essa dimensão plural do artista, 
trazendo ao público 30 obras pintadas em acrílico sobre tela ou óleo 

sobre tela que pertencem ao acervo do médico, filósofo e 
colecionador Edrisi Fernandes, que, há mais de cinco anos, adquire 

obras do artista nos mais diversos gêneros. 
 

Sobre a Galeria Sesc 
 

Em sua terceira edição, o projeto Galeria Sesc selecionou seis 
trabalhos de artistas potiguares para exposições no Sesc Cidade Alta, 

unidade localizada em Natal. Foram escolhidos para expor este ano 
entre março e dezembro: “Pelo Pescoço” de Daniel Torres; “Olhar 

mais atento”, do coletivo Urban Sketchers Natal; “Refugo”, de Elisa 
Elsie; “Caixa de lápis”, de Assis Costa; “Arremedos”, de Natã Ferreira; 

e “Duna: a busca de um si a que pertencer”, de Mariana do Vale. Cada 
selecionado receberá um prêmio no valor de R$ 2.300 brutos. 

 
Além do cachê, o Sesc disponibiliza recursos técnicos e financeiros 

para a produção das exposições, assessoria em arte-educação e 
mediação cultural, totalizando R$ 48 mil investidos. 

 
A Galeria Sesc é o único espaço cultural de Natal que conta com 

mediadores em arte visuais durante o período das exposições. Os 
profissionais desenvolvem o papel de elo entre o público visitante e as 

obras de artes. Além de contextualizar o expectador sobre a 
exposição, o profissional desenvolve ações de arte-educação com o  
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público, incluindo grupos escolares. 

 
Serviço: 

 
O quê? Galeria Sesc abre exposição “Caixa de lápis” 

Vernissage? 16/08 (quarta-feira) | 19h 
Período da exposição? 16 de agosto a 13 de setembro, das 9h às 19h 

(exceto finais de semana e feriados) 
Onde? Sesc Cidade Alta. Rua Coronel Bezerra, 33, Cidade Alta. 

Agendamento escolar? Escolas interessadas devem ligar para (84) 
3133-0360 
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EXPOSIÇÃO “CAIXA DE 

LÁPIS”, DE ASSIS COSTA, SERÁ 

ABERTA DIA 16 

 
Vernissage acontece dia 16 de agosto, às 19h. A entrada é gratuita 

Divulgar as múltiplas perspectivas estéticas, temáticas e formas de expressão 

elaboradas pelo artista Assis Costa. Esse é o objetivo da exposição Caixa de lápis, 

cuja vernissage será dia 16/08, a partir das 19h, na Galeria Sesc Cidade Alta. O 

projeto é uma iniciativa do Sistema Fecomércio, realizada por meio do Serviço Social 

do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). A exposição, 4ª deste ano da 

Galeria Sesc, estará aberta à visitação gratuita até o dia 13/09, das 9h às 19h, exceto 

aos finais de semana e feriados. 
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Caixa de lápis é resultado do trabalho desenvolvido pelo artista curraisnovense Assis 

Costa que, em mais de 25 anos, explorou em sua obra um universo artístico que vai 

além das artes plásticas, passeando também pela escultura, quadrinhos, música e 

literatura. Tendo a pintura como principal atividade, o artista trabalha temáticas 

diversas, como Dom Quixote e Sancho Pança, mesclados a São Francisco de Assis e à 

paisagem física e cultural do sertão seridoense. Desse modo, Assis Costa cria, a partir 

de sua pintura, uma identidade regional para esse espaço, retratando aspectos da 

cultura popular como Boi de Reis, Forrós e São João. 

A proposta da exposição é explorar essa dimensão plural do artista, trazendo ao 

público 30 obras pintadas em acrílico sobre tela ou óleo sobre tela que pertencem ao 

acervo do médico, filósofo e colecionador Edrisi Fernandes, que, há mais de cinco 

anos, adquire obras do artista nos mais diversos gêneros. 

Em sua terceira edição, o projeto Galeria Sesc selecionou seis trabalhos de artistas 

potiguares para exposições no Sesc Cidade Alta, unidade localizada em Natal. Foram 

escolhidos para expor este ano entre março e dezembro: “Pelo Pescoço” de Daniel 

Torres; “Olhar mais atento”, do coletivo Urban Sketchers Natal; “Refugo”, de Elisa 

Elsie; “Caixa de lápis”, de Assis Costa; “Arremedos”, de Natã Ferreira; e “Duna: a 

busca de um si a que pertencer”, de Mariana do Vale. Cada selecionado receberá um 

prêmio no valor de R$ 2.300 brutos. 

Além do cachê, o Sesc disponibiliza recursos técnicos e financeiros para a produção 

das exposições, assessoria em arte-educação e mediação cultural, totalizando R$ 48 

mil investidos. 

http://www.substantivoplural.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Casal-sertanejo2c-AST2c-40-x-40-cm2c2012.jpg
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Serviço: 

O quê? Galeria Sesc abre exposição “Caixa de lápis” 

Vernissage? 16/08 (quarta-feira) | 19h 

Período da exposição? 16 de agosto a 13 de setembro, das 9h às 19h (exceto finais 

de semana e feriados) 

Onde? Sesc Cidade Alta. Rua Coronel Bezerra, 33, Cidade Alta. 

Agendamento escolar? Escolas interessadas devem ligar para (84) 3133-0360 

ENTRADA GRATUITA 
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CINE TEATRO PEDRO AMORIM DÁ 
SEQUÊNCIA A UMA VASTA AGENDA DE 
EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURAIS 

 

Principal celeiro de manifestações artístico-culturais do Assú e que tem sua importância 

engrandecida pela administração do prefeito Gustavo Montenegro Soares, o Cine Teatro 

Pedro Amorim vem experimentando um período intenso em sua agenda, sempre atraindo 

grandes públicos para valorizar os artistas locais e vivenciar a arte e cultura nos seus mais 

diversos gêneros. E, segundo o coordenador-geral Marcos Henrique da Silva, a 

determinação da gestão é priorizar a cultura no seu todo, garantindo reconhecimento e 

oportunidade à produção artístico-cultural local e fazendo do seu interior um universo 

multicultural. 

Ele ressalta que foi com essa determinação que, durante o quarto aniversário da 

revitalização do Cine Teatro, a estrutura atraiu um público de mais de 1.600 (mil e 

seiscentas) pessoas, enfatizando a expressiva programação que o Cine Teatro viveu 

durante o período de 14 dias de eventos em julho passado, correspondente à mencionada 

comemoração. E este mês de agosto já vem sendo marcado com as atividades alusivas à 

Semana do Estudante, que se prolongarão até este próximo sábado, dia 12. 

http://programaregistrando.com.br/cine-teatro-pedro-amorim-da-sequencia-a-uma-vasta-agenda-de-eventos-artistico-culturais/
http://programaregistrando.com.br/cine-teatro-pedro-amorim-da-sequencia-a-uma-vasta-agenda-de-eventos-artistico-culturais/
http://programaregistrando.com.br/cine-teatro-pedro-amorim-da-sequencia-a-uma-vasta-agenda-de-eventos-artistico-culturais/
http://programaregistrando.com.br/wp-content/uploads/2017/08/CT10.jpg
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Para o mês de setembro o itinerário do Cine Teatro prevê a realização de uma Mostra de 

Cinema, realizada em parceria com o Sistema Fecomércio/RN, SESC e SENAC, nos dias 15 

e 16, voltada para alunos da rede pública de ensino do período matutino, mas, aberta ao 

público em geral durante a noite. Na continuação, a expectativa é que o Cine Teatro 

restabeleça o cronograma de projeção de filmes. “É uma determinação, não só da 

Secretaria de Educação e Cultura, mas, de todos que fazem parte da atual administração, 

dar total apoio a cultura em seus diversos segmentos e tratá-la também como forma de 

empreendedorismo”, concluiu Marcos Henrique. 

Prefeitura Municipal do Assú 

Secretaria de Comunicação e Ouvidoria 
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Pedro Amorim: Cine Teatro dá sequência a uma 
vasta agenda de eventos artístico-culturais 

 

Imagem: Reprodução/Assessoria 

Principal celeiro de manifestações artístico-culturais do Assú e que tem sua importância 
engrandecida pela administração do prefeito Gustavo Montenegro Soares, o Cine Teatro 
Pedro Amorim vem experimentando um período intenso em sua agenda, sempre 
atraindo grandes públicos para valorizar os artistas locais e vivenciar a arte e cultura nos 
seus mais diversos gêneros. 
E, segundo o coordenador-geral Marcos Henrique da Silva, a determinação da gestão é 
priorizar a cultura no seu todo, garantindo reconhecimento e oportunidade à produção 
artístico-cultural local e fazendo do seu interior um universo multicultural. 
Ele ressalta que foi com essa determinação que, durante o quarto aniversário da 
revitalização do Cine Teatro, a estrutura atraiu um público de mais de 1.600 pessoas, 
enfatizando a expressiva programação que o Cine Teatro viveu durante o período de 14 
dias de eventos em julho passado, correspondente à mencionada comemoração. 
E este mês de agosto já vem sendo marcado com as atividades alusivas à Semana do 
Estudante, que se prolongarão até este próximo sábado (12), diz informação procedente 
da Secretaria de Comunicação e Ouvidoria.    
Para o mês de setembro o itinerário do Cine Teatro prevê a realização de uma Mostra 
de Cinema, realizada em parceria com o Sistema Fecomércio/RN, SESC e SENAC, nos 
dias 15 e 16, voltada para alunos da rede pública de ensino do período matutino, mas, 
aberta ao público em geral durante a noite. 
Na continuação, a expectativa é que o Cine Teatro restabeleça o cronograma de 
projeção de filmes. 
“É uma determinação, não só da Secretaria de Educação e Cultura, mas, de todos que 
fazem parte da atual administração, dar total apoio a cultura em seus diversos 
segmentos e tratá-la também como forma de empreendedorismo”, concluiu Marcos 
Henrique. 
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Sesc abre inscrições para 3º Curso de 

Folclore 
 

O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), 

instituição do Sistema Fecomércio, está com inscrições abertas para o 3º 

Curso de Folclore e Cultura Popular do RN. Realizado em parceria com a 

Comissão Norte-rio-grandense de Folclore, o curso focará na cultura papa-

jerimum com palestras de 27 facilitadores e 7 aulas-show. As inscrições 

podem ser feitas até o dia 18/08 nas Centrais de Relacionamento das 

unidades Sesc Cidade Alta e Zona Norte, ambas em Natal. 

O 3º Curso de Folclore e Cultura Popular acontecerá entre 19 de agosto e 21 

de outubro, sempre aos sábados, no auditório do Sesc Cidade Alta. Os 

valores variam de acordo com a categoria, sendo R$ 30,00 para 

comerciários, R$ 40,00 para conveniados e R$ 50,00 para usuários. O curso 

terá um total de 40 horas e será emitido certificado para os participantes. 

Artesanato, culinária, lendas e crendices, literatura de Cordel, teatro de João 

Redondo, religiosidade, autos e danças populares serão alguns dos temas 

abordados em um total de dez encontros. Entre os facilitadores, estarão 

nomes como Iaperi Araújo, Severino Vicente, Daliana Cascudo e Carlos 

Zens. Desde 2015, 331 pessoas foram formadas pelo curso promovido pelo 

Sesc, que visa difundir, valorizar e perpetuar as diversas manifestações 

culturais populares do estado. 
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Sesc abre inscrições de curso para 

gestantes em Natal e Caicó 
 

Para preparar as mamães de primeira 

viagem, o Sesc oferece o curso para gestantes, que está com inscrições abertas em 

Natal e Caicó. Em Natal, as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto, e em 

Caicó, até o próximo dia 11, ambas nas Centrais de Relacionamento das respectivas 

unidades. O número de vagas é limitado. 

A programação do curso inclui temas como aspectos emocionais da gestação, pré-

natal, tipos de parto e anestesias obstétricas, cuidados com o recém-nascido, 

odontologia na gestação e para o bebê, aspectos nutricionais e aleitamento materno e 

práticas fisioterápicas para gestante e bebê. 

As palestras serão ministradas por profissionais da área, incluindo médico obstetra, 

enfermeiro, odontólogo, fisioterapeuta e nutricionista. O curso para gestantes 

acontece em um mês pertinente: agosto é o mês escolhido para incentivar o 

aleitamento materno, sendo chamado de Agosto Dourado. A campanha, encabeçada 

pelo Ministério da Saúde, é apoiada pelos regionais do Sesc de todo o Brasil. 

Arrecadação no Agosto Dourado 
Durante o mês de agosto, nove unidades do Sesc no estado estão arrecadando frascos 

de vidro para armazenamento do leite materno. O material será doado para 

maternidades e bancos de leite em Natal, Mossoró e Caicó. 

 
 

http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2017/08/Curso-para-gestantes-CAIC%C3%93.jpg
http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2017/08/Curso-para-gestantes-CAIC%C3%93.jpg


 

VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ  DATA: 09.08.17 
 

Sesc abre inscrições para oficina sobre 

dramaturgia do palhaço em Caicó 
 

Começaram ontem (08/08) e vão até dia 11/08 em 

Caicó as inscrições para a oficina A Dramaturgia do Palhaço: das entradas clássicas 

aos números contemporâneos. Promovida pelo Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, a capacitação gratuita 

integra o projeto Sesc Dramaturgias, e acontece entre 14 e 19/08 no Sesc Caicó. 

Para se inscrever, basta entrar em contato pelo telefone (84) 3421-2337. Além da 

cidade seridoense, a oficina também acontece em Natal de 08 a 11/08, e em Mossoró 

entre 21 e 25/08, com inscrições que vão de 14 e 18 de agosto pelo telefone (84) 

3316-3665. As vagas nas três cidades são limitadas. 

Na oficina, que terá cinco dias de duração, serão abordadas teoria e prática com o 

objetivo de ampliar as referências dos participantes acerca do tema. Serão tomados 

por base dois aspectos: o estudo e análise dramatúrgica de algumas entradas cômicas 

dos séculos XIX e XX e as possibilidades de criação de números contemporâneos na 

prática. 

A atividade será ministrada por Caco Mattos, ator, palhaço e diretor, pesquisador da 

palhaçaria clássica, empenhado na pesquisa de um tipo de dramaturgia criada pelos 

palhaços europeus entre a metade dos séculos XIX e XX na França e que tanto 

inspirou os escritores franceses Tristan Rémy e Pierre Robert Levy a registrar fatos 

históricos de extrema importância ao circo contemporâneo. É um dos tradutores do 

livro Entradas clownescas: uma dramaturgia do clown, de Tristan Rémy, lançado 

pelas Edições Sesc/SP 2016. 
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SENAC 
VEÍCULO: SITE ABIH  DATA: 10.08.17 
 

Parceria entre ABIH-RN e Senac capacita 
empresas hoteleiras 

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do RN (ABIH-RN) e o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac RN)  firmaram parceria para 

capacitação de empresas do segmento hoteleiro. 

Na última segunda-feira (7), ocorreu a solenidade de entrega de certificado da 

primeira turma realizada. Ao todo, mais de 20 funcionários de 14 empresas foram 

beneficiados com o curso Aperfeiçoamento em Controles Gerenciais para Hotelaria. 

Desenvolvido especificamente para atender a demanda da ABIH-RN, o objetivo do 

treinamento foi preparar profissionais com competências que lhes permitam atuar 

analisando informações contábeis e indicadores de performance para acompanhar 

projeções de faturamento, reduzir perdas e aumentar o lucro em meios de 

hospedagem. 

Para o presidente da ABIH-RN, José Odécio Rodrigues Júnior, os resultados foram 

muito positivos. “Iremos expandir essa parceria e realizar outras capacitações, o que 

permitirá o aperfeiçoamento das atividades dos empreendimentos hoteleiros. Sabemos 

que a qualificação profissional se reflete diretamente na qualidade dos serviços 

prestados”, afirmou. 

O diretor regional do Senac RN, Fernando Virgilio, destacou que a Instituição conta 

com uma equipe multidisciplinar de especialistas, voltada para a criação de conteúdo. 

“Isso nos permite oferecer soluções integradas, como no caso desta parceria com a 

ABIH. O grande diferencial é a flexibilidade de apresentar ao cliente atendimento 



 

personalizado, propondo produtos customizados de acordo com cada perfil e 

necessidade da organização”, explicou. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL EMPRESAS E NEGÓCIOS  DATA: 09.08.17 
 

Parceria entre Senac e ABIH-
RN capacita empresas 
hoteleiras 

 
  

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac RN) e a Associação Brasileira da 

Indústria de Hotéis do RN (ABIH-RN) firmaram parceria para capacitação de empresas do 

segmento hoteleiro. 

Na última quarta-feira (7), ocorreu a solenidade de entrega de certificado da primeira turma 

realizada. Ao todo, mais de 20 funcionários de 14 empresas foram beneficiados com o curso 

Aperfeiçoamento em Controles Gerenciais para Hotelaria. 

Desenvolvido especificamente para atender a demanda da ABIH-RN, o objetivo do treinamento 

foi preparar profissionais com competências que lhes permitam atuar analisando informações 

contábeis e indicadores de performance para acompanhar projeções de faturamento, reduzir perdas 

e aumentar o lucro em meios de hospedagem. 



 

CONTINUAÇÃO: 

Para o presidente da ABIH-RN, José Odécio Rodrigues Júnior, os resultados foram muito 

positivos. “Iremos expandir essa parceria e realizar outras capacitações, o que permitirá o 

aperfeiçoamento das atividades dos empreendimentos hoteleiros. Sabemos que a qualificação 

profissional se reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados”, afirmou. 

O diretor regional do Senac RN, Fernando Virgilio, destacou que a Instituição conta com uma 

equipe multidisciplinar de especialistas, voltada para a criação de conteúdo. “Isso nos permite 

oferecer soluções integradas, como no caso desta parceria com a ABIH. O grande diferencial é a 

flexibilidade de apresentar ao cliente atendimento personalizado, propondo produtos customizados 

de acordo com cada perfil e necessidade da organização”, explicou. 

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte – ABIH RN é uma 

entidade civil sem fins lucrativos, que reúne as principais redes hoteleiras, resorts, hotéis, 

pousadas, apart-hotéis, albergues e meios de hospedagens de diferentes categorias com sede ou 

estabelecimento no Rio Grande do Norte. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ  DATA: 09.08.17 
 

Parceria entre Senac e ABIH capacita 

empresas hoteleiras 
 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (Senac RN) e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do RN 

(ABIH-RN) firmaram parceria para capacitação de empresas do segmento 

hoteleiro. Ao todo, mais de 20 funcionários de 14 empresas foram beneficiados com o 

curso Aperfeiçoamento em Controles Gerenciais para Hotelaria. 

Desenvolvido especificamente para atender a demanda da ABIH-RN, o objetivo do 

treinamento foi preparar profissionais com competências que lhes permitam atuar 

analisando informações contábeis e indicadores de performance para acompanhar 

projeções de faturamento, reduzir perdas e aumentar o lucro em meios de 

hospedagem. 

Para o presidente da ABIH-RN, José Odécio Rodrigues Júnior, os resultados foram 

muito positivos. “Iremos expandir essa parceria e realizar outras capacitações, o que 

permitirá o aperfeiçoamento das atividades dos empreendimentos hoteleiros. Sabemos 

que a qualificação profissional se reflete diretamente na qualidade dos serviços 

prestados”, afirmou. 

O diretor regional do Senac RN, Fernando Virgilio, destacou que a Instituição conta 

com uma equipe multidisciplinar de especialistas, voltada para a criação de conteúdo. 

“Isso nos permite oferecer soluções integradas, como no caso desta parceria com a 

ABIH. O grande diferencial é a flexibilidade de apresentar ao cliente atendimento 

personalizado, propondo produtos customizados de acordo com cada perfil e 

necessidade da organização”, explicou. 

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte – ABIH RN é 

uma entidade civil sem fins lucrativos, que reúne as principais redes hoteleiras, 

resorts, hotéis, pousadas, apart-hotéis, albergues e meios de hospedagens de diferentes 

categorias com sede ou estabelecimento no Rio Grande do Norte. 
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VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA DATA: 09.08.17 
 

Fecomércio/RN: Senac promove Semana 
Gastronômica no Rio de Janeiro 

 

Foto; Assessoria > A foto não carregou 

O Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio/RN), por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) 
promove a Semana da Gastronomia Regional do RN, no Rio de Janeiro (RJ), iniciada 
nesta quarta-feira (09). 
O evento homenageará o estudioso potiguar, Luiz da Câmara Cascudo, abordando 
aspectos da gastronomia regional pesquisados por ele e que também estão presentes 
no livro Arte e rituais do fazer, do servir e comer no Rio Grande do Norte – uma 
homenagem a Câmara Cascudo, publicado pela Editora Senac. 
Durante dois dias, serão apresentados pratos da cultura gastronômica potiguar no 
Restaurante-Escola Senac Downtown. 
Os instrutores do Senac/RN, Rodrigo Santana (foto) e Elizabeth Assunção formam a 
equipe técnica que apresentará o cardápio regional, diz nota da assessoria de imprensa 
da Federação, na capital potiguar. 
A programação contemplará também uma aula-show, com o tema “Do mar ao sertão”, 
onde será apresentada a receita “Paçoca de camarão e Musseline de Macaxeira com 
mangaba”, desenvolvida por Rodrigo Santana. 
A Semana da Gastronomia Regional é uma iniciativa do Departamento Nacional do 
Senac, que visa divulgar as diferentes cozinhas do país.  
Uma vez por mês, um Departamento Regional da instituição é convidado para divulgar a 
culinária do seu estado. 
Além da programação no Rio de janeiro, também serão contemplados os restaurantes-
escola em Brasília, entre os dias 11 e 15 de setembro. 
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VEÍCULO: BLOG CRISTINA LIRA DATA: 09.08.17 
 

Senac RN promove Semana Gastronômica no Rio 
de Janeiro   

O evento apresentará a cultura gastronômica do Rio Grande do Norte 

 O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, promove a Semana da 

Gastronomia Regional do Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro (RJ), com 

início hoje (09). O evento homenageará o estudioso potiguar, Luiz da Câmara 

Cascudo, abordando aspectos da gastronomia regional pesquisados por ele e 

que também estão presentes no livro Arte e rituais do fazer, do servir e 

comer no Rio Grande do Norte – uma homenagem a Câmara Cascudo, 

publicado pela Editora Senac. 

Durante dois dias, serão apresentados pratos da cultura gastronômica 

potiguar no Restaurante-escola Senac Downtown. Os instrutores do Senac 

RN, Rodrigo Santana e Elizabeth Assunção formam a equipe técnica que 

apresentará o cardápio regional. 

Entre os pratos que serão servidos, estão Baião de dois com arroz da terra, 

Filé de sol com Cebola roxa caramelizada, Paçoca de carne de sol, Arroz de 

caranguejo, Camarão na Moranga, Macaxeira cozida, Farofa D’água com 

castanha, Pirão de queijo, Camarão na nata, Feijão verde, Doces em compota 

variados e Cartola. 

A programação contemplará também uma aula-show, com o tema “Do mar 

ao sertão”, onde será apresentada a receita “Paçoca de camarão e Musseline 

de Macaxeira com mangaba”, desenvolvida por Rodrigo Santana. Um dos 

ícones da gastronomia norte-rio-grandense, conhecido pela exuberância e 

sabor marcante, o camarão aparece como ingrediente principal na releitura 

de um prato típico do Nordeste que comumente utiliza a carne de sol ou de 

charque como proteína, a paçoca. 



 

CONTINUAÇÃO: 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, destaca que o 

evento irá proporcionar aos chefs e alunos das empresas pedagógicas do 

Senac uma troca de conhecimentos, além de divulgar a culinária potiguar, um 

dos diferenciais do turismo no Rio Grande do Norte. 

A Semana da Gastronomia Regional é uma iniciativa do Departamento 

Nacional do Senac, que visa divulgar as diferentes cozinhas do País. Uma vez 

por mês, um Departamento Regional da Instituição é convidado para divulgar 

a culinária do seu estado. 

Em 2015, o Senac RN participou pela primeira vez, levando um cardápio 

tipicamente potiguar para os restaurantes-escola na Câmara dos Deputados, 

Senado e Confederação Nacional do Comércio (CNC), em Brasília, bem como 

realizou também aula show para convidados. 

Este ano, o Senac RN participa pela segunda vez do projeto. Além da 

programação no Rio de janeiro, também serão contemplados os restaurantes-

escola em Brasília, entre os dias 11 e 15 de setembro. 

Confira a programação do evento: 

 Quarta-feira (09/08) 

12h às 15h – Serviço de bufê no restaurante-escola Downtown 

20h às 21h – Aula Show – “Paçoca de camarão e Musseline de Macaxeira com 

mangaba” 

Quinta-feira (10/08) 

12h às 15h – Serviço de bufê no restaurante-escola Downtown 

 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/AO PONTO DATA: 09.08.17 

Semana Gastronômica no Rio de 
Janeiro será dedicada a gastronomia 
potiguar 

Uma homenagem a Luís da Câmara Cascudo na mesa carioca. Começa hoje no Rio de 

Janeiro a Semana da Gastronomia Regional do Rio Grande do Norte. Realizada pelo 

Senac Rio Grande do Norte, o evento aborda aspectos da gastronomia nordestina 

pesquisados pelo historiador e etnógrafo potiguar, traduzidos de forma prática e atual 

no livro “Arte e rituais do fazer, do servir e comer no Rio Grande do Norte – uma 

homenagem a Câmara Cascudo”, publicado pela Editora Senac. 

Vale lembrar que o livro é uma das raríssimas publicaçães a reunir receitas genuínas do 

povo potiguar, com seus modos de fazer próximos dos ancestrais. 

 

Sabores locais e releitura contemporânea: prato desenvolvido para semana gastronômica do RN no Rio de 

Janeiro 

Durante dois dias, serão apresentados pratos da cultura gastronômica potiguar no 

Restaurante-escola Senac Downtown. Os instrutores do Senac RN, Rodrigo Santana e 

Elizabeth Assunção formam a equipe técnica que apresentará o cardápio regional. 

Entre os pratos que serão servidos estão Baião de dois com arroz da terra, Filé de sol 

com Cebola roxa caramelizada, Paçoca de carne de sol, Arroz de caranguejo, Camarão 

na Moranga, Macaxeira cozida, Farofa D’água com castanha, Pirão de queijo, Camarão 

na nata, Feijão verde, Doces em compota variados e Cartola. 



 

CONTINUAÇÃO: 

 

Rodrigo Santana coordena a Semana promovida pelo Senac RN, no RJ 

A programação contemplará também uma aula-show, com o tema “Do mar ao sertão”, 

onde será apresentada a receita “Paçoca de camarão e Musseline de Macaxeira com 

mangaba”, desenvolvida por Rodrigo Santana. Um dos ícones da gastronomia norte-rio- 



 

CONTINUAÇÃO: 

grandense, conhecido pela exuberância e sabor marcante, o camarão aparece como 

ingrediente principal na releitura de um prato típico do Nordeste que comumente utiliza a 

carne de sol ou de charque como proteína, a paçoca. 

A Semana da Gastronomia Regional é uma iniciativa do Departamento Nacional do 

Senac, que visa divulgar as diferentes cozinhas do País. Uma vez por mês, um 

Departamento Regional da Instituição é convidado para divulgar a culinária do seu 

estado. 

Este ano, o Senac RN participa pela segunda vez do projeto. Além da programação no 

Rio de janeiro, também serão contemplados os restaurantes-escola em Brasília, entre os 

dias 11 e 15 de setembro. 

Para saber onde encontrar esse livro “Arte e rituais do fazer, do servir e do comer no Rio 

Grande do Norte – Uma homenagem a Luís da Câmara Cascudo”, visite livrarias e 

sebos virtuais. Encontrei na Livraria Leitura (aqui) e o Estante Virtual (aqui) . Também é 

possível encontrar na Editora Senac 

 
 

https://www.livrariacultura.com.br/p/livros/gastronomia/arte-e-rituais-do-fazer-do-servir-e-do-comer-3219588
https://www.estantevirtual.com.br/b/senac-nacional/artes-e-rituais-do-fazer-do-servir-e-do-comer-no-rn/1425085514


 

VEÍCULO: BLOG CORREIO DO SERIDÓ DATA: 09.08.17 
 

Senac RN promove Semana 

Gastronômica no Rio de Janeiro 

 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Instrutor-Rodrigo-Santana-Coordenar%C3%A1-as-atividades.jpg


 

CONTINUAÇÃO: 

 

Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, promove a Semana da 

Gastronomia Regional do Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro (RJ), 

com início hoje (09). O evento homenageará o estudioso potiguar, Luiz 

da Câmara Cascudo, abordando aspectos da gastronomia regional 

pesquisados por ele e que também estão presentes no livro Arte e 

rituais do fazer, do servir e comer no Rio Grande do Norte – uma 

homenagem a Câmara Cascudo, publicado pela Editora Senac. 

Durante dois dias, serão apresentados pratos da cultura gastronômica 

potiguar no Restaurante-escola Senac Downtown. Os instrutores do 

Senac RN, Rodrigo Santana e Elizabeth Assunção formam a equipe 

técnica que apresentará o cardápio regional. 

Entre os pratos que serão servidos, estão Baião de dois com arroz da 

terra, Filé de sol com Cebola roxa caramelizada, Paçoca de carne de 

sol, Arroz de caranguejo, Camarão na Moranga, Macaxeira cozida, 

Farofa D’água com castanha, Pirão de queijo, Camarão na nata, Feijão 

verde, Doces em compota variados e Cartola. 

A programação contemplará também uma aula-show, com o tema “Do 

mar ao sertão”, onde será apresentada a receita “Paçoca de camarão e 

Musseline de Macaxeira com mangaba”, desenvolvida por Rodrigo 

Santana. Um dos ícones da gastronomia norte-rio-grandense, 

conhecido pela exuberância e sabor marcante, o camarão aparece 

como ingrediente principal na releitura de um prato típico do Nordeste 

que comumente utiliza a carne de sol ou de charque como proteína, a 

paçoca. 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, destaca que 

o evento irá proporcionar aos chefs e alunos das empresas 

pedagógicas do Senac uma troca de conhecimentos, além de divulgar  



 

CONTINUAÇÃO: 

a culinária potiguar, um dos diferenciais do turismo no Rio Grande do 

Norte. 

A Semana da Gastronomia Regional é uma iniciativa do Departamento 

Nacional do Senac, que visa divulgar as diferentes cozinhas do País. 

Uma vez por mês, um Departamento Regional da Instituição é 

convidado para divulgar a culinária do seu estado. 

Em 2015, o Senac RN participou pela primeira vez, levando um 

cardápio tipicamente potiguar para os restaurantes-escola na Câmara 

dos Deputados, Senado e Confederação Nacional do Comércio (CNC), 

em Brasília, bem como realizou também aula show para convidados. 

Este ano, o Senac RN participa pela segunda vez do projeto. Além da 

programação no Rio de janeiro, também serão contemplados os 

restaurantes-escola em Brasília, entre os dias 11 e 15 de setembro. 

Confira a programação do evento: 

Quarta-feira (09/08) 

12h às 15h – Serviço de bufê no restaurante-escola Downtown 

20h às 21h – Aula Show – “Paçoca de camarão e Musseline de 

Macaxeira com mangaba” 

Quinta-feira (10/08) 

12h às 15h – Serviço de bufê no restaurante-escola Downtown 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/E-TURISMO  DATA: 09.08.17 

Senac-RN homenageia Câmara 
Cascudo e leva gastronomia potiguar 
para o Rio de Janeiro 

Começou nesta quarta-feira (9), no Rio de Janeiro, a Semana da Gastronomia Regional 

do Rio Grande do Norte. Realizado pelo Senac-RN, o evento aborda aspectos da 

gastronomia nordestina pesquisados pelo historiador e etnógrafo potiguar Luís da 

Câmara Cascudo. 

Detalhe: todos os itens que compõem o festival foram traduzidos de forma prática e atual 

no livro “Arte e rituais do fazer, do servir e comer no Rio Grande do Norte – uma 

homenagem a Câmara Cascudo”, publicado pela Editora Senac. 

O “banquete” potiguar será oferecido até sexta-feira (11) no restaurante-escola Senac 

Downtown. Os instrutores do Senac RN, Rodrigo Santana (foto abaixo) e Elizabeth 

Assunção, compõem a equipe técnica responsável pelo cardápio regional. 

Entre os pratos, destaque para o baião de dois com arroz da terra, filé de sol com cebola 

roxa caramelizada, paçoca de carne de sol, arroz de caranguejo, camarão na moranga, 

macaxeira cozida, farofa d’água com castanha, pirão de queijo, camarão na nata, feijão 

verde, doces em compota variados e cartola. 

A Semana da Gastronomia Regional é uma iniciativa do Departamento Nacional do 

Senac, que visa divulgar as diferentes cozinhas do País. Uma vez por mês, um 

Departamento Regional da Instituição é convidado para divulgar a culinária do seu 

estado. 

O Senac-RN participa pela segunda vez do projeto no Rio. Os restaurantes-escola de 

Brasília também receberão o festival potiguar entre os dias 11 e 15 de setembro. 
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Senac RN promove Semana 

Gastronômica no Rio de Janeiro 
O evento apresentará a cultura gastronômica do Rio Grande do Norte 

Por Redação 

 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, promove a Semana da Gastronomia Regional do 

Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro (RJ), com início hoje (09). O evento homenageará o 

estudioso potiguar, Luiz da Câmara Cascudo, abordando aspectos da gastronomia regional 

pesquisados por ele e que também estão presentes no livro Arte e rituais do fazer, do servir e 

comer no Rio Grande do Norte – uma homenagem a Câmara Cascudo, publicado pela Editora 

Senac. 

Durante dois dias, serão apresentados pratos da cultura gastronômica potiguar no Restaurante-

escola Senac Downtown. Os instrutores do Senac RN, Rodrigo Santana e Elizabeth Assunção 

formam a equipe técnica que apresentará o cardápio regional. 

Entre os pratos que serão servidos, estão Baião de dois com arroz da terra, Filé de sol com Cebola 

roxa caramelizada, Paçoca de carne de sol, Arroz de caranguejo, Camarão na Moranga, Macaxeira 

cozida, Farofa D’água com castanha, Pirão de queijo, Camarão na nata, Feijão verde, Doces em 

compota variados e Cartola. 

A programação contemplará também uma aula-show, com o tema “Do mar ao sertão”, onde será 

apresentada a receita “Paçoca de camarão e Musseline de Macaxeira com mangaba”, desenvolvida 

por Rodrigo Santana. Um dos ícones da gastronomia norte-rio-grandense, conhecido pela 

exuberância e sabor marcante, o camarão aparece como ingrediente principal na releitura de um 

prato típico do Nordeste que comumente utiliza a carne de sol ou de charque como proteína, a 

paçoca. 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, destaca que o evento irá proporcionar 

aos chefs e alunos das empresas pedagógicas do Senac uma troca de conhecimentos, além de 

divulgar a culinária potiguar, um dos diferenciais do turismo no Rio Grande do Norte. 

A Semana da Gastronomia Regional é uma iniciativa do Departamento Nacional do Senac, que 

visa divulgar as diferentes cozinhas do País. Uma vez por mês, um Departamento Regional da 

Instituição é convidado para divulgar a culinária do seu estado. 

Em 2015, o Senac RN participou pela primeira vez, levando um cardápio tipicamente potiguar 

para os restaurantes-escola na Câmara dos Deputados, Senado e Confederação Nacional do 

Comércio (CNC), em Brasília, bem como realizou também aula show para convidados. 

Este ano, o Senac RN participa pela segunda vez do projeto. Além da programação no Rio de 

janeiro, também serão contemplados os restaurantes-escola em Brasília, entre os dias 11 e 15 de 

setembro. 

Confira a programação do evento: 

Quarta-feira (09/08) 
12h às 15h – Serviço de bufê no restaurante-escola Downtown 

20h às 21h – Aula Show – “Paçoca de camarão e Musseline de Macaxeira com mangaba” 

Quinta-feira (10/08) 
12h às 15h – Serviço de bufê no restaurante-escola Downtown 
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Senac RN promove Semana Gastronômica 

no Rio de Janeiro 
 
 

O Sistema Fecomércio RN, por meio 

do Senac, promove a Semana da Gastronomia Regional do Rio Grande do Norte, no 

Rio de Janeiro (RJ), com início hoje (09). O evento homenageará o estudioso 

potiguar, Luiz da Câmara Cascudo, abordando aspectos da gastronomia regional 

pesquisados por ele e que também estão presentes no livro Arte e rituais do fazer, do 

servir e comer no Rio Grande do Norte – uma homenagem a Câmara Cascudo, 

publicado pela Editora Senac. 

Durante dois dias, serão apresentados pratos da cultura gastronômica potiguar no 

Restaurante-escola Senac Downtown. Os instrutores do Senac RN, Rodrigo Santana e 

Elizabeth Assunção formam a equipe técnica que apresentará o cardápio regional. 

Entre os pratos que serão servidos, estão Baião de dois com arroz da terra, Filé de sol 

com Cebola roxa caramelizada, Paçoca de carne de sol, Arroz de caranguejo, 

Camarão na Moranga, Macaxeira cozida, Farofa D’água com castanha, Pirão de 

queijo, Camarão na nata, Feijão verde, Doces em compota variados e Cartola. 

A programação contemplará também uma aula-show, com o tema “Do mar ao 

sertão”, onde será apresentada a receita “Paçoca de camarão e Musseline de 

Macaxeira com mangaba”, desenvolvida por Rodrigo Santana. Um dos ícones da 

gastronomia norte-rio-grandense, conhecido pela exuberância e sabor marcante, o 

camarão aparece como ingrediente principal na releitura de um prato típico do 

Nordeste que comumente utiliza a carne de sol ou de charque como proteína, a 

paçoca. 

 

http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2017/08/Prato-desenvolvido-para-a-Semana-Gastron%C3%B4mica.png
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Reação ao distritão já 
conta com 142 
deputados 
Parlamentares de 6 partidos criam frente para impedir aprovação de 
emenda 

Líderes da Câmara querem incluir no projeto de reforma política artigo que beneficia 
os que já têm mandato; rejeição ao sistema ainda poderá ser reforçada com os 45 votos 
da bancada do PSDB; texto-base é aprovado 

 
Parte da Câmara reagiu à tentativa de líderes partidários de emplacar o distritão como 

sistema eleitoral no país. Contrários à inclusão da emenda no texto da reforma política, 

representantes de seis partidos, que somam 142 deputados, reuniram-se para lançar uma 

frente contra o distritão. Ao movimento, devem se somar os 45 parlamentares do PSDB, 
que defende o modelo apenas para a eleição de 2018. O texto-base da reforma foi 
aprovado ontem à noite, mas o distritão será votado num destaque, assim como o fundo 
público para financiamento das campanhas. O distritão registra apenas os votos nos 
candidatos, não nos partidos, e beneficia deputados com mandato. A base aliada tentou 
emplacar na reforma emenda que dá imunidade aos presidentes de Câmara e Senado, que 

não responderiam por crimes praticados antes do mandato. -BRASÍLIA- Diante da 
tentativa de se transformar o chamado distritão em um sistema definitivo para a eleição 
de deputados e vereadores, partidos da base aliada e da oposição lançaram uma “frente 
ampla” para tentar evitar a aprovação da proposta. O modelo tem sido vendido como uma 
transição para a adoção do sistema distrital misto em 2022, mas O GLOBO revelou ontem 
que há movimentação nos bastidores para transformá-lo em definitivo. O modelo é 
defendido pelo presidente Michel Temer e foi rejeitado pela Câmara, em 2015, quando o 

deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) tentou emplacar a mudança. 
 

Participaram do ato de lançamento da frente representantes de PT, PCdoB, PSOL, PR, 
PRB e PHS. Os três primeiros são da oposição, e os três últimos, da base aliada. Líder da 
minoria, o deputado José Guimarães (PT-CE) destacou que a composição do movimento é 
suprapartidária. 

 

— É uma frente ampla, não é uma coisa só do PT. Tanto que eu sou líder da minoria e 
estou ao lado do Marcelo Aro (PHS-MG) aqui, que é vice-líder do governo — destacou 
Guimarães. 

 
Um dos maiores partidos da base, o PR foi representado no ato por Édio Lopes, vice-

líder da bancada. De acordo com ele, os deputados votarão unidos contra a adoção do 

distritão: 
 
— Defenderemos o sistema atual para 2018 com o fim das coligações e a aplicação de 

cláusula de barreira a partir de 2020. 
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As seis legendas somadas têm 142 deputados. Para que o distritão seja aprovado, é 
preciso obter 308 votos. Portanto, se esses partidos de fato votarem fechados, basta que  
os opositores ao sistema consigam o apoio de mais 64 deputados, por meio de votos 
contrários ou ausências, para que o distritão seja inviabilizado. Os parlamentares afirmam 
que há votos contra o distritão também em parte de PSD, PSB, PDT e Rede. TRANSIÇÃO 
“INEGOCIÁVEL” O PSDB fez um acordo para que o sistema seja utilizado apenas como 

transição. Presidente interino do partido, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), reagiu 
fortemente à articulação em curso de líderes de partidos da base para que o voto distritão 
não seja válido só para a eleição de 2018 e fique como uma solução definitiva. O senador 
disse que isso é “inegociável” e que o PSDB só aceita aprovar o sistema na reforma política 

que está sendo votada na Câmara como transição para o voto distrital misto em 2022. E, 
pelo programa que os tucanos vão defender, o próprio distrital misto seria também uma 
transição para o parlamentarismo. 

 
— Nós só concordamos com o distritão em 2018 como transição para o distrital misto 

e depois o parlamentarismo. Os senadores Ferraço e José Serra participaram da reunião 
ontem na casa do Eunício e ratificaram o distritão em 2018 como a única negociação 
possível para a transição — disse Tasso Jereissati. 

 
Ele disse que o PSDB está fechado para apoiar, na reforma política, a cláusula de 

barreira, o fim das coligações proporcionais, além das mudanças no sistema eleitoral. 
Tasso afirmou que, apesar de ter sido rejeitado em plebiscito no passado, o Brasil vive 
outro momento, e um novo plebiscito poderia aprovar o parlamentarismo como modelo 
definitivo de governo. 

 

— O parlamentarismo é a saída mais clara para as crises que estamos enfrentando a 

cada dois anos na Presidência da República. A cada anos superamos uma crise, o que, na 
prática, é um voto de desconfiança contra o presidente, só que sem as vantagens do 
parlamentarismo. E, se os deputados e senadores errarem na condução dessas crises, eles 
também podem ser trocados. O Congresso tem provocado muitas crises e nada acontece 
com o Congresso — disse Tasso. 

 
Os tucanos também discutiram o financiamento partidário, mas não houve consenso 

sobre a volta do financiamento empresarial ou a criação do fundo público. 
 
— Eu sou favorável à realização de um plebiscito para a população decidir se deve ser 

financiamento pela iniciativa privada ou fundo público — defendeu Tasso. 
 
Na primeira reunião da executiva nacional do PSDB depois do terremoto provocado 

pela dedois lação do empresário Joesley Batista sobre o presidente Michel Temer e o 

presidente afastado do partido, Aécio Neves (MG), os dirigentes tucanos definiram a 
criação de uma comissão eleitoral que vai preparar o partido para a disputa de 2018 em 
todo país. A convenção nacional do partido foi marcada para dezembro e escolherá o novo 
presidente, além de atualizar as teses programáticas. Aécio ficou só meia hora na reunião, 
apresentou ao partido sua defesa, argumentando que os R$ 2 milhões repassados por 
Joesley não eram propina, se tratavam de uma transação imobiliária. Em seguida, 

entregou a condução para o interino, Tasso Jereissati, e deixou a reunião. Programa de 
televisão do PSDB fará mea-culpa na semana que vem A pauta sobre a permanência do 
PSDB no governo refluiu. Mas, segundo os presentes, a discussão mais inflamada e que 
demandou mais explicações do presidente interino, Tasso Jereissati. foi a produção de 
vídeos que serão exibidos no programa eleitoral do PSDB na TV, semana que vem, que 
fala dos acertos históricos do partido, mas diz: “O PSDB errou”. 

 

Os vídeos já divulgados indicam que o PSDB fará um mea-culpa, mas não especifica 
onde errou. Alguns deputados que votaram a favor de Temer, contra o acolhimento da 
denúncia da Procuradoria-Geral da República, já estão sendo muito cobrados nos estados 

e acham que o tom dado no programa de propaganda gratuita vai demonizá-los. Os  
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deputados Nilson Leitão (PSDB-MS) e Rogério Marinho (PSDB-RN) foram os que mais 
reclamaram. 

 
— Com Aécio, nenhum constrangimento. Estava tranquilo, explicou a versão dele dos 

fatos, a mesma que deu na tribuna do Senado. Depois saiu da reunião acho que para 
deixar Tasso à vontade, para não ter essa coisa de dois presidentes — disse o deputado 

Daniel Coelho (PSDB-PE), do grupo dos chamados “cabeças pretas”, que participou da 
reunião. 

 
Responsável pela produção do programa, Tasso explicou que os vídeos não vão 

personalizar ninguém nem ter um olhar voltado para o hoje, mas, sim, fazer uma análise 
histórica da perda das bandeiras da legenda ao longo do tempo. O mea-culpa será no 
sentido de que o PSDB foi criado de uma dissidência do PMDB com bandeiras próprias, e 

hoje se aproximou muito de teses da política tradicional que contradizem a ideia da criação 
do partido lá atrás. 

 
— O mea-culpa será mostrando onde o partido errou. Todos os partidos hoje estão 

num momento de ter que fazer um mea-culpa. Não adianta tapar o sol com a peneira e 
dizer que a sociedade não está insatisfeita , a insatisfação é enorme. Não vamos ficar 
cegos diante do que está acontecendo na rua. Por que todos nós políticos não estamos 

agradando? — explicou Tasso. 
 
 
Ele negou que o programa será uma discussão sobre os integrantes do partido que 

estão sendo investigados pela Operação Lava-Jato e que tenha um racha no PSDB. Tasso 

diz que o partido está unido, mas não tem dono e que as divergências essenciais são 

discutidas. 
 
Momentos depois de Aécio declarar que a discussão sobre permanecer no governo 

está superada, Tasso foi questionado se havia se precipitado ao pregar o desembarque. 
 

 
 

— Não me arrependo de nada do que fiz, só do que não fiz — respondeu. 
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Comissão da Câmara 
aprova relatório da 
reforma política 
Votação avançou pela madrugada com debate sobre fundo e sistema 
eleitoral 

-BRASÍLIA- A comissão especial de reforma política da Câmara começou ontem a 
votar a proposta de mudança constitucional que cria um fundo público para injetar cerca 
de R$ 3,6 bilhões em partidos. A verba seria usada nas campanhas de 2018. 

 

GIVALDO BARBOSAVaivém. Relator da reforma política, o deputado Vicente Cândido, 
ao lado de Lúcio Vieira Lima: surpresas no relatório 
 

A comissão especial aprovou o texto-base do projeto no fim da noite. Foram 25 votos 
a favor e 8 contrários. Os deputados federais analisariam durante a madrugada os 
destaques ao texto, o que pode alterar o projeto em quase todos os temas mais 

importantes. Os principais pontos desta proposta são a criação de um fundo público para 
financiar as campanhas e a mudança no sistema de votação para deputados e vereadores. 

 
A criação do fundo é a principal demanda no Congresso depois que o Supremo 

Tribunal Federal (STF) proibiu a contribuição de empresas a campanhas políticas. No  
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relatório, Vicente Cândido retirou limites que obrigavam a divisão dos recursos por cargos. 
Assim, cada partido poderá destinar o dinheiro para os correligionários a que desejar. 

 
Cândido também retirou do texto a proposta que reduziria o fundo à metade a partir 

de 2022. Com isso, em toda eleição será destinado 0,5% da receita corrente líquida do 
ano anterior para financiar as campanhas, o que deve significar os R$ 3,6 bilhões em 

2018. SISTEMA ELEITORAL Os recursos públicos que vão irrigar as campanhas não 
precisarão ser remanejados de outras áreas, uma vez que poderão estourar o teto de 
gastos que limita as despesas do poder público ao crescimento da inflação. A definição de 
quanto caberá a cada partido será feita em outro projeto, que tramita paralelamente. 

 
Um dos temas mais polêmicos é o modelo de eleição de deputados e vereadores. O 

parecer de Cândido prevê a adoção do sistema distrital misto a partir de 2022, com 

metade das vagas sendo preenchidas por meio de candidatos eleitos em distritos e o 
restante de acordo com votos recebidos em listas preordenadas pelos partidos políticos. 
Tal sistema seria regulamentado em 2019 pelo novo Congresso. 

 
A articulação na Câmara, porém, é para implantar um outro modelo já no ano que 

vem, o chamado distritão. Nesse sistema, os mais votados são eleitos, independentemente 
dos partidos. A regra só é aplicada em quatro países — Afeganistão, Jordânia, Vanuatu e 

Pitcairn. O PMDB, do presidente Michel Temer, encampa a proposta e lidera o movimento 
para tentar aprovar esse sistema. Um acordo feito com o PSDB prevê esse modelo como 
transição para o distrital misto, mas há, na Câmara, movimento para transformar esse 
modelo em definitivo. 

 

O ponto que gerou ainda mais polêmica foi o que estendia aos presidentes da Câmara 

e do Senado a imunidade temporária que o presidente da República tem de só ser 
processado por crimes relativos ao seu mandato, além de só poder ser preso após 
condenação definitiva. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, 
Eunício Oliveira (PMDB-CE), são investigados na Lava-Jato por atos anteriores ao 
mandato. Diante da repercussão negativa, o relator abandonou a ideia. 

 
Além do projeto relatado por Vicente Cândido, há ainda outra proposta de emenda 

constitucional que cria uma cláusula de barreira para reduzir os partidos e também acaba 
com as coligações proporcionais. Essa proposta deve ser analisada hoje. 

 
O parecer acaba com a figura de vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito, 

com as vagas dos titulares sendo ocupadas nas ausências pelos chefes dos respectivos 
legislativos. Deixam de existir também os suplentes de senador, que hoje são eleitos na 
mesma chapa. Em eventual ausência, a vaga seria preenchida pelo deputado federal mais 

votado do mesmo partido ou coligação. Há ainda a alteração da data de posse dos chefes 
de Executivo a partir de 2023. O presidente passaria a tomar posse em 7 de janeiro, e os 
governadores e prefeitos, em 6 de janeiro. 
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Encontro sobre novas 
regras reúne 
investigados 
Três quartos dos convidados de Eunício são alvos da Lava-Jato 

-RASÍLIA- Dezesseis dos 21 parlamentares — ou três quartos — que sentaram-se à 
mesa na noite de terça-feira para mudar as regras das eleições de 2018 são formalmente 
investigados em inquéritos da Operação Lava-Jato em curso no Supremo Tribunal Federal 
(STF). 

 

AILTON DE FREITASJuntos. Eunício recebe políticos em sua residência para discutir 

reforma 
 

Esse grupo de deputados e senadores participou de um jantar na residência oficial do 
presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), para buscar consenso na reforma 
política em discussão no Congresso. O encontro terminou no início da madrugada de 
ontem com definições sobre quais mudanças ocorrerão já nas eleições do ano que vem. 

 

É voz corrente no Congresso que a Lava-Jato provocará efeitos na disputa de 2018. 
Parlamentares correm para aprovar mudanças que sejam válidas já para as eleições do 
próximo ano, diante da perspectiva de alta renovação da Câmara e do Senado, decorrente 

dos efeitos da operação sobre políticos tradicionais. 
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O jantar na casa de Eunício reuniu os seguintes políticos investigados na Lava-Jato: o 
próprio presidente do Senado; o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); os 
senadores Fernando Collor (PTC-AL), Romero Jucá (PMDB-RR), Renan Calheiros (PMDB-
AL), Edison Lobão (PMDB-MA), Jader Barbalho (PMDB-PA), José Serra (PSDB-SP) e Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES); os deputados Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), Arthur Lira (PP-AL), Lúcio 
Vieira Lima (PMDB-BA), Carlos Zarattini (PT-SP), Vicente Cândido (PTSP) e José Guimarães 

(PT-CE); e o ex-presidente e ex-senador José Sarney (PMDB-AP). DELAÇÕES DA 
ODEBRECHT A maioria desses parlamentares passou a ser investigada na Lava-Jato a 
partir das delações da Odebrecht, diante da suspeita de recebimento de repasses ilegais 
da empreiteira — parte dos recursos bancou campanhas eleitorais. Na residência oficial do 

presidente do Senado, os políticos gastaram boa parte do tempo discutindo justamente 
como as campanhas serão bancadas no ano que vem e de onde sairá o dinheiro para 
abastecer um fundo público destinado ao custeio dessas campanhas. 

 
Até agora, um consenso aponta para um fundo público para financiar as campanhas. 

O que os líderes políticos discutem é de onde sairá esse dinheiro. 
 
— O que ficou acertado aqui hoje (terça) é que são necessárias mudanças no sistema 

eleitoral. Primeiro, com o distritão (de transição, já em 2018), e depois o voto distrital 
misto. Ocorre que há dificuldades de definição dos distritos pelo TSE já para 2018 — disse 

Eunício ao fim da reunião. 
 
Segundo ele, o fundo público não pode tirar dinheiro de saúde e educação, por 

exemplo. 
 

— Têm de ser recursos já existente — afirma. 
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Centrão cobra cargos 
por apoio a reformas 
Partidos que garantiram arquivamento de denúncia contra Temer 
querem postos ocupados por ‘infiéis’ 

Após garantir a derrubada da denúncia contra o presidente Michel Temer, o centrão 
agora exige uma contrapartida do governo: a punição dos infiéis ao Planalto. Sem a 

retaliação, os deputados ameaçam votar contra a reforma da Previdência. -BRASÍLIA- Os 
partidos do centrão — PP, PR, PTB, PSD, SD e PRB —, fundamentais para a derrubada da 
denúncia contra o presidente Michel Temer no plenário da Câmara, se rebelaram e ontem 
escancaram a cobrança da fatura ao Palácio do Planalto: querem a punição dos deputados 
da base que foram infiéis a Temer com a demissão de seus indicados no governo e a 
redistribuição desses cargos entre o grupo fiel. O líder do PP na Câmara, deputado Arthur 

Lira (AL), e o deputado Marco Montes (PSD-MG) foram os porta-vozes da insatisfação. 
 

AGÊNCIA O GLOBOTodo cuidado. Maia reconhece dificuldade para aprovar reforma: 
‘não é porque não é fácil que a gente vai desistir’ 
 

Sem meias palavras, Arthur Lira disse que o PP não vota a reforma da Previdência e 
cobrou mudanças na articulação política do governo. Ele disse que é “ruim na política 

tratar os desiguais como iguais”. A maior reclamação é com o espaço dado ao PSDB, e há 
pressão para a saída de Antônio Imbassahy do cargo de ministro da Secretaria de 
Governo, que cuida da articulação política. O próprio Imbassahy e o ministro da Casa Civil,  
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Eliseu Padilha, se reuniram com parlamentares do centrão para prometer que serão feitos 
“rearranjos” nos segundo e terceiros escalões do governo. 

 
Arthur Lira disse que falava pelo PP e não pelo centrão, mas criticou ainda a má 

comunicação do governo sobre a reforma da Previdência. 
 

— Os deputados, os partidos não aguentam mais. Neste momento, o meu partido não 
discute e nem vota a Previdência. É preciso um esclarecimento de como tratar quem é 
base e quem não é base. São 32 articuladores e ninguém articula nada! Enquanto não 
resolver isso, da coordenação política, não há o que fazer. Em política, tratar desiguais 

como iguais é muito ruim — disparou Arthur Lira. 
 
O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), verbalizou ontem as 

dificuldades. Apesar de ser o maior defensor das reformas, admitiu que o cenário é difícil. 
O Palácio do Planalto avisou aos parlamentares que quer votar a reforma da Previdência 
na primeira semana de setembro e que quer o texto integral. 

 
— O cenário não é fácil, mas não é porque o cenário não é fácil que a gente vai 

desistir. Vou continuar insistindo, com calma. A gente tem a reforma política para ser 
votada no mês de agosto, e temos algumas semanas para mostrar aos deputados que, se 

a situação econômica é hoje e se não dermos uma sinalização, o ano de 2018 pode ser 
ainda pior — disse Rodrigo Maia. IMBASSAHY PEDE TEMPO PARA AVALIAÇÃO O tucano 
Imbassahy disse aos insatisfeitos que está “cansado” e pediu um tempo para fazer a 
radiografia do mapa da votação da semana passada. O deputado Marcos Montes disse a 
Imbassahy que o governo não pode tratar os infiéis da mesma maneira que os 263 

deputados que fecharam com Temer. Aliados como o deputado Nelson Marquezelli (PTB-

SP), da bancada ruralista, também foram chamados ao Planalto. 
 
O deputado Marcos Montes criticou, sobretudo, a falta de punição a deputados do 

PSDB. A bancada tucana rachou, com 22 votos a favor de Temer e 21 a favor da denúncia. 
Para o deputado, o espaço deveria ser de acordo com a fidelidade e que até o PSD merece 
baixas, diante do fato que PP e PR forma mais confiáveis, por exemplo. 

 

Apesar das pressões, o Planalto só deve fazer remanejamentos pontuais no segundo e 
terceiro escalões. E o PSDB não deve ser punido, já admitem parlamentares que estiveram 
no Planalto. Temer precisa de votos para a reforma da Previdência, e o PSDB é parte 
fundamental da estratégia. Cargos na Ancine, no Ibama e no Instituto de Cardiologia 
devem ser negociados. 
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No dia em que pediu 
para afastar Janot, 
Temer recebe Raquel 
Encontro ocorreu fora da agenda, à noite, no Palácio do Jaburu 

Investigado por corrupção, organização criminosa e obstrução à Justiça, Temer 
recebeu a futura procuradora-geral Raquel Dodge no Palácio do Jaburu, às 22h, fora da 
agenda. A reunião ocorreu no dia em que ele pediu o afastamento de Janot. -BRASÍLIA- 
No mesmo dia em que pediu o afastamento do procurador-geral Rodrigo Janot dos 
inquéritos em que é investigado por corrupção, organização criminosa e obstrução de 
Justiça, o presidente Michel Temer se reuniu com a futura procuradora-geral, Raquel 

Dodge. Os dois tiveram um encontro por volta das 22 horas, no Palácio do Jaburu, 
audiência fora da agenda do presidente e sem a presença de auxiliares. 

 

AILTON DE FREITAS/31-7-2017Articulação. Futura procuradora-geral teria encontro com 
Gilmar Mendes, do STF, mas cancelou 
 

Durante o encontro, Temer explicou a Raquel porque decidiu arguir a suspeição do 
chefe do Ministério Público Federal. Temer teria dito que o problema dele é com Janot e 
não com a instituição. O presidente disse ainda que já foi do Ministério Público e nada tem 

contra a Lava-Jato. As queixas de Temer seriam em relação às investigações conduzidas 
pelo procurador-geral contra ele. Segundo um interlocutor do presidente, Raquel ouviu os 
comentários, mas nada disse sobre o assunto. 
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Segunda colocada nas eleições internas do MPF, Raquel foi indicada para o cargo por 
Temer. Como procuradorageral, caberá a ela conduzir as investigações da Operação Lava-
Jato sobre deputados, senadores, ministros e até do próprio presidente, suspeitos de 
desvios de dinheiro da Petrobras e outras áreas da administração pública. A 
subprocuradora, que fez campanha como anti-Janot, ainda não disse o que fará nos casos 
relacionados a Temer. 

 
Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, o presidente se reuniu com a futura 

procuradora-geral para discutir principalmente a posse dela, marcada para as 10h30m de 
18 de setembro, um dia depois do fim do mandato de Janot. Assessores de Temer 

disseram não saber se os dois falaram ou não sobre a Lava-Jato. Perguntada sobre o 
assunto, Raquel disse apenas que os dois trataram da posse. INDAGAÇÕES “SOBRE A 
POSSE" “O presidente indagava sobre a data e horário possível para a minha posse, pois 

precisa viajar para os EUA no dia 18 de setembro, segunda, para fazer a abertura da 
Assembleia Geral da ONU no dia 19. O mandato do PGR termina no dia 17. O fato foi 
devidamente comunicado ao PGR, por escrito, para as providencias necessárias”, 
respondeu Raquel. A Secretaria de Comunicação do Palácio disse ainda que o encontro só 
não constava na agenda porque, quando recebeu ligação da futura procuradora-geral, 
Temer já estava no Jaburu. Ele teria, então, convidado-a para uma conversa no Palácio. 

 

Ontem, dia seguinte à reunião com o presidente, Raquel teria uma reunião com o 
ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ocupou parte do 
noticiário nos últimos dias com pesados ataques a Janot. Dodge acabou não indo a reunião 
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob alegados problemas de agenda. 
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Lula volta a ser 
investigado por caso 
ligado ao mensalão 
Apuração envolve suposto pagamento da Portugal Telecom ao PT 

-BRASÍLIA- O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a ser investigado por uma 
acusação relacionada ao mensalão. A Câmara de Combate à Corrupção da Procuradoria-
Geral da República (PGR) decidiu desarquivar uma investigação sobre um suposto 
pagamento de US$ 7 milhões da Portugal Telecom para o PT quitar dívidas de campanhas 
eleitorais. A acusação foi feita pelo operador do mensalão, Marcos Valério, e levou à 
abertura de um inquérito pela Polícia Federal (PF) em 2013. 

 

PAULO WHITAKER/REUTERS/20-07-2017Outra vez. Lula em protesto contra sua condenação: 
Marcos Valério afirmou que ex-presidente negociou repasse de US$ 7 milhões no 

exterior ao PT 
 

A PF concluiu, dois anos depois, que não havia indícios das transações, e a 
Procuradoria da República no Distrito Federal (PR-DF) pediu o arquivamento das 
investigações, em setembro de 2015. Responsável por revisar atos como arquivamentos 
de inquéritos, a Câmara de Combate à Corrupção decidiu que os autos deveriam retornar à 

PR-DF para a continuidade das investigações. 
 
A reunião da câmara ocorreu em 29 de junho. No dia 26 de julho, a procuradorachefe 

substituta da PR-DF, Ana Carolina Roman, designou um novo procurador da República 
para atuar no processo. As investigações já foram retomadas. A PF retirou os autos da PR-

DF no último dia 4. 
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O pedido de arquivamento do inquérito foi feito pelo procurador Frederico Paiva, com 
base nas conclusões do relatório da PF em 2015. A Justiça Federal discordou do 
arquivamento e, por isso, o caso precisou ser arbitrado na Câmara de Combate à 
Corrupção. 

 
O colegiado decidiu pelo “retorno dos autos à origem, para que seja designado outro 

membro para continuidade das investigações”, conforme a portaria assinada pela 
procuradora-chefe. O caso agora é conduzido pelo procurador Ivan Marx. NEGOCIAÇÃO 
NO PLANALTO Valério acusou Lula e o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci de terem 
negociado pessoalmente o repasse do dinheiro, num acerto dentro do Palácio do Planalto. 

Segundo o operador do mensalão, contas no exterior teriam sido indicadas a Miguel Horta, 
executivo da Portugal Telecom, para que ele providenciasse os depósitos. 

 

Mais de 20 pessoas foram ouvidas pela PF no inquérito, entre elas Palocci, Horta e o 
ex-ministro José Dirceu. Naquela ocasião, os investigadores não encontraram indícios de 
supostos pagamentos. 

 
Em maio de 2016, a Câmara de Combate à Corrupção já havia deliberado por não 

homologar o arquivamento proposto e pela remessa do inquérito ao grupo da Operação 
Lava-Jato que atua no gabinete do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Agora, o 

caso foi reaberto e voltou a tramitar na primeira instância. 
 
Na Lava-Jato, Lula foi condenado pelo juiz federal Sergio Moro a 9 anos e 6 meses de 

prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá 
(SP). O ex-presidente recorre contra a sentença. Ele ainda é réu em outras cinco ações 

penais, nas quais ainda não houve decisão da Justiça. 

 
O Instituto Lula, por meio da assessoria de imprensa, afirmou que o caso da Portugal 

Telecom foi investigado ao longo de anos pelos Ministérios Públicos do Brasil e de Portugal 
e foi arquivado por falta de provas, nos dois países, “como todos os inquéritos abertos com 
base nas declarações de Marcos Valério”. Segundo a assessoria, “não há fatos novos que 
justifiquem a reabertura do caso”. 
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Alimentos seguram a 
inflação 
IPCA fica em 2,71% em 12 meses, menor patamar desde 99. Mercado 
vê espaço para queda de juros 

Para o mercado financeiro, há espaço para continuar a cortar juros, sem correr risco de estourar 
a meta de inflação, hoje em 4,5%. A previsão é que a Taxa Selic encerre 2017 em 7,5% ao ano 

Graças à safra recorde e a uma queda de 0,66% nos preços dos alimentos, a inflação 
subiu apenas 2,71% nos últimos 12 meses, o menor patamar desde 1999. Os preços da 
batata e do feijão-carioca, por exemplo, caíram mais de 50%. Analistas já preveem que o 
BC poderá reduzir os juros básicos da economia, hoje em 9,25% ao ano, para 7,25% até 
dezembro. A conta de luz ficou mais salgada, e abastecer o carro, mais caro. Mas os dados 

divulgados ontem pelo IBGE indicaram boas notícias sobre o comportamento dos preços 

no país, avaliam economistas. Em julho, a inflação brasileira subiu 0,24%, mas, no 
acumulado em 12 meses, ficou no menor patamar desde 1999: alta de apenas 2,71%, 
graças, principalmente, aos alimentos, que ficaram mais baratos. Na prática, isso significa 
que o Banco Central tem espaço para continuar a cortar juros, sem correr o risco de 
estourar a meta de inflação, hoje em 4,5%. 
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Também foi a primeira vez, desde 1999, que a taxa acumulada em 12 meses ficou 
abaixo do limite mínimo da meta. Hoje, este limite é de 3%. Ou seja, se o ano tivesse 
terminado em julho, o IPCA — índice de preços oficial — estaria baixo até demais. Em 
2007, o indicador chegou a ficar em 2,96%, mas, naquele ano, o piso da meta era de 
2,5%. Os números são apenas uma referência, já que a meta só é contabilizada 
oficialmente no ano fechado. 

 
— Dado que a nossa meta é de 4,5%, não é nem tão bom que a inflação fique tanto 

tempo abaixo (desse alvo). Significaria que a política monetária (as diretrizes do Banco 
Central) está muito apertada. Então, o BC vai continuar cortando juros — resume Luis 

Otávio Leal, economista-chefe do banco ABC Brasil. 
 
O mercado financeiro espera que a taxa Selic encerre 2017 em 7,5% ao ano, mas há 

projeções que esperam reduções mais ousadas. O Itaú Unibanco, por exemplo, prevê que 
a taxa encerre em 7,25% ao ano. Hoje, a Selic está em 9,25% ao ano. Em entrevista à 
agência de notícias Reuters, o presidente do BC, Ilan Goldfajn, reforçou a análise de que a 
autoridade monetária deve manter o ritmo de cortes. 

 
— Hoje, eles (preços monitorados) estão mais voláteis, é preciso ver a tendência. 

Mudanças pontuais mês a mês não interferem na política monetária — acrescentou. 

 
Os preços monitorados aos quais Ilan se refere são, principalmente, gasolina e 

energia elétrica. O resultado de julho foi influenciado, em grande parte, pela alta das 
tarifas de energia, que ficaram 6% mais caras em todo o Brasil — um efeito direto da 
mudança de bandeira tarifária, que passou de verde para amarela, adicionando uma 

cobrança de R$ 2 a cada 100 kWh consumidos. Para se ter ideia: não fosse o aumento na 

energia, a inflação de julho ficaria em 0,04%. O PESO DOS COMBUSTÍVEIS A segunda 
maior contribuição foi da gasolina, que subiu 1,06% no mês passado, refletindo o aumento 
da alíquota de PIS/Cofins, anunciado pelo governo no fim de julho, mas já com efeito 
sobre a inflação daquele mês. Esse rápido repasse foi o principal fator a surpreender o 
mercado, que esperava que o IPCA subisse 0,18% em julho. Na média, o grupo dos 
combustíveis registrou alta de 0,92%. 

 

Na contramão desses resultados, está a categoria que mais pesa sobre o orçamento 
das famílias brasileiras: alimentação e bebidas. O grupo teve deflação pelo terceiro mês 
seguido e, no acumulado em 12 meses, recua 0,66%. É a primeira vez que essa taxa fica 
negativa em pelo menos cinco anos. No ano passado, os alimentos chegaram a subir mais 
de 13%. Considerando só os alimentos consumidos em casa, a queda é ainda mais 
intensa: chega a 3,07%, contra a alta de mais de 16% registrada no ano passado. 

 

Os alimentos estão em queda principalmente por dois motivos: a safra recorde e a 
recessão. Com a produção nas lavouras brasileiras em alta, a oferta de produtos agrícolas 
aumentou neste ano, o que derrubou os preços. Já a atividade econômica mais fraca atua 
sobre a demanda, o que também contribui para os preços mais baixos. 

 
— Temos uma desocupação (desemprego) grande, uma renda que não está evoluindo 

muito. Alimentação é coisa de que todo mundo precisa, mas acaba comprando o que 
necessita prioritariamente, uma marca mais barata, ajustando dessa forma — explica 
Fernando Gonçalves, coordenador de índice de preços do IBGE. EFEITO DA DEMANDA 
SOBRE SERVIÇOS Os alimentos respondem por cerca 25% do IPCA. No ano passado, o 
grupo encerrou em alta de mais de 8,62%. Hoje, as projeções vão de estabilidade a alta 
de 1,2%. Nem uma deflação no acumulado do ano é descartada. André Braz, economista 
do Ibre/FGV, destaca que a expectativa é que os preços continuem bem comportados, 

facilitando o trabalho do BC. 
 
— Não existe notícia de quebra de safra. Se o mundo está com uma oferta maior no 

momento, se na Europa não há crise quanto aos alimentos, isso ajuda a regular os preços  
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nas Bolsas. E reflete em um aumento menor no valor de carnes e rações, por exemplo. 
Como o efeito não é só doméstico, acho que há garantia de a alimentação contribuir de 
forma destacada este ano — diz o especialista. 

 
Márcio Milan, economista da Tendências Consultoria, também vê a inflação sob 

controle e espera que a Selic feche 2017 a 7,5% ao ano, após corte de 1 ponto percentual 

na próxima reunião e reduções moderadas nas seguintes, com o Banco Central já de olho 
no cenário de 2018. Milan destaca o efeito da baixa demanda sobre os serviços, principal 
indicador da recessão nos preços. A taxa caiu de 7,4%, em agosto passado, para 5,42%, 
em julho. Um cenário que não deve mudar, mesmo com os sinais iniciais de estabilização 

da atividade econômica: — A gente espera alguma retomada, mas, como existe 
defasagem entre o efeito da atividade econômica e os preços, até o fim do ano vemos um 
bom cenário dos preços mais sensíveis à atividade — afirma o economista. 

 
A visão otimista em relação à inflação não significa que as taxas continuarão em 

queda nos próximos meses. Ao contrário. Para alguns economistas, a inflação acumulada 
em 12 meses chegou ao ponto mínimo em julho. Isso porque são esperadas novas altas 
de energia e combustíveis em agosto, além de deflações menos intensas dos alimentos, o 
que é normal para a época do ano. As projeções para o próximo resultado estão na casa 
de 0,5%. 

 
No radar para agosto, está principalmente o efeito da bandeira vermelha sobre a 

conta de luz, anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no início do mês. 
Desde o dia 1º, consumidores pagam uma taxa extra de R$ 3 a cada 100 kWh 
consumidos. Além disso, a maior parte do efeito da alta de impostos sobre combustíveis 

será sentida neste mês, já que a elevação das alíquotas só foi feita no fim de julho. Já há 

quem preveja aumento acima de 8%, como a LCA Consultores, que vê alta de 8,88% da 
gasolina neste mês. 
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Revisão de metas 
fiscais de 2017 e 2018 
cria impasse no 
governo 
Resistência a aumento de impostos dificulta fechar as contas 

-BRASÍLI- O governo ainda não conseguiu se entender sobre a revisão das metas 
fiscais de 2017 e 2018. Em reunião realizada ontem à tarde, a equipe econômica e o 
núcleo político avaliaram que o quadro das contas públicas se agravou depois que o 
Congresso deu sinais de que não aprovará medidas de aumento de impostos, mas adiaram 
a decisão final sobre alterações nas metas — de déficit primário de R$ 139 bilhões para 

este ano e de rombo de R$ 129 bilhões para o próximo. Uma nova reunião será realizada 
hoje. Segundo integrantes da área econômica, o martelo sobre 2018 tem de ser batido até 
o fim do mês, quando é preciso encaminhar ao Congresso a proposta de lei Orçamentária 
para 2018. Já a meta de 2017 poderia esperar até setembro, quando haverá um quadro 
mais claro sobre receitas extraordinárias, como o novo Refis e os leilões de usinas da 
Cemig e de petróleo. 

 
Sem esses recursos, o déficit de R$ 139 bilhões terá de ser revisto. Isso porque o 

governo precisa não apenas atingir a meta de 2017, mas afrouxar um pouco o 
contingenciamento do Orçamento de 2017, que foi cortado em R$ 45 bilhões. Isso já 
paralisou parcialmente a máquina pública. Segundo os técnicos da área econômica, é 
preciso encontrar uma forma de liberar, pelo menos, R$ 5 bilhões até o fim do ano para 
que os órgãos públicos possam funcionar. 

 
GOVERNO TENTA MANTER TEXTO DO REFIS O Ministério da Fazenda defende nos 

bastidores que o rombo de 2017 não poderia ser superior a R$ 159 bilhões (mesmo 
resultado registrado no ano passado), mas a ala política já fala até em algo próximo de R$ 
170 bilhões. Para 2018, também está previsto um rombo. Os cálculos apontam que, para 
conseguir atingir a meta de déficit primário de R$ 129 bilhões, o governo precisa fechar 
um “buraco” entre R$ 40 bilhões e R$ 50 bilhões. 

 
É por isso que a equipe econômica avalia medidas de redução de gastos e de 

aumentos de impostos para o ano que vem. Mas, depois que o governo deixou ventilar a 
ideia de que poderia aumentar a alíquota do Imposto de Renda (IR) das pessoas físicas e 
foi obrigado a recuar por causa da repercussão negativa, a avaliação interna é que pode 
ser muito arriscado confiar em outros aumentos de tributos para compensar frustrações de 

receitas no ano que vem. Seria possível apenas fazer mudanças na tributação do mercado 
financeiro. 

 
Para 2017, o governo também não conseguiu resolver o impasse envolvendo o novo 

Refis. Um grupo de trabalho formado por parlamentares se reuniu com a equipe 
econômica ontem e listou uma série de itens que, na opinião deles, são problemáticos. Os  
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parlamentares admitem que o formato como o programa foi aprovado em comissão 
especial da Câmara, fruto do parecer do relator, Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG), foi 
generoso demais e esperam chegar a um novo meio termo. Uma nova reunião pode 
ocorrer hoje, tão logo os técnicos da Receita tenham uma avaliação. 

 
Os técnicos do Ministério da Fazenda insistem na versão originalmente enviada ao 

Congresso e lembram que ela foi resultado de um acordo e que as adesões ao 
parcelamento estão em andamento. Os parlamentares afirmaram que, segundo a Receita, 
62 mil pessoas já aderiram ao novo Refis. O governo já avisou que o desconto de 99% em 
multas e juros, incluído no texto pelo relator, é “inexequível”, segundo o líder do governo 

na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que participou da reunião. O projeto enviado pela 
equipe econômica ao Congresso, que foi costurado em acordo com o relator, previa 
desconto de até 50% em multas e de 90% em juros, a depender da forma de pagamento. 

 
Outro ponto elencado é a elevação do limite para os débitos que poderiam ter 

condições melhores de pagamento. No projeto do governo, esse teto era de R$ 15 
milhões. No do relator, R$ 150 milhões. O pedido dos parlamentares foi para que a Receita 
fizesse uma avaliação de quanto seria possível subir esse teto. Como a MP já está em 
plenário, o governo não pode simplesmente enviar um novo parecer. Por isso, vai ter que 
se utilizar de uma emenda aglutinativa. Isso quer dizer que qualquer mudança só poderá 

ser feita com base em emendas que já foram apresentadas na comissão especial. Elas 
poderiam ser “puxadas” para o plenário para serem novamente avaliadas. 

 
RECEITA DE R$ 13 BILHÕES AMEAÇADA O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, 

se reuniu com os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia, 

além de parlamentares das duas casas, para tentar convencer a base de que o parecer de 

Cardoso Jr. é inviável. O presidente da Câmara afirmou que o cenário ideal é que o novo 
texto seja próximo do que foi enviado pelo governo ao Congresso e que não quer que o 
Legislativo seja responsabilizado pela frustração de receitas do governo: 

 
—Há uma expectativa de arrecadação de R$ 13 bilhões com o projeto (em 2017) e, se 

nós mudarmos muito o texto e a arrecadação ficar longe dos R$ 13 bilhões, a 
responsabilidade será do Congresso. E eu tenho certeza de que nem deputados nem 

senadores estão dispostos a aumentar impostos — disse. 

 
 


