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VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO            DATA: 10.01.14              
 
 Rodadas de negócios para divulgar destinos do RN nos EUA e México acontecem 
em março 
 
 As rodadas têm o objetivo de potencializar os efeitos positivos do fato de Natal ser 
uma das cidades-sede da Copa do Mundo de Futebol 2014 sobre nosso turismo. 
Estão marcadas para os dias 11 e 13 de março as rodadas de 
negócios que serão realizadas nos Estados Unidos (Miami) e México (Cidade do 
México), com o objetivo de potencializar os efeitos positivos do fato de Natal 
ser uma das cidades-sede da Copa do Mundo de Futebol 2014 sobre nosso turismo. 
As seleções dos dois países vão jogar em Natal e devem atrair milhares de 
turistas para a cidade. 
 
As datas foram anunciadas na tarde desta quinta-feira, 09, 
durante a segunda reunião comandada pela Câmara Empresarial do Turismo da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN, em parceria com o 
Sebrae RN, que aconteceu na sede da Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis do Rio Grande do Norte (ABIH RN). 
 
A reunião foi um desdobramento da que aconteceu na última 
terça-feira, no próprio Sebrae, momento em que o coordenador da Câmara 
Empresarial do Turismo, George Gosson, apresentou a ação a alguns empresários 
do setor privado. Participaram da reunião de hoje, associados da ABIH RN e do 
Natal Convention Bureau. 
 
“O Sebrae vai viabilizar as rodadas de negócios. Em cada 
rodada de negócios, 20 empresários norteamericanos e mexicanos vão conversar 
diretamente com os empresários brasileiros, que vão apresentar os destinos e os 
equipamentos”, disse o superintendente em exercício do Sebrae RN, João Hélio 
Cavalcanti. 
 
“Esta é uma oportunidade única para os empresários do Rio 
Grande do Norte. É uma oportunidade de abrir o mercado, e divulgar o destino 
Natal, o destino Rio Grande do Norte, em locais que estão há anos sem 
divulgação”, afirmou o presidente da ABIH RN, Habib Chalita, que frisou ainda 
que a ação vai beneficiar o turismo inclusive no pós-Copa. 
 
Além de Natal, alguns dos destinos confirmados para serem 
divulgados nos dois países são Pipa, Tibau do Sul e Parnamirim. “O resultado 
desta reunião de hoje também foi muito positivo. Os empresários estão recebendo 
muito bem a nossa ideia e demonstrando interesse em participar das rodadas de 
negócios”, concluiu George Gosson. 
 



 

Fonte: Fecomércio RN 
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VEÍCULO: POTIGUAR NOTÍCIAS            DATA: 10.01.14              
 
10 de janeiro de 2014  
 Rodadas de negócios irão divulgar destinos do RN nos EUA e México  
 Evento será realizado em março  
 
 Estão marcadas para os dias 11 e 13 de março as rodadas de negócios que serão 
realizadas nos Estados Unidos (Miami) e México (Cidade do México), com o objetivo 
de potencializar os efeitos positivos do fato de Natal ser uma das cidades-sede da 
Copa do Mundo de Futebol 2014 sobre nosso turismo. As seleções dos dois países 
vão jogar em Natal e devem atrair milhares de turistas para a cidade. 
 
 As datas foram anunciadas na tarde desta quinta-feira, 09, durante a segunda 
reunião comandada pela Câmara Empresarial do Turismo da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do RN, em parceria com o Sebrae RN, que aconteceu na 
sede da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte (ABIH 
RN). 
 
 A reunião foi um desdobramento da que aconteceu na última terça-feira, no próprio 
Sebrae, momento em que o coordenador da Câmara Empresarial do Turismo, 
George Gosson, apresentou a ação a alguns empresários do setor privado. 
Participaram da reunião de hoje, associados da ABIH RN e do Natal Convention 
Bureau. 
 
 “O Sebrae vai viabilizar as rodadas de negócios. Em cada rodada de negócios, 20 
empresários norteamericanos  e mexicanos vão conversar diretamente com os 
empresários brasileiros, que vão apresentar os destinos e os equipamentos”, disse o 
superintendente em exercício do Sebrae RN, João Hélio Cavalcanti. 
 
 “Esta é uma oportunidade única para os empresários do Rio Grande do Norte. É 
uma oportunidade de abrir o mercado, e divulgar o destino Natal, o destino Rio 
Grande do Norte, em locais que estão há anos sem divulgação”, afirmou o 
presidente da ABIH RN, Habib Chalita, que frisou ainda que a ação vai beneficiar o 
turismo inclusive no pós-Copa. 
 
Além de Natal, alguns dos destinos confirmados para serem divulgados nos dois 
países são Pipa, Tibau do Sul e Parnamirim. “O resultado desta reunião de hoje 
também foi muito positivo. Os empresários estão recebendo muito bem a nossa 
ideia e demonstrando interesse em participar das rodadas de negócios”, concluiu 
George Gosson. 
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VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE           DATA: 11.01.14              
Campeonato Potiguar Chevrolet 2014 larga hoje com ABC e Palmeira | O Jornal de 
Hoje 
 
O estádio Nazarenão, na cidade de Goianinha, será palco hoje do primeiro jogo do 
Campeonato Potiguar Chevrolet 2014. ABC e Palmeira entrarão em campo para 
largada da competição que promete ser a maior dos últimos anos. Além de novos 
parceiros, a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) promete inovar com 
ações e seguirá investindo em projetos que aproximam o torcedor, além da 
manutenção de ações promocionais, tais como: Futebol em Tom Maior, mascote 
Cajulino e 2ª edição da Musa do Futebol Potiguar. 
 
Um dos grandes diferenciais da competição ficará por conta da Arena das Dunas, um 
dos palcos da Copa do Mundo e que deve receber grandes jogos do Estadual. “O 
desporto do Rio Grande do Norte ganhou a sua maior ferramenta com a Arena das 
Dunas. Teremos uma competição local, mas que será disputada em um estádio de 
Copa do Mundo. Novas oportunidades serão geradas e a FNF será mais uma vez a 
grande parceira dos clubes neste momento”, garante José Vanildo, presidente da 
Federação. 
 
Além da Arena das Dunas, outro atrativo para os próximos 10 anos é a transmissão 
do Campeonato Potiguar Chevrolet pela Tv Esporte Interativo. O torcedor poderá 
assistir um jogo por rodada ao vivo, para todo Brasil, nos canais Esporte Interativo e 
Esporte Interativo Nordeste, na Cabotelecom, TCM Mossoró, Claro e Oi. 
 
De acordo com o presidente, a Federação seguirá garantindo toda a logística da 
competição, principalmente junto aos clubes do interior do estado. “Sabemos que a 
situação financeira dos clubes de todo o Brasil não é fácil. Mas, nesse sentido a FNF 
garante total apoio aos clubes, ajudando com questões de transporte, hospedagem 
e pagamento de arbitragem. Queremos garantir toda a estrutura possível para que o 
Campeonato Potiguar seja decidido exclusivamente dentro de campo”, aponta. 
 
Na área comercial, o Federação renovou com os principais parceiros e garantiu 
novos patrocinadores para 2014. “Nossa principal conquista foi a renovação da 
Chevrolet para mais uma temporada. Eles garantiram novamente os direitos de 
nome (naming rights), com a competição permanecendo como Campeonato 
Potiguar Chevrolet. Além disso, acertamos com a Garra para fornecer o material da 
arbitragem e temos novos parceiros como a Ster Bom e o colégio Salesiano. Outros 
parceiros que renovamos foram a Pitú, Rota do Mar, Fetronor, Potigás, Fecomércio e 
Ecohouse”, destaca Alan Oliveira, diretor da 10 Sports, empresa que gerencia o 
marketing da FNF. 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG PEDRO NETO           DATA: 11.01.14             
Campeonato Potiguar Chevrolet 2014 começa para um novo momento  
 
 
O estádio Nazarenão, na cidade de Goianinha, será palco do primeiro jogo do 
Campeonato Potiguar Chevrolet 2014, neste sábado (11). ABC e Palmeira entrarão 
em campo para largada da competição que promete ser a maior dos últimos anos. 
Além de novos parceiros, a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) 
promete inovar com ações e seguirá investindo em projetos que aproximam o 
torcedor, além da manutenção de ações promocionais, tais como: Futebol em Tom 
Maior, mascote Cajulino e 2ª edição da Musa do Futebol Potiguar.  
 
Um dos grandes diferenciais da competição ficará por conta da Arena das Dunas, um 
dos palcos da Copa do Mundo e que deve receber grandes jogos do Estadual. “O 
desporto do Rio Grande do Norte ganhou a sua maior ferramenta com a Arena das 
Dunas. Teremos uma competição local, mas que será disputada em um estádio de 
Copa o Mundo. Novas oportunidades serão geradas e a FNF será mais uma vez a 
grande parceira dos clubes neste momento”, garante José Vanildo, presidente da 
Federação.   
 
Além da Arena das Dunas, outro atrativo para os próximos 10 anos é a transmissão 
do Campeonato Potiguar Chevrolet pela Tv Esporte Interativo. O torcedor poderá 
assistir um jogo por rodada ao vivo, para todo Brasil, nos canais Esporte Interativo e 
Esporte Interativo Nordeste, na Cabotelecom, TCM Mossoró, Claro e Oi.  
 
De acordo com o presidente, a Federação seguirá garantindo toda a logística da 
competição, principalmente junto aos clubes do interior do estado. “Sabemos que a 
situação financeira dos clubes de todo o Brasil não é fácil. Mas, nesse sentido a FNF 
garante total apoio aos clubes, ajudando com questões de transporte, hospedagem 
e pagamento de arbitragem. Queremos garantir toda a estrutura possível para que o 
Campeonato Potiguar seja decidido exclusivamente dentro de campo”, aponta.   
 
Na área comercial, o Federação renovou com os principais parceiros e garantiu 
novos patrocinadores para 2014. “Nossa principal conquista foi a renovação da 
Chevrolet para mais uma temporada. Eles garantiram novamente os direitos de 
nome (naming rights), com a competição permanecendo como Campeonato 
Potiguar Chevrolet. Além disso, acertamos com a Garra para fornecer o material da 
arbitragem e temos novos parceiros como a Ster Bom e o colégio Salesiano. Outros 
parceiros que renovamos foram a Pitú, Rota do Mar, Fetronor, Potigás, Fecomércio e 
Ecohouse”, destaca Alan Oliveira, diretor da 10 Sports, empresa que gerencia o 
marketing da FNF.  
 
Para Alan, os parceiros viabilizam as ações junto ao torcedor. “Esses parceiros 
comerciais são fundamentais e estratégicos para a realização de ações como a Musa 



 

do Campeonato, o nosso mascote Cajulino, e o Futebol em Tom Maior. Neste ano, 
iniciamos a campanha #TorcedordoRNnoMundo, que pretende aproximar as 
torcidas da Federação. Vamos receber imagens de torcedores, com as camisas dos 
seus clubes, em várias partes do mundo e divulgar. Queremos mostrar que a paixão 
pelo time do estado não tem fronteiras”, comenta o diretor da 10 Sports. 
 
Novo sistema de disputa  
Com o calendário apertado em função da Copa do Mundo, a Federação inovou no 
seu sistema de disputa. A primeira fase será disputada por oito clubes, divididos em 
duas chaves. ABC, Alecrim, Palmeira e Globo fazem parte da chave A, enquanto 
ASSU, Baraúnas, Corintians e Santa Cruz disputam a chave B. Os times jogam entre 
si, em turno e returno, e os primeiros colocados de cada chave fazem a final, em 
jogos de ida e volta. Os lanternas de cada grupo também vão se enfrentar em duas 
partidas, definindo o rebaixado. 
 
Na segunda fase da competição, disputada em dois turnos, América e Potiguar de 
Mossoró, representantes do estado na Copa do Nordeste, entram na disputa e 
jogam contra os seis melhores classificados da primeira fase. 
 
“A ausência de desejo  faz do corpo um peso morto em que a alma se esconde.” 
[In:  Diário dos Infiéis] 
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VEÍCULO: O MOSSOROENSE            DATA: 11.01.14             EDITORIA: ASSÚ 

 GENTE, FATOS & EVENTOS 

@ O nosso abraço com vivas de saúde e felicidades na coluna de hoje no jornal O 

Mossoroense para Marcelo Queiroz, para o prefeito Ivan Lopes Jr., para o jornalista 

Abelardo Neto, para os colunistas sociais Rafaela Costa e Apolion Rodrigues. Axé! 

@ Sistema Fecomércio/RN realizará a edição Circuito Verão 2014 nos dias 18 e 19 

deste mês, na praia do Ceará, em Tibau. 
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VEÍCULO: BLOG JOTA RIBAMAR           DATA: 12.01.14              
 
Blog do Jota Ribamar 
 
 
 
A SEMANA EM DESTAQUE  
 
 Dom, 12 de Janeiro de 2014 08:44  
 
  
 @ O nosso abraço com vivas de saúde e felicidades na coluna de hoje no jornal O 
Mossoroense para Marcelo Queiroz, para o prefeito Ivan Lopes Jr., para o jornalista 
Abelardo Neto, para os colunistas sociais Rafaela Costa e Apolion Rodrigues. Axé!  
 
 @ Sistema Fecomércio/RN realizará a edição Circuito Verão 2014 nos dias 18 e 19 
deste mês, na praia do Ceará, em Tibau.  
  
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE            DATA: 11.01.14             EDITORIA: NOTAS DA 
REDAÇÃO 
ENTRETENIMENTO - Neste final de semana, o Circuito Verão estreia na praia da 
Redinha. O evento oferece modalidades esportivas, ações de saúde e atividades 
culturais para os banhistas. No próximo final de semana, a atividade será realizada 
em Tibau. 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: O MOSSOROENSE            DATA: 11.01.14             EDITORIA: POLÍTICA  

Rogério Marinho deixa Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

Publicado em 11 de Janeiro de 2014 

O Diário Oficial do Estado dessa sexta-feira (10) publicou a exoneração do agora ex-

secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Rogério Marinho (PSDB), após 

pouco mais de um ano no cargo. 

Rogério deixa a função para se dedicar à pré-candidatura de deputado federal nas 

próximas eleições, cargo que ocupou durante os anos de 2007 a 2012. Além disso, 

também terá disponibilidade para cumprir os deveres como vice-presidente 

executivo do ABC Futebol Clube. 

"É o fim de um ciclo dentro do nosso planejamento. Definimos alguns objetivos 

quando assumimos a Secretaria e deixamos um trabalho realizado, que só foi 

possível graças ao apoio decisivo do grupo de servidores da Sedec, ao nosso adjunto 

Sílvio Torquato, às nossas empresas coligadas AGN e Potigás, ao secretariado na 

pessoa de Obery Rodrigues, à governadora do Estado, BNB e Banco do Brasil, a Fiern, 

Sebrae, Faern, Fecomércio, Fetronor e sindicatos patronais, além da bancada 

federal, nas pessoas de Henrique Alves, do ministro Garibaldi Filho, José Agripino, 

João Maia, Felipe Maia e outros", disse. 

Segundo Rogério, todos "foram extremamente importantes para que o governo, por 

meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, alcançasse essas metas em 

2013, inclusive agora, quando foram concluídas as tratativas em torno deste que 

será o maior projeto de infraestrutura do RN, o novo porto do Estado". 

Além de atingir o objetivo de começar a tirar do papel o novo terminal portuário, o 

líder do PSDB potiguar aponta outras quatro grandes conquistas durante sua gestão. 

Entre outros projetos, destaca a implantação do Programa de Industrialização do RN 

- o Pró-Sertão -, o Mais RN, o fortalecimento do Estado junto aos investimentos de 

energia eólica e o projeto do Parque Tecnológico, incluído dentro do RN Sustentável. 

PROJETOS 

O tucano apresentou uma lista de ações da passagem dele pela pasta, a começar 

pelo Pró-Sertão, voltado para a atração de empresas de confecções para o interior 

do Estado, fechou o ano passado com 12 facções em funcionamento e cerca de 400 

empregos gerados. Os produtos são vendidos para as empresas parceiras do 

programa, como a Guararapes. A meta é implantar 360 fábricas até 2018. Hoje, já há 

120 municípios e outras 180 empresas cadastradas para aderir ao projeto. 

O Mais RN é uma ação de planejamento estratégico, coordenada conjuntamente 

pelo Governo do Estado e a iniciativa privada, com a participação direta de 

empresas, capitaneadas pela Fiern. O objetivo é construir um plano de negócios, 

mostrando os principais potenciais econômicos do RN. 



 

A questão da energia renovável exigiu um esforço redobrado da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico em 2013. Rogério articulou junto ao Governo Federal, 

por meio do Ministério de Minas e Energia, uma solução para a vulnerabilidade 

histórica do sistema de transmissão no RN. No final do ano passado, o órgão 

anunciou o interesse em antecipar a licitação das linhas para este primeiro trimestre, 

fato fundamental para fazer o Estado voltar a brilhar nos leilões eólicos. 

Atualmente, o RN tem em torno de R$ 15 bilhões de investimento assegurado para o 

setor eólico e até 2018 atingirá praticamente 130 parques em operação. No 

exercício do cargo, o então secretário também trouxe para o RN os primeiros grupos 

interessados em investir na exploração da energia solar. 

A implantação do 1º Parque Tecnológico do Rio Grande do Norte contribuirá para 

estimular o dinamismo socioeconômico, ampliando os serviços e o acesso às 

oportunidades de ocupação e renda e ao aumento da competitividade dos setores 

produtivos do Estado. O projeto foi incluído dentro do RN Sustentável, e tem 

recursos assegurados por meio do Banco Mundial. 

Também foi durante o ano de 2013 que a Sedec captou 15 novos projetos e 

protocolos de intenção pleiteando a concessão do incentivo fiscal relativo ao Proadi. 

Somados aos processos já em andamento, são 37 propostas que atingem cifras de 

R$ 575 milhões em investimentos, com geração de 2,8 mil empregos diretos. O 

programa representa um investimento do Estado da ordem de R$ 24 milhões/mês. 

A Secretaria ainda recepcionou seis projetos de empresas importadoras interessadas 

na concessão do incentivo do Plano de Apoio às Importações através da 

infraestrutura portuária e aeroportuária do Estado - Import/RN (Lei 9.592/11). Estes 

projetos em andamento devem gerar incremento de R$ 100 milhões/ano em 

importações e geração de 300 empregos diretos. 

Rogério ainda articulou, entre outras, a implantação de uma empresa de Call Center 

na cidade de Mossoró, quando contou com a parceria da Prefeitura e da Secretaria 

de Estado da Tributação. O negócio já está em funcionamento, e a expectativa é que 

produza 1,5 mil empregos no decorrer dos próximos meses. Outra importante 

iniciativa foi voltada para a abertura do Polo Industrial de Goianinha e do Distrito 

Industrial de Monte Alegre, em fase de implantação. 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR            DATA: 10.01.14              
Rogério Marinho deixa Sedec visando eleições de 2014 – Portal No Ar 
 
 
O Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (10) publica a exoneração do, agora, ex-
secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Rogério Marinho (PSDB), após 
pouco mais de um ano no cargo. 
 
Rogério deixa a função para se dedicar a pré-candidatura de deputado federal nas 
próximas eleições, cargo que ocupou durante os anos de 2007 a 2012. Além disso, 
também terá disponibilidade para cumprir os deveres como vice-presidente 
executivo do ABC Futebol Clube. 
 
Rogério deixa secretaria depois de pouco mais de um ano (Foto: Alberto Leandro) 
“É o fim de um ciclo dentro do nosso planejamento. Definimos alguns objetivos 
quando assumimos a Secretaria e deixamos um trabalho realizado, que só foi 
possível graças ao apoio decisivo do grupo de servidores da Sedec, ao nosso adjunto 
Sílvio Torquato, as nossas empresas coligadas AGN e Potigás, ao secretariado na 
pessoa de Obery Rodrigues, a governadora do Estado, BNB e Banco do Brasil, a Fiern, 
Sebrae, Faern, Fecomércio, Fetronor e sindicatos patronais, além da bancada 
federal, nas pessoas de Henrique Alves, do ministro Garibaldi Filho, José Agripino, 
João Maia, Felipe Maia e outros”, disse. 
 
Segundo Rogério, todos “foram extremamente importantes para que o governo, por 
meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, alcançasse essas metas em 
2013, inclusive agora, quando foram concluídas as tratativas em torno deste que 
será o maior projeto de infraestrutura do RN, o novo porto do Estado”. 
 
Além de atingir o objetivo de começar a tirar do papel o novo terminal portuário, o 
líder do PSDB potiguar aponta outras quatro grandes conquistas durante sua gestão. 
Entre outros projetos, destaca a implantação do Programa de Industrialização do RN 
– o Pró-Sertão -, o Mais RN, o fortalecimento do Estado junto aos investimentos de 
energia eólica e o projeto do Parque Tecnológico, incluído dentro do RN Sustentável. 
 
Pró-Sertão 
 
O Pró-Sertão, voltado para a atração de empresas de confecções para o interior do 
Estado, fechou o ano passado com 12 facções em funcionamento e cerca de 400 
empregos gerados. Os produtos são vendidos para as empresas parceiras do 
programa, como a Guararapes. A meta é implantar 360 fábricas até 2018. Hoje, já há 
120 municípios e outras 180 empresas cadastradas para aderir ao projeto. 
 
Mais RN 
 



 

O MAIS RN é uma ação de planejamento estratégico, coordenada conjuntamente 
pelo Governo do Estado e a iniciativa privada, com a participação direta de 
empresas, capitaneadas pela FIERN. O objetivo é construir um plano de negócios, 
mostrando os principais potenciais econômicos do RN. 
 
Energia eólica 
 
A questão da energia renovável exigiu um esforço redobrado da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico em 2013. Rogério articulou junto ao governo federal, 
por meio do Ministério das Minas e Energia, uma solução para a vulnerabilidade 
histórica do sistema de transmissão no RN. No final do ano passado, o órgão 
anunciou o interesse em antecipar a licitação das linhas para este primeiro trimestre, 
fato fundamental para fazer o Estado voltar a brilhar nos leilões eólicos. 
 
Atualmente, o RN tem em torno de R$ 15 bilhões de investimento assegurado para o 
setor eólico e até 2018 atingirá praticamente 130 parques em operação. No 
exercício do cargo, o então secretário também trouxe para o RN os primeiros grupos 
interessados em investir na exploração da energia solar. 
 
Parque tecnológico 
 
A implantação do 1º Parque Tecnológico do Rio Grande do Norte contribuirá para 
estimular o dinamismo socioeconômico, ampliando os serviços e o acesso às 
oportunidades de ocupação e renda e ao aumento da competitividade dos setores 
produtivos do Estado. O projeto foi incluído dentro do RN Sustentável, e tem 
recursos assegurados por meio do Banco Mundial. 
 
Outras iniciativas  
 
Também foi durante o ano de 2013 que a Sedec captou 15 novos projetos e 
protocolos de intenção pleiteando a concessão do incentivo fiscal relativo ao Proadi. 
Somados aos processos já em andamento, são 37 propostas que atingem cifras de 
R$ 575 milhões em investimentos, com geração de 2,8 mil empregos diretos. O 
programa representa um investimento do Estado da ordem de R$ 24 milhões/mês. 
 
A Secretaria ainda recepcionou seis projetos de empresas importadoras interessadas 
na concessão do incentivo do Plano de Apoio às Importações através da 
infraestrutura portuária e aeroportuária do Estado – IMPORT/RN (Lei 9.592/11). 
Estes projetos em andamento devem gerar incremento de R$ 100 milhões/ano em 
importações e geração de 300 empregos diretos. 
 
Rogério ainda articulou, entre outras, a implantação de uma empresa de Call Center 
na cidade de Mossoró, quando contou com a parceria da Prefeitura do município e 
da Secretaria Estadual de Tributação. O negócio já está em funcionamento e a 



 

expectativa é que produza 1,5 mil empregos no decorrer dos próximos meses. Outra 
importante iniciativa foi voltada para a abertura do Pólo Industrial de Goianinha e do 
Distrito Industrial de Monte Alegre, em fase de implantação. 
 
Atualizado em 10 de janeiro às 15:10 
 
 
Classificação: Positiva 
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*** A Prefeitura de Areia Branca, por meio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Gerência de Emprego, Renda e Qualificação Profissional, retomou o 
cronograma dos cursos profissionalizantes, ofertados à população. Amanhã, 13, 
iniciam os cursos de Manicure, Depilação, Vendedor, Almoxarife de Obras, Agente 
de Alimentação, Auxiliar de Cozinha, Cuidador de Idosos e Agente de Limpeza. A aula 
inaugural está confirmada para amanhã, às 19h, no Ivipanim Clube. *** Ao longo de 
2013, a gestão da prefeita Luana Bruno firmou parcerias com renomados órgãos e 
instituições para proporcionar aos areia-branquenses a oportunidade de se 
qualificarem para o mercado de trabalho. Os cursos em diversas áreas são realizados 
graças à parceria do município com instituições como a Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte (Uern), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
(IFRN), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) ePrograma Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 
Classificação: Positiva 
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10 de Janeiro de 2014 às 10h23  
Senac/RN oferece 382 vagas em cursos 
 
O Senac do Rio Grande do Norte está com inscrições abertas para o Programa de 
Gratuidade. São 382 vagas em cursos de capacitação nas áreas de informática, 
gestão e negócios, beleza e gastronomia. As vagas são para Natal, Mossoró, Macaíba 
e Assú. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Programa até a 
próxima terça-feira (7). 

De acordo com a política do Programa Senac de Gratuidade (PSG), obrigatoriamente, 
os candidatos devem possuir renda familiar mensal per capita de até dois salários 
mínimos federais e atender aos requisitos exigidos pelo curso escolhido, que variam 
de acordo com a modalidade. 

Os candidatos são selecionados de acordo com a ordem da inscrição efetuada no site 
do Senac. Os contemplados são convocados para apresentação dos documentos 
comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo qual optou. 

Classificação: Positiva 
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Robinson Faria: “Se eu ficar isolado, terei que pensar no plano B” 

O presidente estadual do PSD, vice-governador Robinson Faria, está convicto de que 
chega a 2014 com um “capital eleitoral” que o credencia a buscar alianças para 
viabilizar a candidatura ao Governo do Estado. Definiu que se não conseguir 
assegurar uma coligação com os principais partidos da política estadual, fará uma 
aliança com as legendas menores. Robinson Faria afirma que só não será candidato 
se ficar isolado e não conseguir nenhum partido, além do próprio PSD, para formar 
um palanque nas eleições deste ano. A outra hipótese, a ausência de respaldo dos 
eleitores, ele considera descartada, uma vez que nas caminhadas pelo Rio Grande do 
Norte tem encontrado incentivo popular. Nesta entrevista, Robinson Faria responde 
sobre as estratégias para viabilizar a candidatura, os momentos que antecederam a 
possibilidade de assumir o Governo quando o TRE decidiu punir a governadora 
Rosalba Ciarlini e as implicações da aproximação do PT com o PMDB no Estado.   
Magnus 
Nascimento

Robinson Faria: O jogo político está totalmente incerto, ninguém sabe quem é o 
candidato de quem, quais serão as coligações 
 
Depois de uma decisão do TRE que cassou a governadora, o senhor esteve prestes 
a assumir o Governo por 48 horas. Como foram aqueles momentos? Chegou a se 



 

preparar para tomar posse? 
Não, em nenhum momento. Recebi com muita surpresa aquela notícia. Foi 
surpreendente para todas as pessoas [a decisão do TRE). Quando eu soube até 
contestei a informação, achando que seria um equívoco de interpretação, que seria 
uma confusão entre inelegibilidade e afastamento. Não dei relevância. Somente no 
final da tarde, a informação se confirmou. Mas em nenhum momento isso mexeu 
com minha cabeça. Mantive a serenidade. Evitei entrevistas. Fui convidado por 
todos os veículos, emissoras de televisão, jornais, rádio, blogs, mas seria uma 
precipitação um pronunciamento mais detalhado naquela ocasião. 
 
Mas o senhor chegou a cogitar uma equipe de secretários? 
Não, preferi aguardar as demais etapas jurídicas. Não me preparei, não pensei em 
nomes para auxiliares, apenas tive a curiosidade de acompanhar para, a partir daí, se 
houvesse a confirmação, ter a preparação com base no que acontecesse pela frente. 
 
O PSD, partido que preside, foi o primeiro que se colocou, com o seu nome, com 
um candidato ao Governo. Como inicia 2014, o ano propriamente das eleições? 
Mais animado do que em 2013. E você poderia até indagar o motivo. Eu sempre 
busquei a viabilidade da minha pré-candidatura a governador no campo, na rua, 
dialogando com a sociedade, com os segmentos, com os servidores, visitando o 
interior... Tudo isso em com uma opção muito difícil, porque caminhava sozinho, não 
tinha apoiadores andando comigo, sem partido, além do meu, endossando a minha 
caminhada, nem político de notoriedade dando apoio a essa caminhada. Então foi 
uma opção de muito ousadia. 
 
E qual o resultado desta opção? 
Fazendo uma leitura das pesquisas publicadas e das que tenho, feitas pelo PSD 
nacional, que não posso publicar, porque não foram registradas, tenho uma largada 
fantásticas. Não estou me declarando um candidato vitorioso ou favorito. Mas 
diante da adversidade que vivi nestes três anos, nos quais passei a andar só, sem 
parceria, apenas contei com a coragem de deixar de lado a desfaçatez e a hipocrisia 
e assumir que pretendia me tornar candidato a governador... Eu adquiri um capital 
eleitoral confortável. 
 
Mas o senhor não conquistou apoios de outros partidos além do que preside no 
Estado, o PSD... 
Eu tenho hoje um capital eleitoral adquirido sendo apenas candidato sem alianças, 
candidato da minha audácia, da minha ousadia, da minha coragem de chegar, por 
exemplo, para você, que me entrevista agora, e entrevistou antes, de chegar para 
uma rádio onde eu vá e revelo o desejo de me tornar candidato a governador. Até 
agora Robinson é candidato de si próprio. Nem a meu filho, deputado Fábio Faria, 
(PSD) pedi que ele me lançasse candidato a governador. Nem aos deputados 
estaduais do meu partido pedi que eles utilizassem os jornais ou a tribuna da 
Assembleia para colocar meu nome como candidato. Deixei todos a vontade. Eu 



 

tenho um capital eleitoral, lógico que isso é resultado de uma história de muitos 
anos, de um trabalho na Assembleia, projetos implantados na presidência no 
Legislativo, da atitude corajosa de romper com o Governo, embora grande parte da 
população ainda não conheça essa trajetória.  Tudo isso dá uma credibilidade e 
autenticidade de um candidato com uma linha de coerência. 
 
Mas esse “capital eleitoral” ao qual o senhor se refere é suficiente”? 
Não posso falar em capital político. O jogo político está totalmente incerto, ninguém 
sabe quem é o candidato de quem, quais serão as coligações. Por enquanto, há 
apenas indícios e conversas incipientes, sem confirmações e aceitações das bases 
destes nomes ventilados pela imprensa e classe política. 
 
Os apoios são fundamentais em uma campanha majoritária, não preocupa ter a 
candidatura lançada há tanto tempo e não ter conquistado alianças? 
Não adiantaria ter um capital político fantástico, com excelentes apoiadores, como 
teve Fátima Bezerra em 2008, candidata a prefeita de Natal com apoio de Garibaldi 
Filho, Henrique Alves, Carlos Eduardo, e perdeu. 
 
Mas há muitos outros exemplos históricos também de candidaturas que 
naufragaram por falta de uma aliança consistente... 
Minha trajetória foi diferente. Quis primeiro mostrar à classe politica a viabilidade de 
meu nome. Havia dúvidas. Garibaldi Filho disse em certo momento que enxergava 
com simpatia minha candidatura, inclusive admirava minha obstinação, mas 
afirmou, e não me constrangeu, que tinha dúvidas sobre minha viabilidade eleitoral. 
Hoje essa dúvida que ele poderia ter, está vencida. Eu queria conquistar nas ruas 
essa viabilidade. Não que tenha desprezado a classe política. 
 
Com quais partidos poderia haver uma aliança com o PSD? 
Não tenho nenhuma restrição com o PT, tenho grande amizade com o deputado 
Mineiro e a deputada Fátima. Recebo recado de militantes do PT que torcem pela 
união comigo. Tenho diálogo sensacional com o PMDB a começar pelo presidente do 
partido no Estado, Henrique Alves, que é uma pessoal pela qual tenho uma 
admiração, um amigo de 30 anos, comecei minha vida pelo PMDB, fui deputado pelo 
partido duas vezes. Garibaldi tem sempre me telefonado, mostra simpatia pela 
minha caminhada. 
 
Com o PSB há diálogo? 
Tenho conversa sincera com o PSB de Wilma. Mas há uma dificuldade, porque 
Wilma vive um conflito de não saber o que ela quer. Ela aposta em três opções. 
Então fica difícil evoluir uma conversa com Wilma, porque em uma semana ela quer 
ser senadora, outra governadora, outra até deputada federal. É difícil evoluir uma 
conversa com uma pessoa, por mais forte que ela seja e importante para seus 
parceiros, se ele não tem uma decisão. Pode ser uma estratégia dela, não devo 
censurar, uma forma de valorização também do apoio a qualquer parceiro, mas é 



 

difícil dizer. Vou sentar com Wilma para conversar em que sentido? Ela é senadora? 
Ela é governadora? Mas nada impede de conversar, porque já conversei com ela 
várias vezes. Não tenho restrição. Não fui desleal, tenho a marca de cumprir palavra, 
da lealdade e da coerência. 
 
Há entre alguns destes partidos ou lideranças um que possa ser classificado como 
um parceiro preferencial? 
Não posso vislumbrar que um deles ou dois deles serão os parceiros de Robinson 
Faria. O que posso dizer é que estou com o sentimento que uma parte de minha 
vitória está cumprida, porque se eu tivesse sentindo uma situação desconfortável no 
quesito eleitoral, estaria revendo e redirecionando a candidatura. E posso até 
mudar. Mas não tenho motivo para mudar.  
 
O senhor avalia, pelas declarações do deputado Fernando Mineiro, que a ex-
governadora Wilma de Faria, poderá ser descartada na aliança que está sendo 
articulada, nacionalmente, entre PMDB e PT? Ficaria sem espaço para o PSB? 
Eu li a entrevista de Fernando Mineiro à TRIBUNA DO NORTE. Tem que esperar a 
posição, a resposta do presidente do PMDB, Henrique Eduardo Alves. Mineiro fez 
uma cobrança em nome de uma aliança nacional [do PT com o PMDB]. Está no seu 
papel. Fátima já tinha feito isso. Mas o presidente estadual do PMDB, que é uma 
pessoa bastante positiva, ainda não se pronunciou a respeito do que disse Mineiro. 
Temos que aguardar qual será a resposta de Henrique. Por enquanto não posso nem 
tecer comentário se Wilma passa pelo processo de isolamento que passei, porque o 
deputado Henrique não se pronunciou. As informações são de que há um diálogo 
muito adiantado de Wilma com o deputado Henrique. 
 
Se forem nas circunstâncias indicadas pelo deputado do PT, ela seria preterida 
apesar do diálogo com o PMDB... 
Não posso falar pelo PMDB. 
 
Se não couber um espaço para Wilma na chapa majoritária, nesta aliança com o 
PMDB e o PT, o senhor tentará abrir o diálogo para formar uma coligação entre 
PSD? 
Com quem quiser dialogar comigo. Já disse que converso com o PT, o PMDB e PSB. 
Eu não cito o PDT, porque não tem candidato majoritário. Mas dialogo quase todos 
os dias com o prefeito Carlos Eduardo. E não tenho cobrado nem jamais disse que 
tenho o apoio de Carlos Eduardo, nem vou dizer hoje, porque o deixo totalmente a 
vontade. Ele precisa recuperar Natal, tem se dedicado a essa tarefa. Então, temos 
que esperar a hora certa e ele será justo na decisão. Não estou diminuindo a 
importância dele, até porque será um dos principais, talvez o principal, apoiador na 
campanha deste ano pela excelente gestão que está fazendo. 
 
As alegações do PT de que o PSB tem candidato a presidente, Eduardo Campos, e 
portanto não faz parte da base de Dilma Rousseff, justificam a exclusão de Wilma 



 

de uma chapa majoritária? 
Esse é o ponto de vista de Fernando Mineiro. Mas quem deve responder com mais 
argumentos é o deputado Henrique. Ele sabe quais são as prioridades da aliança no 
Brasil para a reeleição de Dilma e as prioridades do PMDB. Então essa colocação que 
Mineiro fez, de desconforto para Wilma de Faria, está muito mais agora para o 
PMDB deliberar  do que para mim que não faço parte deste contexto.  
 
Então dois movimentos serão decisivos neste ano eleitoral, uma do PMDB e outro 
da governadora Wilma de Faria...  
Para o PSD, o importante é que o partido chega mais motivado, mais militante, com 
pré-candidato. Sou um político presente no Rio Grande do Norte. Tenho estudado 
gestão pública há quase vinte anos. Não gosto de dar opinião, nem entrevista, sem 
ter estudado, levantado os indicadores. Hoje vejo que temos um Estado rico, 
promissor, mas um governo que não conhece a situação. Um governo tem um 
modelo de gestão ultrapassado e vencido.  
 
O PMDB tem candidato próprio, o PT afirma que formará uma aliança com os 
peemedebistas, como o PSD vai atrair esses legendas para uma coligação? 
Eu não sei se vou conseguir atrair. Vou dialogar até o último momento. Tenho uma 
decisão tomada. Se não conseguir atrair os partidos grandes, vou conversar com os 
partidos menores. Se eles concordarem com as teses que defendo para o Rio Grande 
do Norte de mudança, de quebra paradigma, de um governo diferente, de uma 
administração de diálogo, poderão formar comigo um palanque mínimo. Então, eu 
serei candidato a governador.   
 
Esse palanque pode ser com o PDT? 
Com o PDT, com o PC do B, com o PSDC, os partidos menores. Isso não diminuirá 
minha motivação de ser candidato a governador. Não estou me colocando infalível. 
Mas vou em busca de meus sonhos. Sou um leitor voraz de biografias. E os 
personagens que fizeram a história do mundo, foram determinados na busca de seus 
sonhos.  
 
O que faria o senhor recuar da candidatura a governador? 
Somente duas coisas: Uma delas é se eu não encontrasse uma sintonia popular. Se 
eu percebesse um frieza na população. Se eu ouvisse: “Robinson, não é sua vez”. E 
até agora não ouvi isso. Ao contrário, onde estive no Rio Grande do Norte, as 
pessoas afirmaram: “Vá, chegou sua vez”. Ninguém disse: “Só vá se tiver o apoio do 
PMDB. Só vá se tiver o apoio de Wilma”. Pelo contrário, sempre escuto: “Vá e 
confie”. Parece fantasioso, mas digo pela minha saúde. Se não tivesse escutado, 
estaria repensando e iria por outro caminho, talvez mais seguro. 
 
E qual seria o outro motivo para a desistência? 
Se eu ficar só, se não tiver nenhum outro partido para armar o palanque. Não pela 
minha motivação. Eu até ousaria ser candidato, mesmo  só com o PSD, com mais 



 

ninguém. Mas tenho um grupo de deputados estaduais que pode eleger quatro 
candidatos, tenho meu filho deputado federal. Não posso esquecer o compromisso 
com eles. Não posso pensar só no meu sonho, apenas na minha motivação. Se eu 
ficar isolado, o PSD ficar isolado, terei que pensar no plano B.  
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O governo sempre toma decisões que impactam nossa vida’  

Publicação: 12 de Janeiro de 2014 às 00:00 
»entrevista» Reinaldo Domingos - educador financeiro 
 
O potiguar - e todo brasileiro, de uma maneira geral - começou 2014 fazendo conta. 
O governo federal aumentou na virada do ano as alíquotas dos tributos que incidem 
na compra de móveis, painéis e automóveis e elevou em 6% a taxa para as compras 
realizadas no exterior - e pagas no cartão pré-pago. Desse jeito, o orçamento que já 
era curto, observa Reinaldo Domingos, educador financeiro, ficou ainda menor. Sem 
falar no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que já começaram a ser 
cobrados. O resultado disso tudo, observa Reinaldo, é que o salário do trabalhador 
renderá menos em 2014 e que mais pessoas poderão se endividar, já que terão 
menos dinheiro para pagar despesas e quitar as dívidas. Nesta entrevista, você 
confere por que o governo federal decidiu aumentar os impostos e como fazer para 
não entrar na lista dos inadimplentes. 

Divulgação Reinaldo Domingos é escritor, educador e terapeuta financeiro. 
Presidente da DSOP Educação Financeira e da Editora DSOP 
 
O governo federal aumentou uma série de impostos neste início de ano. Há uma 
razão para isso? 
Vamos começar pelo IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) dos 
automóveis.  Esse imposto sempre existiu, mas foi reduzido meses atrás como forma 
de o governo federal incentivar o consumo e agora voltou a subir novamente. Eu 
diria que o IPI está praticamente voltando para o patamar original. Isso faz parte do 
jogo.  
 
Além do IPI para automóveis, subiram também o IPI para móveis e painéis, que 
também havia sido reduzido em meados do ano passado, e o IOF, que taxa 
transações realizadas no exterior, sobretudo o saque de dinheiro em moeda 
estrangeira e o pagamento de dívidas do cartão de débito em moeda estrangeira. 
Que reflexo isso terá na vida dos brasileiros? 
Acredito que o aumento dos impostos vai se refletir diretamente no bolso do 
consumidor, vai corroer o aumento do salário mínimo, e também vai aumentar um 
pouco os preços.  
 
Vai brecar o consumo, como dizem alguns especialistas? 
Não acredito que impactará tantos nas vendas. O problema seria maior se o governo 
federal resolvesse limitar, de alguma maneira, o parcelamento das compras. Aí sim 
seria um problema, porque o consumidor não olha muito para imposto na hora de 
comprar. Ele olha para o parcelamento. Essas facilidades justamente têm trazido 
mais consumo. Por isso, não acredito que a volta do IPI provocará grande retração 



 

no consumo. Vai encarecer o produto, mas não vai impedir que a população 
continue comprando, mesmo que seja a prazo.  
 
E o aumento do IOF que taxa as compras e saques realizados no exterior? Como o 
senhor enxerga essa medida?  
O governo federal está, na minha opinião, corrigindo um erro que cometeu em 
março de 2011, quando elevou a alíquota do imposto para o cartão de crédito, mas 
não elevou para o cartão pré-pago pago em moeda estrangeira. O que o governo 
está fazendo agora? Está corrigindo um erro, porque praticou uma injustiça social. 
Quem carregava o cartão pré-pago pagava apenas 0,38%, enquanto quem pagava no 
cartão de crédito pagava 6% mais. Tinha alguma errada nisso. Se a mesma moeda 
seria usada lá fora, nada mais justo do que cobrar a mesma alíquota. Trata-se de 
uma correção, de um ajuste. Eu sou justo naquilo que devo ser. Na verdade, eu acho 
que não se devia cobrar nada de imposto, mas já que se vai cobrar, que se cobre a 
mesma alíquota para não privilegiar um meio de pagamento em detrimento de 
outro.  
 
Isso deverá se refletir em menos viagens ou menos compras, na sua opinião? 
Não necessariamente. Isso vai significar que as compras realizadas no cartão vão 
custar 6% mais, mas isso não quer dizer que por causa de 6% você vai deixar de 
viajar. O importante é que quem vai viajar mantenha o controle dos gastos que vai 
ter lá fora, porque a conta vai ficar mais cara. Sendo assim recomendo que levem 
mais dinheiro. Uma reserva de 40 a 50%, porque vão querer passear por lugares que 
não haviam pensado, querer comprar coisas que não estavam na sua lista. Em 
resumo, o aumento não impede que se viaje, mas reduz o dinheiro que a pessoa 
teria a sua disposição.  
 



 

Divulgação

Presidente da Associação de Educadores Financeiros (Abefin), associação sem fins 
lucrativos que tem por finalidade social apoiar o fortalecimento e desenvolvimento 
do educador financeiro no Brasil 
 
Será que mais algum imposto vai subir ou o governo deve parar por aí?  
Risos.  
 
Por que o governo elevou tantos impostos no início do ano? 
O governo está querendo conter um pouco a inflação – aumento geral dos preços. 
Está querendo segurar um pouco o consumo. Uma prova disso é a Selic – taxa básica 
de juros que pode aquecer ou desaquecer a economia, por exemplo, que subiu 
para10%, levando as pessoas a ficarem mais atentas. 
 
O governo conseguirá atingir o seu objetivo? 
As pessoas repensarão o que farão diante desse aumento, acredito. Não digo que a 
elevação da Selic é uma coisa alarmante (quando a taxa sobe, o crédito fica mais 
caro e os investimentos tendem a cair). Analiso que é apenas um sinal de que o 
governo federal quer conter a inflação. O brasileiro precisa entender antes de tudo 
que o que ocorre na macroeconomia, como o aumento dos impostos, se reflete 
diretamente na microeconomia, que é a economia doméstica, no orçamento da 
família, o nosso bolso. O governo federal não para de tomar decisões que impactam 
no nosso dia a dia. 
 



 

Diante do aumento de tantos impostos, os potiguares – e brasileiros, de uma 
forma geral – mudarão seus hábitos de consumo? Adiarão desejos? Tipo, quem vai 
viajar, viajará, mas gastará menos; quem queria comprar um carro,  aguardará 
mais um pouco para ver como os preços se comportarão? 
Eu sou muito honesto em dizer que o brasileiro precisa rever seu posicionamento 
para 2014 sim. O que está acontecendo com o país? Cada vez mais o consumidor 
está pagando imposto. Ele vai consumir, paga mais imposto, quando vai viajar, paga 
mais imposto. Caramba, tem alguma coisa errada aí. 
 
Aumentar os impostos não seria muito vantajoso para o país, imagino... 
Nunca. Aumentar imposto praticamente é uma tomada de decisão que demonstra a 
ineficiência administrativa e tributária do país. O Brasil deveria estar reduzindo e não 
aumentando os impostos. Nosso país já tem uma alta carga tributária. Temos 
problemas seríssimos com relação a isso.  
 
Que dica então o senhor daria para os trabalhadores que terão que pagar mais 
impostos em 2014 e poderão ter seu poder de compra reduzido? 
Diria que eles precisam ter tranquilidade nesse momento e continuar fazendo o seu 
planejamento financeiro. Esse é um ótimo para se organizar financeiramente. Diria 
para eles reunirem a família e começarem a discutir o orçamento familiar. 
 
Começar a planejar melhor as finanças seria uma forma de manter o poder de 
compra, mesmo diante da alta dos impostos, sem endividar-se, já que sobrará 
menos dinheiro livre? 
Sim. O ideal é que as pessoas avaliem o que adquiriram em 2013, o que não 
adquiriram, o que querem adquirir em 2014, em 2024, em 2064. É importante 
que  realizem um planejamento  mais alongado.  
 
Seria recomendável fazer menos gastos este ano? 
Sim. 2014 não será um ano simples. Pelo contrário. Teremos uma Copa do Mundo, 
eleições, ou seja, teremos menos dias no calendário. Nós precisamos nos  precaver, 
fazer reservas financeiras para resistir a uma possível problemática com relação aos 
nossos trabalhos. 
 
O que fazer? 
Primeiro, cada trabalhador precisa responder a seguinte pergunta: se eu perder o 
emprego e deixar de receber o salário a partir de hoje, por quanto tempo 
conseguirei manter o meu atual padrão de vida? O que você responderia? Se eu hoje 
não tenho uma reserva financeira de três a seis meses é sinal de que já estou com 
problema e que é um problema que eu não corrigi ao longo de minha vida. E se eu 
não corrigir e continuar fazendo do jeito que sempre fiz, nada mudará. É preciso 
mostrar as pessoas que está na hora da virada. Elas precisam se educar 
financeiramente. Está na hora de falar a verdade para as pessoas. É hora de rever 
gastos, de rever tudo, de fazer uma faxina financeira.  



 

 
Como fazer isso? 
Primeiro é preciso reunir a família e fazer um diagnóstico da sua real situação 
financeira. Comparar quanto você recebe e quanto você gasta para tentar identificar 
para onde vai o seu dinheiro por 30 dias. Esse diagnóstico precisa ser minucioso. Só 
assim o trabalhador vai perceber que há um excesso em cada de despesa, ou seja, 
ele gasta mais água do que precisa, mais energia. Depois disso, ele precisa sonhar 
junto com sua família e definir quanto precisa poupar para realizar esse sonho e por 
quanto tempo precisa poupar. Importante é traçar sonhos a curto, médio e longo 
prazos. O terceiro passo é fazer o orçamento financeiro. As pessoas aprenderam que 
primeiro precisam gastar e que se sobrar alguma coisa é que  podem ser felizes. Mas 
isso não funciona. O dinheiro precisa ser reservado primeiro para os sonhos e depois 
para as despesas. Primeiro se ganha, depois reserva-se para os sonhos e depois 
paga-se as despesas. Em seguida, vem o ato de poupar, com um objetivo 
determinado. Dinheiro guardado sem objetivo é dinheiro de ninguém. 



 

Prefeitura divulga calendário de pagamento de 2014 

Publicação: 12 de Janeiro de 2014 às 00:00 
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão Estratégica (Segelm) estabeleceu 
o calendário de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício fiscal de 
2014. As datas estão determinadas em decreto que será publicado no Diário Oficial 
do Município desta segunda-feira (13). O calendário prevê o pagamento para os três 
últimos dias úteis de cada mês, de acordo com o número de matrícula dos 
servidores. A exceção será a Companhia de Serviços Urbanos de Natal (Urbana), 
cujos funcionários receberão  sempre no último dia de cada mês. 
Vlademir 
Alexandre

Carlos: medidas de austeridade e equilíbrio das finanças 
 
Para o prefeito Carlos Eduardo, as medidas de austeridade que vêm sendo tomadas 
pela atual gestão do município estão permitindo o equilíbrio das finanças da 
prefeitura e, por consequência, um melhor planejamento da aplicação dos recursos. 
“É dentro desse contexto que conseguimos definir o calendário de pagamento dos 
servidores, a exemplo do que fizemos em 2013, no nosso primeiro ano de 
administração”, lembra ele. “Com o anúncio do calendário de pagamento, os 
servidores da Prefeitura do Natal iniciam o ano de 2014 da mesma forma como 
passaram 2013: sabendo os dias certos em que receberão seus salários”.  
 
Em 2013, o calendário foi cumprido e, em algumas ocasiões, até antecipado. Isto 



 

aconteceu, por exemplo, em relação ao pagamento das parcelas do 13º salário. A 
primeira dessas parcelas, correspondente a 40% do benefício, foi liberada para os 
servidores em 14 de junho do ano passado, ao invés do final de novembro, como 
estava previsto inicialmente. A segunda parcela também foi antecipada, com a 
Prefeitura de Natal fazendo o repasse ao funcionalismo no dia 13 de dezembro do 
ano passado.  
 
O prefeito Carlos Eduardo igualmente autorizou a antecipação do pagamento do 
salário de dezembro, o que foi feito antes do Natal, precisamente no dia 23 de 
dezembro, e não no período preestabelecido de 26 a 30 daquele mês. 
 
Um cenário muito diferente do que o prefeito Carlos Eduardo encontrou quando 
assumiu a administração do Município, há pouco mais de um ano. Na época, parte 
dos salários estavam atrasados e havia incerteza entre os servidores sobre o 
recebimento de seus rendimentos. 
 
Municípios 
 
No ano passado, muitos municípios do Rio Grande do Norte não conseguiram pagar 
em dia os salários dos servidores. Os prefeitos atribuem o problema ao aumento das 
atribuições impostas aos municípios sem a devida compensação financeira. Como 
exemplo, o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Benes 
Leocádio, cita o piso nacional dos professores, que teve reajuste de  60% desde que 
foi implantado em 2010, três vezes mais do aumento da arrecadação municipal. 
 
Outro fator que pesa na folha salarial é o reajuste do salário mínimo, sempre acima 
da inflação e dos repasses do Fundo de Participação, a principal fonte de 
arrecadação de 95% das cidades do Rio Grande do Norte. 



 

 



 

Superávit será de 1,9% do Produto Interno Bruto 

Publicação: 12 de Janeiro de 2014 às 00:00 
São Paulo (AE) - O ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda Nelson Barbosa 
afirma que a política fiscal vem tentado equilibrar as demandas sociais com as 
mudanças nos cenários econômicos que diminuíram as receitas do governo. “Isso 
implica redução do resultado primário”, disse o ex-secretário, em referência à 
economia feita pelo governo para pagar juros da dívida pública. Barbosa, atualmente 
pesquisador e professor da FGV, prevê para este ano um superávit primário de 1,8% 
a 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB).  
 
Perguntado se um superávit primário de 1,9% seria uma ameaça à avaliação do 
Brasil, já que as agências de classificação de risco aguardam de 2% a 2,1%, ele disse 
que não. “Acho que a diferença entre 1,8% e 2% não é muito grande 
macroeconomicamente para justificar uma mudança de rating. Acho que tudo pode 
ser explicado, desde que se converse com as agências de risco. Mais que números, 
as agências querem saber sobre trajetórias.” 
 
Para Barbosa, quando o governo sinalizar que fará um superávit primário de 1,8% ou 
1,9% e traçar trajetórias para 2015 a 2018, as preocupações em torno da política 
fiscal vão se dissipar. De acordo com ele, tais sinalizações deverão ser dadas até 
fevereiro, quando todos os membros do governo voltarem das férias. “Essas 
discussões (entre analistas de mercado) são temporárias”, avaliou. O temor das 
agências sobre o crescimento da dívida bruta em relação ao PIB não preocupa 
Barbosa. “Hoje a dívida bruta está em torno de 62% e seu crescimento vai depender 
de quanto recurso o governo vai colocar no BNDES. Como o governo já sinalizou que 
vai colocar menos recursos, não vejo grandes pressões para o crescimento da 
dívida.” 
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