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VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO             DATA: 22.01.14              

Turistas classificam como bom os preços de bens e serviços ofertados em Natal 

Mesmo com os indicativos positivos apontados na pesquisa, o fluxo de desembarque 

de turistas em Natal fechou o ano de 2013 com saldo negativo 

Por: Madeline Jales 

 

 Apesar da alta estação e de ser uma das sedes da copa do mundo de 2014 os 
visitantes que escolheram Natal como refúgio, neste início de ano, dizem não estar 
surpresos com os preços no comércio de bens e serviços. Para George Costa, 
proprietário da Luck Receptivo, agência especializada em turismo, a atitude dos 
turistas mostra que os brasileiros estão aprendendo a economizar e programar suas 
viagens. “Só quinze por cento dos turistas que estão em Natal são estrangeiros, 
sempre foi assim, e o brasileiro está aprendendo a se programar para as viagens, por 
isso já sabem o quanto em média vão gastar”, afirmou. 

 Dados da última pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do estado (Fecomércio), através do seu Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Comércio (IPDC) em 2012, mostram que o turista gasta em 
média R$ 220,74 por dia em Natal; a maioria dos entrevistados (57,5%) classificou 
como normais os preços na cidade e 82,2% afirmou desejar voltar a Natal. 

 Mesmo com os indicativos positivos apontados na pesquisa, o fluxo de 
desembarque de turistas em Natal fechou o ano de 2013 com saldo negativo, a 
queda foi de 14,27% em relação ao ano anterior. George explicou que um dos 
motivos do baixo desempenho é “o número reduzido de voos para a capital, o que 
encarece o preço das passagens”. 

 Os vendedores do Shopping do Artesanato Potiguar, um dos pontos comerciais de 
Natal mais movimentado neste período, estimam que o número de visitantes neste 
ano será inferior ao recebido no ano passado, mas afirmam que os que passam pelo 
shopping estão dispostos a gastar. 

 No restaurante de comida regional, localizado em Ponta Negra, a aposta para atrair 
os turistas e não sofrer com a queda do número de visitantes é oferecer um 
tratamento especial. O maitre, Walter Rocha, conta que a proposta tem mostrado 
resultado: “temos cinco carros que fazem o transporte dos nossos clientes de forma 
gratuita. O faturamento de dezembro até o momento aumentou cerca de 40%, está 
dentro do que foi previsto”, afirmou. 
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Prefeitura do Natal vai oferecer 10 mil vagas para cursos do Pronatec em 2014 - 
Companhia da Notícia - Informação com personalidade. 
 
O prefeito de Natal, Carlos Eduardo, participou na tarde desta terça-feira (21) da 
solenidade de entrega de 153 certificados para os concluintes dos cursos 
profissionalizantes oferecidos pelo município por meio da secretaria de Trabalho e 
Assistência Social (Semtas). Foram oferecidos cursos nas áreas de auxiliar de cozinha, 
cabeleireiro assistente, camareira e recepcionista em meios de hospedagem, 
manicure e recepcionista de gestão. Essa capacitação faz parte do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e é executada em 
parceria com a UFRN, IFRN, SESC-RN. Em 2014, serão ofertadas 10 mil vagas pelo 
Pronatec. O presidente da Federação do Comércio do Rio Grande do Norte, Marcelo 
Queiroz, o vereador Franklin Capistrano, a secretária municipal de Trabalho e 
Assistência Social, Ilzamar Pereira, e o secretário chefe do Gabinete Civil, Sávio 
Hackradt, também participaram do evento nesta terça. 
 
Carlos Eduardo destacou a importância do momento, lembrando que é dever de um 
gestor público promover políticas de incentivo à cidadania e à valorização do 
trabalho. Ele disse que a entrega desses certificados representa o surgimento de um 
horizonte promissor para os beneficiados pelo programa. O prefeito reforçou a 
importância da existência desses cursos, pois por meio deles a população se capacita 
e tem a oportunidade de disputar uma vaga no mercado de trabalho que está cada 
vez mais competitivo. 
 
O chefe do executivo municipal agradeceu ao presidente Marcelo Queiroz pela 
continuidade da parceria entre a Prefeitura e a Fecomercio/RN, destacando que esse 
trabalho conjunto entre o setor público e privado só tem a trazer ganhos para 
cidade. Carlos Eduardo acrescentou que na continuidade de seu mandato a entrega 
de certificados de conclusão de cursos profissionalizantes vai virar rotina, já que ele 
determinou a expansão dessa política de valorização do trabalhador da capital 
potiguar. “Qualquer atividade profissional honesta precisa ser valorizada e a 



 

Prefeitura do Natal tem esse compromisso de ampliar ainda mais a dos cursos”, 
afirmou. 
 
Confirmando a informação do prefeito de que a oferta do programa será ampliada 
nesse ano, a titular da Semtas, Ilzamar Pereira, divulgou que a secretaria vai abrir 
neste ano 10 mil vagas para cursos de qualificação profissional em parceria com o 
Ministério do Trabalho (MTE) e Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). A 
expectativa é de que se mobilize este ano, no mínimo, 20 mil pessoas. A secretária 
disse que no ano passado a cidade do Natal se destacou com êxito de 75% na 
execução do Pronatec. Foram pactuadas 5.000 vagas e com muita dedicação a 
Secretaria ultrapassou esse número, qualificando 5.190 cidadãos e cidadãs. “Temos 
um desafio muito grande para 2014, mas estamos confiantes e iremos atingir a meta 
proposta”. 
 
Marcelo Queiroz disse que era uma honra para o Sistema Fecomercio/RN fazer parte 
de uma ação que muda a vida das pessoas para melhor. O presidente parabenizou o 
prefeito Carlos Eduardo pela condução da gestão municipal e reforçou que a 
parceria entre as instituições irá continuar produzindo bons frutos para toda a 
sociedade. Ele lembrou que 100 dos 153 concluintes dos cursos já conseguiram um 
emprego, por meio das empresas parceiras do programa. “Ficamos muito felizes em 
participar dessa iniciativa e estamos à disposição para seguir com esse trabalho”. 
 
O jovem Adenilton Ramos recebeu o diploma de conclusão do curso de auxiliar de 
cozinha. Ele contou que essa é uma grande oportunidade para a sua vida, já que ele 
está cursando Nutrição e o aprendizado conquistado no Pronatec vai melhorar as 
suas chances de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. “Estou muito feliz e 
esse diploma me enche de confiança para sair e buscar um lugar na minha área de 
atuação”. 
 
  
 
(Fonte: Secretaria Municipal de Comunicação) 
 
 
Classificação: Positiva 
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Prefeitura entrega 153 certificados profissionalizantes na Zona Norte | Ponto de 
Vista com Nelson Freire 

 
 
 
Posted on 22. Jan, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
O prefeito de Natal, Carlos Eduardo, participou na tarde de ontem (21) da solenidade 
de entrega de 153 certificados para os concluintes dos cursos profissionalizantes 
oferecidos pelo município por meio da secretaria de Trabalho e Assistência Social 
(Semtas). Foram oferecidos cursos nas áreas de auxiliar de cozinha, cabeleireiro 
assistente, camareira e recepcionista em meios de hospedagem, manicure e 
recepcionista de gestão. Essa capacitação faz parte do Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e é executada em parceria com a UFRN, 
IFRN, SESC-RN. O presidente da Federação do Comércio do Rio Grande do Norte, 
Marcelo Queiroz, o vereador Franklin Capistrano, a secretária municipal de Trabalho 
e Assistência Social, Ilzamar Pereira, e o secretário chefe do Gabinete Civil, Sávio 
Hackradt, também participaram do evento. 
 
 
Classificação: Positiva 
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22 de janeiro de 2014  
 Prefeitura entrega 153 certificados profissionalizantes na Zona Norte  
 Os cursos foram oferecidos pelo Pronatec  

 
 O prefeito de Natal, Carlos Eduardo, participou na tarde desta terça-feira (21) da 
solenidade de entrega de 153 certificados para os concluintes dos cursos 
profissionalizantes  oferecidos pelo município por meio da secretaria de Trabalho e 
Assistência Social (Semtas). Foram oferecidos cursos nas áreas de auxiliar de cozinha, 
cabeleireiro assistente, camareira e recepcionista em meios de hospedagem, 
manicure e recepcionista de gestão. Essa capacitação faz parte do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e é executada em 
parceria com a UFRN, IFRN, SESC-RN. O presidente da Federação do Comércio do Rio 
Grande do Norte, Marcelo Queiroz, o vereador Franklin Capistrano, a secretária 
municipal de Trabalho e Assistência Social, Ilzamar Pereira, e o secretário chefe do 
Gabinete Civil, Sávio Hackradt, também participaram do evento. 
 
   
 
 Carlos Eduardo destacou a importância do momento, lembrando que é dever de um 
gestor público promover políticas de incentivo a cidadania e a valorização do 
trabalho. Ele disse que a entrega desses certificados representa o surgimento de um 
horizonte promissor para os beneficiados pelo programa. O prefeito reforçou a 
importância da existência desses cursos, pois por meio deles a população se capacita 
e tem a oportunidade de disputar uma vaga no mercado de trabalho que está cada 
vez mais competitivo.  
   
 
 O chefe do executivo municipal agradeceu ao presidente Marcelo Queiroz pela 
continuidade da parceria entre a Prefeitura e a Fecomercio/RN, destacando que esse 
trabalho conjunto entre o setor público e privado só tem a trazer ganhos para 
cidade. Carlos Eduardo acrescentou que na continuidade de seu mandato a entrega 
de certificados de conclusão de cursos profissionalizantes vai virar rotina, já que ele 
determinou a expansão dessa política de valorização do trabalhador da capital 



 

potiguar. “Qualquer atividade profissional honesta precisa ser valorizada e a 
Prefeitura do Natal tem esse compromisso de ampliar ainda mais a dos cursos”, 
afirmou.  
   
 
 Confirmando a informação do prefeito de que a oferta do programa será ampliada 
nesse ano a titular da Semtas, Ilzamar Pereira, divulgou que a secretaria vai abrir em 
2014 dez mil vagas para cursos de qualificação profissional em parceria com o 
Ministério do Trabalho (MTE) e Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). A 
expectativa é que se mobilize este ano, no mínimo, 20 mil pessoas. A secretária disse 
que no ano passado a cidade do Natal se destacou com êxito de 75% na execução do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Foram 
pactuadas 5.000 vagas e com muita dedicação o a  secretaria ultrapassou esse 
número, qualificando 5.190 cidadãos e cidadãs. “Temos um desafio muito grande 
para 2014, mas estamos confiantes e iremos atingir a meta proposta”.  
   
 
 Marcelo Queiroz disse que era uma honra para o Sistema Fecomercio/RN fazer 
parte de uma ação que muda a vida das pessoas para melhor. O presidente 
parabenizou o prefeito Carlos Eduardo pela condução da gestão municipal e 
reforçou que a parceria entre as instituições irá continuar produzindo bons frutos 
para toda a sociedade. Ele lembrou que 100 dos 153 concluintes dos cursos já 
conseguiram um emprego, por meio das empresas parceiras do programa. “Ficamos 
muito felizes em participar dessa iniciativa e estamos a disposição para seguir com 
esse trabalho”.  
   
 
 O jovem Adenilton Ramos recebeu o diploma de conclusão do curso de auxiliar de 
cozinha. Ele contou que essa é uma grande oportunidade para a sua vida, já que ele 
está cursando Nutrição e o aprendizado conquistado no Pronatec vai melhorar as 
suas chances de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. “Estou muito feliz e 
esse diploma me enche de confiança para sair e buscar um lugar na minha área de 
atuação”. 
   
Autor: Secretaria Municipal de Comunicação | Fonte: Secretaria Municipal de 
Comunicação 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/ BLOG AGITOS E BALADAS             DATA: 22.01.14              
 
Pirangi recebe evento de luta no domingo 
 
 22 de janeiro de 2014 por ulyssesfreire 

 
Os atletas potiguares já podem ir se preparando para um ano de muita atividade 
para os lutadores de artes marciais. Faltando apenas dois meses para a primeira 
etapa do Nordeste Open de Jiu-Jitsu, competição organizada pela HC Sports que já 
se consolidou como a melhor e maior do Nordeste na categoria, uma série de 
eventos e ações começam a ser organizadas para preparar os atletas. 
 
Neste domingo (26), a VulkanoFight e a HC Sports realizam o Desafio VulkanoFight 
de Submission, na Arena SESC da Praia de Pirangi. O evento parceiro do Circuito 
Verão e promovido pelo Sistema Fecomércio RN contará com quatro super lutas 
casadas de submission envolvendo grandes nomes da luta do RN, além de uma 
aguardada revanche na superluta de jiu-jitsu entre os ases da arte suave Bruno 
Ramos (Gracie Barra) e Pablo Aragão (Checkmat). 
 
O evento promete ser um aquecimento para os lutadores que já estão se 
preparando e aguardando o início das inscrições para o Nordeste Open de Jiu-Jitsu, 
que começará nos próximos dias. ‘Aproveitaremos ainda a oportunidade e 
iniciaremos uma campanha contra a violência infantil, que vai levar ações e palestras 
as escolas públicas e privadas da região”, disse Marcos Arnaud, um dos 
organizadores do Desafio. 
 



 

Siga o Ulysses Freire no Instagram e o Agitos e Baladas  no twitter! 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
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PIRANGI RECEBE EVENTO DE LUTA NESTE DOMINGO  

 
postado por às 18:00:04 
 
Faça um comentário 
 
Faltando apenas dois meses para a primeira etapa do Nordeste Open de Jiu-Jitsu, 
competição organizada pela HC Sports, uma série de eventos e ações começam a ser 
organizadas para preparar os atletas. Neste domingo (26), a VulkanoFight e a HC 
Sports realizam o Desafio VulkanoFight de Submission, na Arena SESC da Praia de 
Pirangi. 
 
O evento parceiro do Circuito Verão e promovido pelo Sistema Fecomércio RN 
contará com quatro super lutas casadas de submission envolvendo grandes nomes 
da luta do RN, além de uma aguardada revanche na superluta de jiu-jitsu entre os 
ases da arte suave Bruno Ramos (Gracie Barra) e Pablo Aragão (Checkmat). O evento 



 

promete ser um aquecimento para os lutadores que já estão se preparando e 
aguardando o início das inscrições para o Nordeste Open de Jiu-Jitsu, que começará 
nos próximos dias.  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO CARLOS COSTA            DATA: 22.01.14              
 
SESC LEVA CIRCUITO VERÃO À PRAIA DE TIBAU 
 
 Cerca de 4.500 pessoas aproveitaram a programação gratuita, envolvendo esporte, 
saúde, lazer e cultura 
 
Os veranistas e moradores de Tibau encontraram, no último fim de semana (18 e 
19/01), uma programação irresistível nas areias da praia. Tão atraente que 
movimentou, nos dois dias, 
cerca de 4.500 pessoas. Foi o Circuito Verão, uma iniciativa itinerante 
realizada pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, que levou saúde, 
esporte, lazer, recreação infantil e cultura gratuitamente à população. 
 
A representante Débora Danila, 
31, por exemplo, aproveitou para curtir o diferencial da edição deste ano do 
projeto: o espetáculo &quot;Barlequim&quot;, do Circo Arlequim (PB). &quot;Um 
espetáculo de rua muito bem elaborado e que emociona. Deixou um recado bem 
positivo. Por ser paulista, sinto falta de apresentações culturais; a cidade é 
carente disso. Parabéns ao sesc por esse importante trabalho&quot;, elogiou. 
 
Para a professora Rita de 
Cássia, 40, o dia foi de cuidar da saúde na tenda do Circuito Saúde. 
&quot;Percebi que estou com sobrepeso depois do período que passei aqui na 
praia. Vi que não podemos descuidar nem nas férias. Agora, vou passar pelas 
orientações de nutrição para saber o que posso fazer para perder esse peso que 
ganhei aqui&quot;. Na área da saúde, foram oferecidos serviços como aferição de 
pressão, medição doss índice de massa corporal e glicêmico, orientações de 
saúde e nutricionais. 
 
As crianças se encantaram com 
as atividades oferecidas: brinquedos infláveis, gincanas, jogos de tabuleiro e 
distribuição de guloseimas. Nos esportes, teve torneio de vôlei de praia e 
beach soccer, dos quais participaram 112 atletas. Para quem não era atleta, mas 
precisava movimentar o corpo, a equipe de esportes do Sesc RN deu aulas de 
alongamento e dança. O público também dançou ao som das bandas Samba Nobre e 
Sambacom. 
 
&quot;Fomos pioneiros neste 
projeto. Começamos timidamente em 2008 aqui em Tibau, e tem crescido a cada 
ano. É o Sesc cumprindo o seu papel social&quot;, comemora o gerente do Sesc 
Mossoró, Luis França. Os serviços oferecidos nos quatro polos pelos quais passa 
o Circuito Verão são, para a diretora regional do Sesc RN, Jeane Amaral. “um resumo 
das ações sistemáticas que realizamos durante todo o ano no 



 

Sesc”.  
 
Em sua 3ª edição como formato 
itinerante, o Circuito Verão circulou, nos finais de semana de janeiro, por 
Caicó, praias da Redinha (Extremoz) e de Tibau. No próximo fim de semana (25 e 
26/01), segue para a praia de Pirangi (Parnamirim), último destino este ano. 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR      DATA: 22.01.14              
Pirangi recebe evento de luta neste domingo – Portal No Ar 
 
 
Os atletas potiguares já podem ir se preparando para um ano de muita atividade 
para os lutadores de artes marciais. Faltando apenas dois meses para a primeira 
etapa do Nordeste Open de Jiu-Jitsu, competição organizada pela HC Sports que já 
se consolidou como a melhor e maior do Nordeste na categoria, uma série de 
eventos e ações começam a ser organizadas para preparar os atletas. 
 
Neste domingo (26), a VulkanoFight e a HC Sports realizam o Desafio VulkanoFight 
de Submission, na Arena SESC da Praia de Pirangi. O evento parceiro do Circuito 
Verão e promovido pelo Sistema Fecomércio RN contará com quatro super lutas 
casadas de submission envolvendo grandes nomes da luta do RN, além de uma 
aguardada revanche na superluta de jiu-jitsu entre os ases da arte suave Bruno 
Ramos (Gracie Barra) e Pablo Aragão (Checkmat). 
 
O evento promete ser um aquecimento para os lutadores que já estão se 
preparando e aguardando o início das inscrições para o Nordeste Open de Jiu-Jitsu, 
que começará nos próximos dias. ‘Aproveitaremos ainda a oportunidade e 
iniciaremos uma campanha contra a violência infantil, que vai levar ações e palestras 
as escolas públicas e privadas da região”, disse Marcos Arnaud, um dos 
organizadores do Desafio. 
 
Serviço:  
Desafio VulkanoFight de Submission  
Data: 26.01.14  
Local: Arena SESC, Pirangi  
Horário: 9h 
 
Atualizado em 22 de janeiro às 12:07 
 
 
Classificação: Positiva 
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Prefeito Carlos Eduardo e presidente da Fecomércio entregam certificados a alunos 
do Pronatec | Visor Político 
 
Prefeito Carlos Eduardo e presidente da Fecomércio entregam certificados a alunos 
do Pronatec  
 Postado por Alex Viana em Qualificação 
 
 22  
 jan  
 
O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Fernandes de Queiroz, participou, na 
tarde desta terça-feira 21, junto com prefeito Carlos Eduardo Alves, da solenidade 
de formatura dos primeiros alunos beneficiados pela parceria entre o Sistema 
Fecomércio, através do Senac, e a Prefeitura de Natal, através da Secretaria de 
Trabalho e Assistência Social. Receberam os certificados 153 alunos de dez turmas, 
dos cursos de Auxiliar de Cozinha; Cabeleireiro Assistente; Camareira em meios de 
hospedagem; Manicure e Pedicure; Recepcionista e Recepcionista em Meios de 
Hospedagem. 
 
A solenidade aconteceu no Centro de Referência de Qualificação Profissional para o 
Trabalho, na zona norte de Natal, local onde os cursos foram ministrados, através do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), de forma 
gratuita. Os alunos ainda receberam todo o material didático necessário, bem como 
assistência estudantil, para os custos com alimentação e transporte. “Ainda dentro 
desta parceria, o Sistema Fecomércio viabilizou a reforma deste prédio, com a 
pintura, instalação das portas, instalação de quadros, e a restauração de toda a parte 
elétrica e hidráulica”, disse Marcelo Queiroz. 
 
“Hoje estamos vendo o resultado da parceria entre a Prefeitura e o Sistema 
Fecomércio. Nada é mais importante do que a qualificação. Muitas vezes existem 
vagas no mercado de trabalho, mas a falta de qualificação impede que a pessoa 
assuma o cargo. A vida é feita de escolhas. Vocês escolheram a qualificação, o que 
vai levar vocês a melhores empregos, com melhores salários. Este é o caminho do 
sucesso”, disse o prefeito Carlos Eduardo. 
 
Até dezembro deste ano, o Sistema Fecomércio deverá formar, através do Senac, 
cerca de 60 mil pessoas, sendo que 40 mil vagas serão oferecidas de forma 
completamente gratuitas. Destas, 10 mil serão dentro do Programa Senac de 
Gratuidade, custeado com recursos exclusivamente dos empresários do setor do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo. 
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VEÍCULO: LEONARDO SODRÉ           DATA: 22.01.14              
 
.: NOTAS & COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
Prefeitura entrega 153 certificados profissionalizantes na Zona Norte  
O prefeito de Natal, Carlos Eduardo, participou na tarde desta terça-feira (21) da 
solenidade de entrega de 153 certificados para os concluintes dos cursos 
profissionalizantes  oferecidos pelo município por meio da secretaria de Trabalho e 
Assistência Social (Semtas). Foram oferecidos cursos nas áreas de auxiliar de cozinha, 
cabeleireiro assistente, camareira e recepcionista em meios de hospedagem, 
manicure e recepcionista de gestão. Essa capacitação faz parte do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e é executada em 
parceria com a UFRN, IFRN, SESC-RN. O presidente da Federação do Comércio do Rio 
Grande do Norte, Marcelo Queiroz, o vereador Franklin Capistrano, a secretária 
municipal de Trabalho e Assistência Social, Ilzamar Pereira, e o secretário chefe do 
Gabinete Civil, Sávio Hackradt, também participaram do evento. 
 
 
Classificação: Positiva 
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22 de janeiro de 2014  
 Fórum de Turismo do RN chega a 5ª edição  
 Tendências para a malha aérea da capital potiguar, força do destino Natal e 
empreendedorismo no turismo são alguns dos temas da edição  
 
 O Fórum de Turismo do RN, já considerado o maior e mais abrangente evento do 
Turismo potiguar, chega a sua 5ª edição mais cedo, neste ano, nos próximos dias 19 
e 20 de fevereiro, no Centro de Convenções. “O evento é uma oportunidade de 
reunir toda a cadeia produtiva do turismo, instituições de fomento do setor, assim 
como o poder público para tratar de assuntos relevantes para o desenvolvimento da 
mais importante atividade econômica do Estado”, relata Gustavo Porpino, 
organizador do evento, ao lado do jornalista Antonio Roberto Rocha. 
 
   
 
 Com previsão de circulação de cerca de mil pessoas em cada dia, o evento terá 
palestras e debates oportunos para o atual contexto do turismo no Estado e no 
Brasil. Um dos momentos mais esperados é o encontro dos representantes de todas 
as companhias aéreas (Gol, Tam, Avianca e Azul) para falar sobre tendências da 
malha aérea em Natal, especialmente neste ano de grande demanda. Os impactos 
do aeroporto de São Gonçalo do Amarante para a economia potiguar também serão 
discutidos na palestra de Alysson Paolinelli, presidente do Consórcio Inframérica, 
que administra o Aeroporto Aluísio Alves. Os debatedores serão o presidente da 
Fecomércio-RN, Marcelo Queiroz; o superintendente do Sebrae-RN, Zeca Melo; o 
superintendente do Banco do Nordeste no RN, Francisco Cavalcanti; e o prefeito de 
São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado. 
 
   
 
 A força do destino Natal no Brasil será abordada pelo presidente da Flytour Viagens, 
Claiton Armelin e também na palestra do presidente da Associação das Agências de 
Viagem de São Paulo (Aviesp), Marcelo Matera, que discorrerá sobre o fato de Natal 
ser, pela sexta vez consecutiva, o melhor destino do país para fazer turismo, 
segundo os associados da entidade. Ele falará por que a capital do RN fascina tanto 
os paulistas. 
 
   
 
 Os casos bem-sucedidos no turismo do Sul, com criatividade e aposta nos eventos 
para o fomento da atividade, serão tratados por Marta Rossi, diretora do Festival do 
Turismo de Gramado-RS e do Chocofest. Ela falará sobre a importância dos eventos 



 

para o turismo da Serra Gaúcha, que servem como exemplos para o Rio Grande do 
Norte. 
 
   
 
 O empreendedorismo dos novos profissionais de turismo e as novas idéias dos 
estudantes deverão inspirar o empresariado do turismo na discussão entre os 
acadêmicos e a iniciativa privada.  
 
   
 
 O 5º Fórum de Turismo do RN terá ainda duas atrações paralelas, neste ano: a 2ª 
Mostra de Destinos e Produtos do Turismo Potiguar e o Encontro de Agentes de 
Viagem do RN. 
 
   
 
 MOSTRA - A 2ª Mostra de Destinos e Produtos do Turismo Potiguar, que ocorre nos 
dois dias do evento, terá cerca de 40 estandes, entre municípios turísticos, 
instituições de fomento ao turismo, hotelaria, agências de receptivo, empresas de 
passeios e prestadores de serviços turísticos, entre outros segmentos. Haverá 
momentos determinados para visitas à Mostra na própria programação do Fórum, 
além do fluxo natural de chegada e saída das pessoas. 
 
   
 
 AGENTES DE VIAGEM - O Encontro de Agentes de Viagens do RN, que acontece na 
manhã do segundo dia, quinta-feira, 20 de fevereiro, será realizado no auditório 
Fernando Paiva, que tem espaço para 120 pessoas. Trata-se de um evento exclusivo 
para o setor, que debaterá melhorias para a categoria junto a diretores e gerentes 
de empresas aéreas. O Encontro é uma parceria da Argus Eventos de Turismo, 
realizadora do Fórum, com a Abav-RN, presidida pela empresária Diassis Rosado. 
 
   
 
 Promovido pela Argus Eventos, sob a coordenação do economista Gustavo Porpino 
e do jornalista Antonio Roberto Rocha, o 5º Fórum de Turismo conta com o apoio da 
Prefeitura de Natal, Senac-RN, Sebrae-RN, Banco do Nordeste, Natal Convention 
&amp; Visitors Bureau, ABIH-RN, Coohotur, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares 
e Similares, Praia Shopping e Tam. 
 
 Autor: Assessoria de Comunicação | Fonte: Assessoria de Comunicação 
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Festa na Arena e otimismo em inauguração da Arena 

O estádio Arena das Dunas está oficialmente inaugurado. Com o desenlace da faixa e 
o primeiro chute na “Brazuca” (nome oficial da bola da Copa do Mundo Fifa Brasil 
2014) ontem, pela presidenta Dilma Rousseff (PT) e pela governadora Rosalba 
Ciarlini (DEM), a estrutura do Rio Grande do Norte passa a ser a sétima entre as 12 
sedes do mundial a ter as obras concluídas e as instalações prontas para uso. No 
entanto, o local ainda não possui o habite-se da Prefeitura e a liberação do Corpo de 
Bombeiros. 
 
A presidenta chegou ao estádio às 17h55, quase duas horas após o horário 
inicialmente marcado. Assim que chegou, Dilma conversou com autoridades, ex-
jogadores e dirigentes do Comitê Organizador Local (COL) e da Fifa. O bate-papo 
mais demorado se deu com o ex-jogador potiguar Marinho Chagas, eleito o melhor 
lateral-esquerdo da Copa do Mundo de 1974. 
 
Sempre acompanhada da governadora Rosalba Ciarlini, Dilma Rousseff fez uma 
rápida visita à exposição organizada por artistas plásticos potiguares sobre o tema 
Copa do Mundo, onde foi presenteada por um quadro de Iaperi Araújo. Houve pouca 
conversa. A presidenta permaneceu menos de duas horas em Natal, a maior parte 
dentro do gramado, onde acenou ao ser aplaudida, posou para fotos com 
trabalhadores das obras do estádio e respondeu a duas perguntas da imprensa. Por 
pouco não protagonizou um tropeção quando descia as escadas do camarote 
presencial para a arena. 
 
Sobre o estádio, a presidenta disse ser este “tão bonito quanto Natal”. Ela afirmou 
também que se sente feliz porque o orçamento para construção da estrutura não 
ultrapassou a cotação inicial, ao contrário, foi concluído com um preço 3% abaixo do 
valor previsto. “E um Estado, como o Rio Grande do Norte, com um imenso potencial 
turístico, o que ajuda”, frisou. 
 
Estádio 
A construção da Arena das Dunas custou R$ 423 milhões aos cofres públicos. Cerca 
de 4,5 mil operários estiveram responsáveis pela estrutura de 42 mil lugares, sendo 
32 mil para o pós-Copa, 21 acessos, 38 camarotes, sala de conferência, sala de mídia, 
e 29 bares/restaurantes. 
 
Além disso, a Arena das Dunas terá ambulatórios, academias de ginástica, praça 
externa de 22 mil m² com piso intertravado para resistir a grandes concentrações de 
público durante os shows externos, auditório para 250 pessoas, escritórios/áreas 
comerciais, mais de 2 mil vagas de estacionamento, campo com medidas de 105 m x 



 

68 m e as 20 pétalas que compõem a cobertura que simula o movimento das dunas 
potiguares. 

A estrutura será vista por mais de 200 países que poderão assistir às partidas entre 
México e Camarões, no dia 13 de junho, Gana e Estados Unidos (16 de junho), Grécia 
e Japão (19 de junho) e Uruguai e Itália, no dia 24 de junho, todos válidos pela fase 
de grupos do Mundial. 
 
Política 
A inauguração da Arena das Dunas foi prestigiada. Estiveram presentes na 
solenidade o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves; os ministros 
Garibaldi Alves (Previdência) e Luis Fernandes (interino, Esportes); do vice-
governador Robinson Faria; do presidente da Assembleia Legislativa, Ricardo Motta; 
do senador Paulo Davim; de toda a bancada de deputados federais; dos ex-jogadores 
Bebeto e Cafu; e de autoridades do Governo do Estado, Fifa e Confederação 
Brasileira de Futebol. 

Secretários acreditam em mudança radical após Arena 

O presidente da Federação Norte-riograndense de Futebol, José Vanildo, costuma 
dizer que a Arena das Dnas será um marco na transformação do esporte no estado. 
A opinião de Vanildo encontra eco no discurso do secretário de esportes do estado, 
Joacy Bastos. “A Arena das Dunas é o marco da transformação do futebol do Rio 
Grande do Norte. Ela traz um legado de consolidar a cidade de Natal como um dos 
principais polos de entretimento esportivo do Brasil, bem como um cenário propício 
para grandes eventos internacionais, não só do futebol, mas também shows e outros 
eventos. Grandes espetáculos vão acontecer com a Arena das Dunas. Ela é o marco 
de uma história de sacrifício, luta e credibilidade com as coisas que o Rio Grande do 
Norte merece. Seu povo hospitaleiro tem o feeling para receber grandes eventos”, 
analisa. 
 
Para isso, a FNF e a Arena das Dunas vem negociando um acordo. “Avançamos 
muito. Já tivemos contatos mais efetivos e formais com o pessoal da Arena das 
Dunas, no tocante a busca constante desse protocolo de intenções, que não foi 
ainda formalizado e que estamos em fase de discussão, para que defina, de forma 
clara, efetiva, as ações, atribuições e competências da Federação, no que tange a sua 
competência normal e estatutária que é cuidar do futebol no Rio Grande do Norte: 
campeonatos, bases, nacionais, dos quais a Federação representa a CBF no seu 
gerenciamento local. Isso é algo que precisa ser deixado bem claro, de forma, que 
não deixe margens para o amanhã”, revela Vanildo. 
 
Também pensando no futuro do esporte para a cidade, o secretário municipal da 
pasta vê com otimismo a inauguração da Arena. “O Arena das Dunas Vai ser um 
divisor de águas para o futebol. O futebol foi um antes do Arena, e será outro 
depois. Acredito que culturalmente vai se mudar a forma como as pessoas vão 



 

encarar um estádio. Vai ser um estádio com várias outras atividades, vai agregar 
muito a família. É isso que eu espero, que eles se sintam à vontade. Além de ser uma 
grande atração turística para a cidade e vai se transformar em marco”, comemora. 
 
Sobre a relação com os clubes, a FNF quer amplicar os acordos com a OAS. 
“Sabemos que ABC e América já assinaram contratos com a responsável pela Arena 
das Dunas. Estamos avançando também nesse sentido, para que todas as 
ações   alcancem todo o universo de filiados, na utilização dos estádios nos 
campeonatos que vamos promover em 2014”, comentou. “Naturalmente que essa 
beleza e arquitetura, não tem o mesmo olhar do empresariado e do poder público, 
no que diz respeito ao futebol. Hoje se fala, muito mais, na obra arquitetônica, mas 
que deve persistir na real integração e participações da Federação e filiados nesse 
palco de esportes”, concluiu Vanildo. 

Sem o Habite-se, segue a indefinição sobre ingressos 

A Arena das Dunas ainda não pode receber jogos e eventos, bem como comercializar 
os ingressos para as partidas de domingo. Isso porque ainda não há Habite-se para 
um dos palcos da Copa do Mundo deste ano. O Corpo de Bombeiros esteve ontem 
pela manhã e parte da tarde no estádio e fez uma vistoria nas instalações, contudo, 
o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ainda não saiu. 
 
O AVCB, emitido pela equipe técnica de engenharia da corporação, é pré-requisito 
para a liberação do documento que atesta que uma edificação está apta para 
receber eventos. O aval é emitido, em Natal, pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb). Sem o “ok” da pasta, os jogos inaugurais entre 
ABC e Alecrim, e América e Confiança/SE, além do show da cantora Roberta Sá, 
marcados para o próximo domingo, não poderão acontecer. 
 
Mas de acordo com o tenente Daniel Gleidson, do serviço técnico de engenharia dos 
Bombeiros, até amanhã o Habite-se deve ser liberado. “Para domingo, que são os 
jogos inaugurais, a Semurb precisa lançar o Habite-se, que só é liberado com nosso 
AVCB. Mas pelo que vimos aqui, acredito que o Habite-se é só amanhã [hoje] ou no 
máximo sexta-feira”, afirmou o tenente. 
 
Como não há Habite-se, para liberar a solenidade oficial de ontem foi preciso uma 
declaração de autorização o Corpo de Bombeiros, que constatou a segurança quanto 
aos sistemas de combate a incêndio e controle de pânico dos setores. 
 
Vistorias 
 
O tenente Gleidson relatou que pela manhã os bombeiros vistoriaram três dos oito 
setores da Arena. As três equipes começaram pelos setores 5, 6 e 7, os locais onde o 
público que acompanhou a presidente Dilma ficou abrigado. A expectativa era de no 
máximo três mil pessoas comparecerem. 



 

 
Segundo o tenente dos Bombeiros, após a vistoria que durou cerca de cinco horas, 
foi verificado alguns ajustes a serem feitos referentes ao plano de emergência da 
Arena das Dunas. “Mas não é nada demais, é algo que dá para ser concertado 
rápido”, garantiu. 
 
Gleidson relatou que o sistema de hidrantes, o sistema de detecção e alarme de 
incêndio, os chuveiros automáticos, a sinalização de emergência, além de uma 
escada pressurizada, usada para casos de incêndio, foram todos vistoriados, 
inclusive com a realização de teste e estão de acordo com as exigências. “Os 
sistemas principais estão funcionando bem”, destacou. 

Jogos em Natal ainda têm ingressos à venda 

Para a Arena das Dunas, em Natal, todas as partidas da Copa do Mundo estão com 
ingressos em baixa demanda. Os jogos na capital potiguar serão: México x Camarões 
dia 13 de junho, Gana x EUA dia 16, Japão x Grécia dia 19, Itália x Uruguai dia 24. 
Estão abertas, no site da FIFA, até o próximo dia 31, as inscrições para novos 
pedidos, que serão sorteados. Após essa etapa de vendas, a terceira começa no dia 
26 de fevereiro e vai até dia 10 de abril. Nesse período a venda será por ordem de 
chegada. A última etapa de vendas começa dia 15 de abril, quando os ingressos 
restantes também serão vendidos por ordem de chegada pela internet e em guichês 
abertos nas cidades-sede. 
 
Para fazer a reserva é necessário realizar um cadastro na página online. Os preços 
em Natal variam de R$ 60 a R$ 350 em todas as quatro partidas. No caso do jogo de 
abertura, Brasil x Croácia, os preços vão de R$ 160 a R$ 990, enquanto na final esse 
valor está entre R$ 330 e R$ 1.980. 
 
Nesta etapa a escolha de ingressos ocorre da mesma forma que a anterior, entre os 
meses de agosto e novembro. Até o dia 31 de janeiro os torcedores podem escolher 
quais jogos assistir e pedir reserva dos ingressos. Caso haja demanda superior a um 
torcedor por ingresso, haverá sorteio. Devido a esse modo de funcionamento, a Fifa 
orienta que os torcedores não tenham pressa em fazer a reserva, já que a data do 
pedido não influencia na decisão. 
 
Considerando os atrasos nas obras do Itaquerão, da Arena Pantanal e da Arena da 
Baixada, a Fifa reduziu o número de ingressos à venda. A entidade justifica a redução 
de ingressos à venda com a incerteza em relação ao número de cadeiras disponíveis 
nos estádios que estão com obras atrasadas. 
 
Ingressos por seleções 
 
A FIFA abriu as inscrições para que torcedores solicitem ingressos para uma a sete 
partidas de seleções específicas que disputarão da Copa do Mundo da FIFA Brasil 



 

2014. Para cada jogo, 16% dos bilhetes serão reservados para os torcedores de 
ambas as equipes (8% por time por jogo). Nessa opção, há ingressos para todas as 
partidas, incluindo para os brasileiros e croatas na abertura do mundial em 12 de 
junho de 2014, na Arena Corinthians, em São Paulo. 
 
Somente nativos ou residentes dos respectivos países em campo, 
independentemente de onde residam, podem solicitar tais bilhetes. Nesta cota, 
apenas os ingressos de categorias 1-3 estão disponíveis. 
Estes bilhetes das cotas das seleções estão sendo vendidos por um link especial que 
pode ser acessado tanto via FIFA.com/ingressos quanto pela página da respectiva 
equipe na seção Copa do Mundo da FIFA no FIFA.com. É importante notar que cada 
associção-membro participante pode decidir que apenas os membros do seu fã-
clube tenham acesso a esses bilhetes específicos para torcedores. 
 
Durante o Mundial, os torcedores que comprarem ingressos para Natal terão a 
assistência do Procon Municipal, em caso de problemas relativos a consumo na 
capital potiguar.  Segundo o diretor geral do Procon de Natal, Kleber Fernandes, a 
intenção do Procon Natal é ter um atendimento itinerante ao consumidor turista a 
fim de facilitar o acesso ao instituto. “Vamos disponibilizar unidades móveis do 
Procon no entorno do Arena das Dunas e nos pontos turísticos da cidade com 
atendimento ao consumidor, distribuição de material educativo e oferecendo 
orientações acerca dos seus direitos enquanto consumidores.” 

Políticos destacam potencial da Arena das Dunas 

Logo depois da inauguração da Arena das Dunas, os políticos destacaram a 
importância do estádio para o turismo de Natal. Mas, alguns lembraram que a 
Arena, para ser plenamente aproveitada, não pode ficar apenas nos jogos da Copa 
do Mundo. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Henrique 
Eduardo Alves (PMDB) lembrou que quando Natal foi escolhida como sede da Copa 
do Mundo já foi uma grande comemoração. “A alegria hoje se consolida com o mais 
bonito estádio, a Arena de menor custo. Uma Arena que dará muitas alegrias não só 
no futebol, mas também em eventos”, comentou. 
 
Ele destacou ainda o grande potencial do turismo que passa a ser explorado a partir 
da Copa. “Visitantes do mundo inteiro chegarão aqui em uma hora muito 
importante e com o Aeroporto Internacional Aluízio Alves, que será a porta do 
continente. Tudo isso conjuga a favor do Rio Grande do Norte”, disse o presidente 
da Câmara dos Deputados.  

O ministro da Previdência Garibaldi Filho comentou que a presidente Dilma Rousseff, 
ao embarcar na Base Aérea de Natal, enalteceu a beleza do estádio e disse que será 
um marco dentro do que Natal representa para o turismo. “A presidenta está 
correta na avaliação. O estádio vai assinalar essa nova fase do Estado para o turismo 
e o desenvolvimento baseado no que a Copa vai trazer”, completou Garibaldi Filho. 



 

O senador José Agripino Maia lembrou que a Arena é uma parceria público privada e 
chamou atenção para os esforços do Governo do Estado. “Essa é uma obra 
maravilhosa, impactante, agora precisa produzir resultados. Para se viabilizar tem 
que sediar mais do que jogo de futebol. Tem que ser usada para shows, atrações, 
que vão fomentar o turismo do Estado para gerar lucro e dar sustentação”, avaliou. 
O vice-governador Robinson Faria disse que o estádio é uma conquista para o 
Estado. “Esse estádio torna o projeto (da Copa) viável”, frisou. 
 
Segurança 
A deputada federal Sandra Rosado afirmou que o Estado potiguar é merecedor de 
ter uma Copa realizada, mas alertou para a necessidade de melhoria dos serviços 
públicos. “Não podemos nos contentar apenas com o estádio. Temos que lutar 
muito para a saúde, educação, segurança, geração de emprego e renda sejam 
atendidos também da mesma forma que foi atendido para construção do estádio”, 
comentou. O deputado federal Fábio Faria disse que foi um sonho a Arena das 
Dunas. “Tivemos um momento de movimentações sociais ano passado e que 
queriam um padrão Fifa. Devemos pegar o modelo e mostrar que o brasileiro sabe 
fazer quando quer. O Brasil quando é exigido consegue fazer”. 
 
Ele lamentou que as obras de mobilidade ainda não tenham sido concluídas. “Mas 
tenho certeza que o estádio ainda trará muito orgulho para o povo do Rio Grande do 
Norte”, comentou. O deputado federal Betinho Rosado disse que a inauguração da 
Arena mostra uma das “faces do Governo de Rosalba” que não tem sido muito 
ressaltada. “É a face do empreendedorismo e da coragem de fazer. O estádio está 
construído com o mesmo orçamento inicial e se cria um novo cartão postal para o 
Rio Grande do Norte”, disse. 
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 Turismo perde fôlego em Natal 

Natal registrou em 2013 o menor fluxo de voos e passageiros dos últimos quatro 
anos. A capital foi a terceira que mais perdeu voos e a que registrou a segunda maior 
queda no número de passageiros em todo o Nordeste no ano passado. Os dados 
fazem parte do relatório da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 
(Infraero) e foram disponibilizados esta semana.  
 
De acordo com o relatório, o Aeroporto Internacional Augusto Severo perdeu 3.088 
voos, entre nacionais e internacionais, e quase 290 mil passageiros em apenas um 
ano. Só Salvador e Aracaju perderam mais voos que Natal no ano passado. São Luiz 
registrou queda superior na movimentação de passageiros, em termos percentuais. 
Enquanto Natal perdeu 10,7% dos voos, São Luís perdeu 12,5% do total. 

A queda verificada no Rio Grande do Norte foi puxada pela movimentação 
internacional. O número de voos internacionais foi 20,4% menor que o verificado em 
2012, em Natal. O recuo foi menor apenas que o verificado em Maceió e Teresina. A 
equipe de reportagem entrou em contato com a Infraero para saber a razão da 
queda, mas a estatal preferiu não comentar o assunto.  
 
O secretário interino de Turismo do RN, George Lima, afirmou que vai procurar as 
companhias aéreas para saber por que estão reduzindo os voos para Natal e as 
razões para a cobrança de tarifas mais altas para capital potiguar. O tema, de acordo 
com ele, está sendo tratado diretamente pela Secretaria Nacional de Defesa do 
Consumidor, que reúne todos os Procons do país. A titular da Senacon esteve esta 
semana no Rio Grande do Norte para discutir o assunto com o governo.  
 
Para Habib Chalita, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Rio 
Grande do Norte (ABIH/RN), a queda no número de voos já era esperada. “O Rio 
Grande do Norte tem que fazer o que o Ceará fez. Tem que desonerar o querosene 
de aviação – reduzir a carga de impostos que incide sobre o combustível - em troca 
de mais voos. Só assim o fluxo de voos aumentará em Natal”, defendeu. 
 
 Além de investir pouco na divulgação do destino, o governo do estado tem se 
negado a  conceder incentivos fiscais para que as companhias aéreas destinem mais 
voos para a cidade, afirma Habib Chalita.  
 
George Lima, secretário interino do Turismo no RN, reconheceu que desonerar o 
querosene seria uma das saídas para reverter a queda no número de voos e do fluxo 
de passageiros em Natal. Ele afirmou que a Secretaria Estadual de Turismo não 
desistiu da ideia, embora a Secretaria de Tributação do RN tenha descartado essa 



 

possibilidade, meses atrás. 
 
Estudo apresentado pelo consórcio Inframérica, que administrará o aeroporto 
Governador Aluízio Alves, mostrou que é possível aumentar a arrecadação do Estado 
e recuperar os voos perdidos desonerando o querosene de aviação. 

 
 

 

Gol defende liberdade tarifária durante a Copa 

São Paulo (AE) - A Gol defendeu a liberdade tarifária no setor aéreo e ressaltou que 
90% de suas passagens custarão menos de R$ 499 nos voos realizados durante a 
Copa do Mundo. A empresa solicitou 378 voos extras durante o Mundial e pediu 
alterações de horários em outros 575 rotas que já integravam sua malha, informou 



 

ontem o presidente da empresa, Paulo Kakinoff. É uma resposta aos anúncios feitos 
por Azul e Avianca nas duas últimas semanas. As concorrentes estabeleceram um 
limite ao teto das tarifas praticadas nos voos da Copa, de R$ 999. 

A Gol não aderiu ao teto e defende que a liberdade tarifária proporcionará preços 
mais baixos a maioria dos passageiros. "A Gol mantém sua política de liberdade 
tarifária. O que mais interessa é o maior volume de passageiros transportados com 
as tarifas de mais baixo custo", disse Kakinoff. 
 
O sistema de precificação de passagens aéreas considera fatores como ocupação dos 
voos e proximidade da data da viagem. É por isso que os passageiros pagam valores 
diferentes pelo mesmo voo.  Segundo Kakinoff, 39% das passagens para o período 
da Copa serão ofertadas abaixo de R$ 159 e 90% custarão até R$ 499. "Somente 2% 
poderão estar acima de R$ 889", disse. A recomendação da empresa é que, para 
comprar passagens baratas, os clientes programem suas viagens com antecedência. 
 
Com os voos extras autorizados pela Anac, a Gol poderá oferecer 4,5 milhões de 
passagens para as cidades-sede da Copa. 

Hotéis de Natal revisam taxa de ocupação 

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Rio Grande do Norte (ABIH/RN) 
revisou para baixo a taxa de ocupação projetada para o período da Copa em Natal. 
Ao invés de 100% de ocupação, a associação trabalha  agora uma taxa entre 80% e 
90%, segundo Habib Chalita, presidente da entidade. A projeção foi revisada depois 
que os dados da Infraero confirmaram o encolhimento da malha aérea em Natal e 
após  Match Services AG - operadora de turismo oficial da Fifa - anunciar a 
devolução de parte dos leitos que havia reservado nos hotéis de Natal para o 
período da Copa.  
 
A ‘devolução’ de parte dos 10 mil leitos reservados pela Fifa foi confirmada na última 
terça-feira pela ABIH/RN e pelo Natal Convention & Visitors Bureau (Natal CVB), 
entidade que atua na captação de eventos para a cidade. Os leitos (quartos em 
hotéis) foram contratados pela Fifa em 2008 e poderiam ser ‘devolvidos’ aos hotéis 
até o dia 31 de janeiro, segundo previsto em contrato. A devolução antecipada, no 
entanto, pegou os hoteleiros de surpresa. Emanuelle Barreto, presidente do 
conselho do Natal CVB e diretora do Vila do Mar, recebeu de volta mais de 1/3 dos 
leitos que havia reservado para a Fifa, e disse que agora vai procurar as agências de 
turismo além de realizar promoções para ocupar os apartamentos.  

Fernando Paiva, diretor do Imirá Plaza, que havia reservado metade dos leitos do 
seu hotel para a Fifa, vai procurar as operadoras de turismo com as quais já 
trabalhava para negociar os leitos que foram ‘devolvidos’.  
 
“Todo mundo agora vai ter que trabalhar para garantir uma ocupação de 80%, 90%. 
Antes esperávamos atingir os 100%, porque contávamos com as reservas para a 



 

Fifa”, explicou Habib Chalita, que se reunirá com os hoteleiros nos próximos dias e 
realizará um levantamento para saber quantos leitos foram devolvidos pela Fifa, em 
Natal.  
 
 


