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 Cerca de 1.400 pessoas já se inscreveram no Pronatec  
  Os cursos serão ministrados pelo UFRN, IFRN, Senac e Senai em vários bairros  
 
Cerca de 1.400 vagas já foram preenchidas para os cursos do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), realizado no município através da 
parceria entre Prefeitura de Parnamirim e Governo Federal. As inscrições estão 
sendo feitas desde a última segunda (13), na sede da Secretaria de Assistência Social, 
localizada na Rua Aspirante Santos - 396 - em Santos Reis e se entendem até o dia 25 
deste mês. 
  
Ao todo, foram abertas 1.875 vagas e 76 novas turmas em diversas áreas de 
atuação. De acordo com a Semas, a meta para o primeiro semestre de 2014 é abrir 
5.500 novas vagas, superando o número de formaturas durante todo ano de 2013, 
de aproximadamente 4.000. Em 2012, o Pronatec capacitou 1.970 alunos. Já em 
2013, Parnamirim pactuou 138 cursos para 3.921 alunos capacitados pelo 
programa.  
  
Dona Maria Erotides, de 56 anos, moradora do bairro de Passagem de Areia, se 
matriculou no curso de merendeira e comemorou a oportunidade de ter uma 
profissionalização. &quot;É uma excelente oportunidade que vai me possibilitar um 
aprendizado qualificado&quot;, disse. Para o agente de endemias, Marcos Bezerra, 
matriculado no curso de Bombeiro Civil, o Pronatec vai lhe oferecer um 
aprimoramento na área em que já atua. &quot;Quando fiquei sabendo das vagas, 
corri logo para me matricular nesse curso que vai me ajudar a ter uma noção prática 
ampliada do meu trabalho e, quem sabe, me promover futuramente&quot;, conta.  
  
Os cursos serão ministrados pelo UFRN, IFRN, Senac e Senai em vários bairros. Entre 
os mais procurados estão os de Auxiliar Administrativo, Recepcionista, Bombeiro 
Civil, Balconista de Farmácia, Auxiliar de Cozinha e todos da área de Estética.  
  
Para se inscrever nos cursos são necessários os seguintes documentos: cópia do RG, 
CPF e Comprovante de residência, número do NIS (Cadastro Único - nº Cartão do 
Bolsa Família). Os homens devem levar a cópia da carteira de reservista. Se menor 
de idade também devem trazer as cópias dos documentos dos pais. O telefone de 
contato é o 3644-8410. 
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25 de janeiro de 2014  
 Inscrições para o Pronatec Parnamirim encerram hoje  
 
 Cerca de 1.400 pessoas já se inscreveram no Pronatec Parnamirim  
 
 Cerca de 1.400 vagas já foram preenchidas para os cursos do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), realizado no município através da 
parceria entre Prefeitura de Parnamirim e o Governo Federal. As inscrições estão 
sendo feitas desde o dia 13 de janeiro e encerram neste sábado (25). 
 
 Ao todo foram abertas 1.875 vagas e 76 novas turmas em diversas áreas de atuação. 
De acordo com a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Semas), a meta para o 
primeiro semestre de 2014 é abrir 5.500 novas vagas. Em 2012, o Pronatec capacitou 
1.970 alunos. Já em 2013, Parnamirim pactuou 138 cursos para 3.921 alunos 
capacitados pelo Programa. 
 
 Dona Maria Erotides, de 56 anos, moradora do bairro de Passagem de Areia, se 
matriculou no curso de merendeira e comemorou a oportunidade. “É uma excelente 
oportunidade que vai me possibilitar um aprendizado qualificado”, disse. 
 
 Para o agente de endemias, Marcos Bezerra, matriculado no curso de Bombeiro 
Civil, o Pronatec vai lhe oferecer um aprimoramento na área em que já atua. 
“Quando fiquei sabendo das vagas, corri logo para me matricular nesse curso que vai 
me ajudar a ter uma noção prática ampliada do meu trabalho e, quem sabe, me 
promover futuramente”, disse. 
 
 Os cursos serão ministrados pelo Senac, Senai. UFRN e IFRN, em vários bairros. 
Entre os mais procurados estão os cursos de Auxiliar Administrativo, Recepcionista, 
Bombeiro Civil, Balconista de Farmácia, Auxiliar de Cozinha e todos da área de 
Estética. 
 
 Para se inscrever os interessados devem comaprecer à  Semas, situada na Rua 
Aspirante Santos, nº 396, em Santos Reis. Os documentos necessários para a 
matrícula são: cópia do RG, CPF e Comprovante de residência, número do NIS 
(Cadastro Único, ou Cartão do Bolsa Família). 
 
 Para homens é necessário a cópia da carteira de reservista. Se menor de idade 
também devem trazer as cópia dos documentos dos pais. O telefone de contato é o 
3644-8410.  
   
Autor: Redação Potiguar Noticias | Fonte: Potiguar Noticias 
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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM         DATA: 25.01.14 
 
FNF presta homenagem a Marinho Chagas na Arena das Dunas - Notícias - Esporte - 
Nominuto.com 
 
 
Os amantes do futebol vivem uma grande expectativa para o próximo domingo (26), 
dia dos primeiros jogos que serão realizados na Arena das Dunas. América e 
Confiança, pela Copa do Nordeste, e ABC e Alecrim, pelo Campeonato Potiguar 
Chevrolet, devem receber um público de mais de 30 mil pessoas. Diante disso, a 
Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) está preparando uma série de 
ações para o dia histórico para o esporte potiguar.  
 
Momentos antes do clássico entre o alvinegro e o alviverde da capital, 22 crianças 
convidadas da ONG Casa do Bem entrarão em campo em uma campanha pela paz. 
“As crianças representam a nova geração do futebol. Fizemos questão de convidar 
jovens carentes, pois o futebol é um meio de transformação social”, comenta José 
Vanildo, presidente da FNF. Ainda nesse movimento, os auxiliares de arbitragem 
utilizarão bandeirinhas brancas durante a partida.  
 
Antes de começar ABC e Alecrim, o eterno craque Marinho Chagas será 
homenageado no gramado. “Em 2014 o maior nome do futebol potiguar comemora 
40 anos da eleição que o colocou como o melhor lateral-esquerdo da Copa do 
Mundo de 1974. Marinho é um ídolo conhecido em todo planeta e merece todas as 
homenagens”, destaca Alan Oliveira, diretor da 10 Sports, empresa que gerencia o 
marketing da FNF.  
 
Um grupo formado por onze meninas será responsável por realizar uma 
apresentação de dança também antes das emoções de ABC e Alecrim. As ações 
contam com o apoio da Telepesquisa. O Campeonato Potiguar tem o patrocínio da 
Chevrolet, Garra, Ster Bom, Salesiano, Pitú, Rota do Mar, Fetronor, Potigás, 
Fecomércio e Ecohouse 
 
Futebol em Tom Maior 
 
Dentro do projeto Futebol em Tom Maior, que leva artistas potiguares para executar 
o Hino Nacional Brasileiro antes das partidas do Campeonato Potiguar, a cantora 
Roberta Sá será a responsável por encantar todos com sua voz, que conquistou o 
Brasil, antes de ABC x Alecrim. A artista voltará ao gramado após o show que 
realizará no intervalo das partidas.  
 
“O Futebol em Tom Maior é uma prova da importância da cultura para o futebol. São 
dois produtos fortes do nosso estado. É valorizar, dar a merecida visibilidade ao que 
temos de bom no Rio Grande do Norte. Mais um atrativo para jogo e para o torcedor 



 

ver a interpretação de um artista local com projeção nacional”, finaliza José Vanildo. 
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VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE         DATA: 25.01.14 
 
EFEITO ARENA 
 
As oportunidades de negócios geradas pela Copa do Mundo não ficam restritas à 
Arena das Dunas. No entorno do equipamento, é possível avistar pelo menos dois 
novos hotéis sendo construídos. Investimentos que, se não foram impulsionados 
pela Copa, pelo menos foram acelerados com a proximidade do Mundial. O 
empresário George Gosson é um dos homens por trás da construção de um deles: o 
Holiday Inn Arena das Dunas, franquia do InterContinental Hotels Group (IHG), maior 
grupo hoteleiro do mundo. Em fase de instalações e acabamentos, o 
empreendimento deve ficar pronto em dois meses. O hotel será administrado pelo 
grupo potiguar Praiamar, que está investindo R$ 35 milhões no projeto e espera 
gerar até 300 empregos diretos, com o início das operações. O hotel é o terceiro do 
grupo na cidade e o segundo a contar com a parceria da rede IHG e de bandeira 
Holiday Inn em Natal.  
O outro hotel, localizado a poucos metros da arena, está sendo construído pelo 
grupo paraibano Vitrine Empreendimentos e será administrado, depois que estiver 
pronto, pela rede hoteleira Accor, a maior da Europa. 
 
O grupo Vitrine entrou com pedido recente junto à Secretaria de Meio Ambiente e 
Urbanismo de Natal para operar o hotel, mas evitou dar detalhes do projeto e 
explicar porque fez a solicitação só agora. O hotel conta com recursos do Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e deveria ter ficado 
pronto ainda em 2012, segundo o próprio banco.  
 
O setor hoteleiro não foi o único que fez investimentos de olho na realização da 
Copa, em Natal. A proximidade do evento fez vários potiguares correrem para os 
bancos e deixarem boa parte do dinheiro que tomaram emprestado em lojas de 
material de construção, de equipamentos industriais, e até de implementos 
agrícolas.  
 
Só no Banco do Nordeste (BNB), o valor emprestado para o setor do turismo saltou 
de R$ 6,7 milhões, em 2012, para R$ 80 milhões, em 2013 - um aumento superior a 
1.000%. Boa parte do dinheiro foi investido na reforma e construção de hotéis, 
pousadas, bares e restaurantes na cidade. 
 
Tales Rosado foi  um dos empresários do ramo de bares e restaurantes que investiu 
apostando no Mundial. Ele é dono de quatro unidades do Subway e abriu uma 
pizzaria em Petrópolis há poucas semanas - a Domino’s Pizza Delivery.  
 
O empresário espera abrir uma outra, também perto da Arena das Dunas, a poucas 
semanas da Copa. Está investindo, em média, R$ 650 mil em cada unidade. A 
expectativa, segundo ele, é dobrar as vendas durante a Copa.  



 

 
Os investimentos, entretanto, não ficaram restritos aos setores do comércio e 
serviços. Também chegaram ao campo e adentraram nas indústrias potiguares. O 
agricultor José Damásio Pereira Gomes, 39, por exemplo, pegou R$ 120 mil 
emprestado no banco e garantiu a irrigação de sua plantação. De olho na Copa, 
plantou 600 coqueiros.  
 
Antônio Leite é industrial e também investiu para aproveitar a demanda gerada pela 
Copa, com a vinda das seleções e torcedores estrangeiros. Antônio está aplicando R$ 
8 milhões nas fábricas de sorvetes, picolés, polpa de frutas e água mineral do grupo. 
O dinheiro começou a ser aplicado logo após Natal ser eleita cidade-sede da Copa. 
“O Mundial vai mudar a economia do estado”, entusiasma-se Antônio Leite. Pelo 
menos na empresa ela, isso já é realidade. Desde que Natal foi anunciada como 
cidade-sede, a Sterbom tem sido procurada por empresários estrangeiros para 
fechar parcerias. 
 
Turismo espera ocupação recorde na Via CosteiraO turismo é um dos setores que 
mais tem se beneficiado com a proximidade da Copa, em Natal. Alguns bares e 
restaurantes esperam dobrar as vendas no período e vários hotéis apostam em taxas 
de ocupação beirando os 100%.  
 
As previsões são realistas. A estimativa do Ministério do Turismo, divulgada ainda 
em 2011, é que o incremento no fluxo de turistas supere os 80% em Natal durante o 
campeonato, de acordo com estimativa realizada na época. O percentual é alto para 
uma cidade que registrou  queda de 10,9% no fluxo de aeronaves em 2013, em 
comparação com 2012, uma das maiores do Nordeste. 
 
Reportagem publicada na TRIBUNA DO NORTE no dia 22 de dezembro do ano 
passado mostrou que dos 37 hotéis credenciados e recomendados pela Fifa, dez já 
estavam lotados no período de junho a julho – em função da realização da Copa do 
Mundo. O restante estava com pouca disponibilidade de vagas para o período.  
 
O setor, no entanto, não deverá ser o único beneficiado. Uma pesquisa divulgada 
pelo Sebrae Nacional, também em 2011, mostrou que 22,7% das 356 oportunidades 
de negócios geradas pela Copa em Natal – quase 1/3% do total - seriam 
‘abocanhadas’ pelo setor do comércio/serviços, responsável por gerar quase 60% de 
todos os empregos formais do estado no ano passado. 
 
Os números fazem parte do Estudo Programa Sebrae 2014: Mapa de Oportunidades 
para as Micro e Pequenas Empresas nas cidades-sede, encomendado pelo Sebrae 
Nacional à Fundação Getúlio Vargas (FGV) e foi o primeiro do gênero a ser divulgado 
na capital potiguar. A pesquisa revelou ainda que, em Natal, as oportunidades 
estavam distribuídas em sete segmentos, entre eles, comércio varejista/ serviços, 
turismo e construção civil. 



 

 
Fecomércio e Sebrae farão roda de negócios em março Para potencializar as 
oportunidades de negócios geradas pela Copa e aumentar os ganhos dos 
empreendedores no Rio Grande do Norte durante e após o Mundial, a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/RN) e o Serviço de Apoio ao 
Micro e Pequeno Empreendedor (Sebrae/RN) realizarão em março duas rodadas de 
negócios com empresários norte-americanos e mexicanos.      
 
Os detalhes da viagem da comitiva ainda estão sendo acertados. A ideia é que 
empresários e lideranças ligadas ao setor do turismo do RN se reúnam com os 
operadores dos Estados Unidos e México e apresentem novos destinos e roteiros 
turísticos, que ultrapassem as opções do turismo de Sol e Mar.  
 
Os dois países estão entre os mais promissores para trazer torcedores estrangeiros 
para o estado e por isso foram escolhidos, segundo os empresários. Pelo menos sete 
operadoras de turismo mexicanas já enviaram representantes para conhecer a rede 
hoteleira de Natal. 
 
Os Estados Unidos também demonstraram interesse pela cidade e pelo país. Os 
norte-americanos foram os estrangeiros que mais reservaram ingressos para o 
Mundial.  
 
“Vamos nos reunir com os associados às entidades que fazem parte da Câmara, 
onde iremos mostrar o que nos foi apresentado aqui hoje, os custos da viagem e, 
principalmente, todo o benefício que ela nos trará. Vamos organizar tudo o mais 
rápido possível, pois temos pouco tempo e muito o que fazer”, reconheceu George 
Gosson, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no RN 
(ABIH/RN) e coordenador da Câmara de Turismo da Federação do Comércio de 
Serviços, Bens e Turismo no estado (Fecomércio/RN). 
 
Bate-papo - Alexandre Mulatinho Vice-presidente da Empresa Potiguar de Promoção 
Turística 
 
Quais as vantagens de Natal sediar uma Copa do Mundo?Uma das vantagens é que 
Natal passará a contar com um equipamento multiuso, que nivelará a cidade com os 
grandes centros mundiais em se tratando de arena. Haverá um outra realidade no 
setor de eventos com a chegada das temporadas dos mega shows internacionais. 
Acredito que o setor de turismo de eventos, negócios e entretenimento alcançará 
outro patamar pelo leque de investimentos que estão sendo feitos no Rio Grande do 
Norte em função da realização da Copa. 
 
As vantagens param por aí? Não, o turismo potiguar ganhou com o fato de Natal ter 
sido eleita cidade-sede da Copa do Mundo, pois ficamos na vitrine mundial do 
turismo.  



 

 
Quais os reflexos esperados? O turismo vai tirar dividendos com a Copa além da 
imagem e divulgação do destino. Além disso, teremos o Aeroporto Governador 
Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, depois de quase 20 anos de luta, o 
terminal de passageiros do Porto de Natal, o Museu da Rampa, a reforma do Forte 
dos Reis Magos, a ampliação do Centro de Convenções, as obras do Pró-Transporte, 
que foram retomadas e são fundamentais para o Litoral Norte, ou seja, obras que 
foram viabilizadas, agilizadas e destravadas com a chegada da Copa, além das obras 
de  responsabilidade da Prefeitura do Natal. 
 
Quando começaremos a sentir esses efeitos?    Já há uma nova realidade com 
relação a fluxo, demanda e qualidade dos serviços, em Natal. 
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 Cinema digital foi tema de oficina gratuita no Sesc  
 
 24/01/2014 18h15 - Atualizado em 24/01/2014 18h19 
  
 Cinema digital foi tema de oficina gratuita no Sesc 
 a oferta de cursos e oficinas gratuitas, pelo Sesc, tem o objetivo de democratizar o 
acesso à educação e a cultura 
 
 Por: Madeline Jales  
A oficina com tema: Introdução ao Cinema Digital, ministrada 
pelos cineastas Carito Cavalcanti e Vlamir Cruz no Sesc Centro, na Cidade Alta, 
superou as expectativas dos organizadores e dos participantes do curso.  Atento a 
demanda do crescente interesse pelo audiovisual, 
a diretoria de programas sociais do Sesc RN,  promoveu o curso de forma 
gratuita.  Foram 120 inscrições para as 20 vagas 
ofertadas. “A alta procura pela oficina mostra que as pessoas querem produzir”, 
comentou o cineasta Carito Cavalcanti. 
 
Em quatro dias de oficina, os participantes receberam  aulas expositivas sobre a 
história do cinema, 
assistiram  produções locais e debateram acerca das possibilidades apresentadas 
com o cinema digital.  Para a jornalista 
Joanisa Prates, uma das participantes da oficina, o curso foi um estímulo à 
produção. “Sou fotografa, tenho o equipamento, e vendo os filmes e a troca de 
experiências, fiquei com vontade de voltar a produzir”, disse. 
 
 Segundo a diretora de programas sociais do Sesc RN, Ilsa Galvão, 
a oferta de cursos e oficinas gratuitas pelo Sesc, tem o objetivo de 
democratizar o acesso à educação e a cultura, e faz parte da política social da 
instituição. 
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VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE         DATA: 25.01.14  
 
Fecomércio cancela Circuito Verão após desentendimento com Prefeitura | O 
Jornal de Hoje 
 
 
Evento esportivo seria nesse final de semana, na praia de Pirangi. Foto: Divulgação 
Em respeito aos comerciários do Rio Grande do Norte, aos veranistas da praia de 
Pirangi, das demais praias do Litoral Sul da região Metropolitana de Natal e à 
população potiguar em geral, o Sistema Fecomércio RN vem a público comunicar o 
CANCELAMENTO do Circuito Verão, projeto realizado por nós, através do Sesc, que 
aconteceria neste final de semana (25 e 26/01), na praia de Pirangi, em Parnamirim. 
 
Tal decisão foi motivada pela falta de um entendimento com a Prefeitura Municipal 
de Parnamirim em relação à localização e dimensões do espaço a ser ocupado pela 
estrutura necessária ao Circuito, o que levou o Poder Público municipal a autorizar a 
realização de três eventos simultâneos no mesmo espaço físico, o que  acabou por 
inviabilizar a realização, a contento, do nosso já tradicional projeto de verão. 
 
O Sistema Fecomércio RN prima pelo planejamento, organização e, principalmente, 
segurança nos eventos que realiza e, por seguir esses preceitos, achou por bem 
optar pelo cancelamento. 
 
Pedimos desculpas aos comerciários, seus dependentes, veranistas e à população 
em geral e lamentamos, profundamente, o ocorrido. Esperamos que em 2015 
voltemos a realizar, com o sucesso ao qual já estamos acostumados, nosso Circuito, 
exatamente como aconteceu neste ano nos demais pólos do projeto, notadamente 
em Caicó, Mossoró (Tibau) e na praia da Redinha, locais onde sempre tivemos total 
apoio e parceria de todos os envolvidos. 
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25 de janeiro de 2014  
 Circuito Verão chega a Pirangi a partir de hoje  
 O evento conta com uma programação recheada de atrações neste final de semana  
 
 As areias vão ferver em Pirangi neste final de semana.Depois de passar por Caicó 
(Ilha de Sant’Ana), Redinha (Extremoz) e Tibau (Mossoró), o Circuito Verão encerra a 
edição 2014 nas areias da praia de Pirangi (Parnamirim). O projeto do Sistema 
Fecomércio, realizado através do Sesc, acontece neste sábado (25) e domingo (26), a 
partir das 9h com os torneios esportivos de futevôlei (sábado) e vôlei de areia 
(domingo), atividades recreativas com gincanas, brinquedos infláveis, distribuição 
gratuita de picolés e pipocas. 
 
   
 O evento também abre espaço para cuidar da saúde, com orientações nutricionais e 
degustação de sucos refrescantes, informações sobre a prevenção do câncer de pele, 
verificação de pressão e teste de glicemia. 
 
  A cultura também está bem representada em uma programação diversificada para 
agradar a todos os públicos. Teremos contação de histórias com o grupo “Estação de 
Contos”, shows musicais com Alvamar Medeiros, Samba da Hora, show com o 
mágico Rian. Dois destaques dessa programação acontece no sábado (25), a partir 
das 17h, com a prévia carnavalesca da Banda Independente da Ribeira e o desfile do 
bloco dos Poetas, Carecas, Bruxas e Lobisomens. 
 
   
 Depois da agitação, o público será presenteado com o espetáculo cênico-musical 
“Vinicius – uma canção pelo ar”, uma homenagem ao centenário de Vinicius de 
Moraes. Quatro cantores e dois atores sobem ao palco para interpretar os grandes 
sucessos do “poetinha”, em uma hora e dez de puro encantamento. 
 
   
 As atrações continuam no domingo (26), a partir das 10h e seguem até as 15h. Um 
dos destaques será o primeiro Desafio Vulkano Fight de Submission, com quatro 
lutas casadas de grandes nomes da luta do RN, como Jorge Rodrigues (Kimura Nova 
União), Osaua (Attitude), Macaíba ( Attitude), Faísca ( Kimura Nova União) Alexandre 
Vaca (Team Link-EUA), Cássio Jacaré (Jacaré Team), Dinarte ( Kimura N. União ), 
Andrezão Batista (Gracie Barra) e uma aguardada revanche na superluta de jiu-jitsu 
entre os ases da arte suave Bruno Ramos(Gracie Barra) e Pablo 
Aragão(Checkmat).  Após as lutas, os professores ministrarão oficinas para o público 
ensinando os golpes desta modalidade esportiva. Confira toda a programação 
completa do Circuito Verão em Pirangi no www.sescrn.com.br 



 

   
 Vinicius de Moraes à beira-mar 
 
 Em 2013, o espetáculo “Vinicius – uma canção pelo ar...”, do 3º Parcerias Sinfônicas 
Sesc, foi apresentado em quatro cidades potiguares e visto por mais de 25 mil 
pessoas. A homenagem a Vinicius de Moraes no ano do seu centenário conta com a 
Orquestra da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e os artistas 
Alzeny Nelo, Erick Von Soshten, Hilkelia Carlem, Lysia Condé, Quitéria Kelly e Rogério 
Ferraz, com roteiro de Danilo Guanais e direção de João Marcelino.  
 
   
 
 ENTRADA GRATUITA 
 
 Mais: www.sescrn.com.br 
 
Autor: Kelly Maia | Fonte: Assessoria de Imprensa- SESC 
 
 
Classificação: Positiva 
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Jornal Metropolitano 
 
 
24 de Janeiro de 2014 às 10h29 
 Tibau recebe projeto da Fecomércio e Sesc  
 
Milhares de potiguares em Caicó e na praia da Redinha, em Extremoz, já 
aproveitaram a programação gratuita oferecida pelo Circuito Verão. Agora, foi a vez 
da praia de Tibau receber a iniciativa, promovida pelo Sistema Fecomércio RN, por 
meio do Sesc. 
  
Atrações circenses e musicais, serviços de saúde, esportes e recreação infantil foram 
oferecidos gratuitamente no último fim de semana (18 e 19/01), das 8h às 15h, na 
beira-mar da praia do litoral norte do estado. 
  
O diferencial deste ano foi o Circo Arlequim (PB), que apresentou um espetáculo no 
sábado (18), às 20h, na entrada da praia de Tibau. Além da atração circense, as 
crianças puderam se divertir à vontade com gincanas, brinquedos, distribuição de 
guloseimas, oficinas de balão e de pintura em rosto. 
  
Na área da saúde, foram oferecidos serviços como aferição de pressão, teste de 
glicemia, orientações nutricionais - com degustação de sucos refrescantes -, além de 
orientações sobre câncer de pele e distribuição de protetor solar. 
  
Nos esportes, destaque para os torneios de vôlei de praia (sábado) e de beach soccer 
(domingo). 
  
Foi comemoração que não acabava mais. 
  
  
 
 
Classificação: Positiva 
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Presidente do PMDB descarta restrição para coligações 

Anna Ruth Dantas 
Repórter 
 
Presidente nacional do PMDB, o senador Valdir Raupp avalia que as alianças 
estaduais para o pleito deste ano não trarão sequelas para a união nacional do 
partido com o PT. Raupp, que esteve em Natal participando de evento promovido 
pela Fundação Ulysses Guimarães, considerou como fechada a chapa Dilma Rousseff 
para presidente e Michel Temer para vice. 
Magnus 
Nascimento

Valdir Raupp afirma que o PT é o aliado preferencial, mas se não houver acordo em 
algum Estado, PMDB pode procurar outros partidos 
 
O senador afirmou que a preferência é pelas alianças locais com os partidos da base 
nacional, mas em alguns Estados a união se dará com legendas de oposição, como o 
PSDB, que terá Aécio Neves como candidato a presidente da República, e o PSB, que 
entrará na disputa nacional com Eduardo Campos. 
 
Raupp considerou natural a tensão na relação peemedebistas e petistas nessa fase 



 

de definição das alianças. Ele lembrou que há quatro anos ocorreu algo semelhante, 
“a diferença é que agora está estendendo mais”. O senador afirmou que a meta 
nacional do PMDB é fazer a maior bancada no Senado e tentar voltar a ser a maior 
bancada na Câmara dos Deputados. Para Raupp a legenda terá o maior número de 
candidato ao Governo do Estado. 
 
Sobre o pleito potiguar, Raupp cita como possíveis candidatos a governador o 
ministro da Previdência Garibaldi Filho, o deputado federal Henrique Eduardo Alves, 
o deputado estadual Walter Alves e o ex-senador Fernando Bezerra. Mas faz a 
ponderação que Garibaldi Filho e Henrique Eduardo já disseram que não desejam 
entrar na disputa. Valdir Raupp considera natural o projeto do deputado Henrique 
de tentar a reeleição na presidência da Câmara.  “O Henrique tem toda legitimidade 
e condições, porque está fazendo um bom trabalho”, analisa. Confira a entrevista 
que o presidente nacional do PMDB, Valdir Raupp, concedeu a TRIBUNA DO NORTE: 
 
Neste momento, a relação PMDB-PT parece estar meio nervosa? 
Na verdade, nas eleições anteriores não foi diferente. O Brasil é um país muito 
grande e os partidos também, como o PMDB e o PT, estão presentes em todo país. É 
muito difícil estender uma aliança nacional para presidente da República a todos os 
Estados. Nós tivemos problema já nas eleições anteriores no Rio Grande do Sul, na 
Bahia, no Mato Grosso do Sul, Santa Catarina. Agora não está diferente, está 
estendendo um pouco mais (os conflitos), como o Rio de Janeiro, Ceará, Paraíba, que 
também enfrentam dificuldades. Isso nas alianças regionais.  
 
Mas isso prejudica, nacionalmente, o diálogo?  
A aliança nacional eu acredito que esteja consolidada. Até porque alguns desses 
diretórios que não estão conseguindo compor em nível regional, e eu cito o exemplo 
da Bahia, poderá até dar palanque para a oposição local, mas na convenção nacional 
para escolha de candidatos, até Geddel (Vieira Lima) tem me dito que 100% dos 
votos serão para aliança Dilma-Michel. O Rio Grande do Sul não é diferente, vai na 
mesma linha. Os outros que estão um pouco na dúvida é o Rio de Janeiro, mas, 
mesmo assim seria parcial, e o Ceará. Não vejo outros Estados com divergência. Mas 
o tempo conta a nosso favor.  
 
Mas o PMDB vai insistir até o último momento no diálogo com o PT? 
Eu ainda acredito que até abril ou maio algum desses Estados ainda possam se 
alinhar e ter aliança do PMDB e PT. Vamos trabalhar, em segundo momento, a 
aliança com outros partidos. Mas como a chapa nacional é PT -PMDB primeiro 
estamos dando prioridade. 
 
Está fechada a chapa Dilma-Michel? 
Está fechado. A chance de romper uma aliança nacional seria zero. Estamos 
trabalhando para compor, o máximo possível, as alianças regionais.  
 



 

A reforma ministerial da presidente Dilma pode sequelar a aliança PT-PMDB? 
Não creio. O presidente Michel Temer já esteve com a presidente Dilma. Reuniu a 
cúpula do PMDB e relatou a conversa. Nas duas conversas a presidenta Dilma disse 
que não tem nada fechado. Ela anunciou até agora dois ministérios do PT, que é a 
Casa Civil e a Saúde. Mas o resto a presidente ainda não definiu nada ainda. E a 
informação que o presidente Michel Temer nos passou é que ela (Dilma Rousseff) só 
definirá quando voltar do Fórum de Davos, na Suíça. Ela terá mais uma rodada de 
conversa tanto com o PMDB como com outros partidos da base, aí poderá definir. 
Mas eu não acredito que o PMDB vai perder espaço. Acho até que é possível, não é 
algo que eu defenda ficar brigando por cargo, mas há possibilidade real de aumentar 
espaço real do PMDB. 
 
Teria algum ministério para o qual o senhor vislumbra isso? 
Não tem. Essa é uma decisão única e exclusiva da presidente da República. 
Certamente, ela vai chamar o PMDB, vai dizer o que está pensando, onde vai abrir 
mais espaço, se for abrir. E o PMDB se reúne e toma decisão. Mas não acredito que 
isso possa ter sequelas na aliança nacional. Acho uma coisa muito pequena até 
porque a aliança nacional é muito maior do que uma simples reforma de ministério, 
principalmente no último ano de governo. No primeiro Governo do presidente Lula, 
veja que o PMDB ficou dois anos sem ministério e não deixou de dar a 
governabilidade. 
 
Entrando no cenário eleitoral, essa aliança PT-PMDB, que o senhor afirma já estar 
consolidada, poderá trazer imposições em alguns cenários estaduais? 
Imposição é muito difícil. Se fosse ter uma imposição acho que o Estado que o PT 
teria que tomar atitude mais rigorosa seria no Rio de Janeiro e talvez no Ceará. São 
os dois Estados hoje onde entendemos que está tendo o maior gargalo, o maior 
problema. Mesmo assim, no Ceará está havendo esforço grande por parte da 
presidenta Dilma para tentar aliança com o senador Eunício. No Rio de Janeiro tem 
uma situação, as duas candidaturas, tanto a do PMDB como a do PT não estão em 
primeiro lugar, nem em segundo, variam entre terceiro e quarto lugar. Então o 
tempo pode contar a nosso favor. 
 
E o cenário do RN? O PMDB já tem uma definição: terá candidato próprio. Mas o 
partido parece estar na dúvida sobre quem será. Como o senhor acompanha o 
desenho do PMDB potiguar? 
Em alguns Estados a soma de forças conta muito. Em Pernambuco nas últimas 
eleições o grupo de Eduardo Campos elegeu tanto prefeito como governador. No 
Ceará não é diferente. Aqui no Rio Grande do Norte, o grupo do Garibaldi e do 
Henrique é muito forte. Eu acredito até que mesmo sem o Garibaldi ou Henrique na 
disputa a chance do PMDB vir a ganhar a eleição é muito grande, ou com Fernando 
Bezerra ou com Walter Alves (deputado estadual). Claro que para uma eleição 
tranqüila seria o Garibaldi (Garibaldi Filho, ministro da Previdência) ou o Henrique 
(deputado federal Henrique Eduardo Alves). Essas outras (opções) terão que 



 

trabalhar bastante. Mas não são candidaturas difíceis de serem projetadas. Acredito 
na vitória. Se fosse Garibaldi, com todo respeito aos outros concorrentes, a eleição 
estaria praticamente decidida. O Henrique também tem chances reais de vitória. 
Fernando Bezerra é um político experiente, já foi ministro, presidente da 
Confederação Nacional da Indústria, senador da República. Ele está preparado para 
ser governador e é um homem sério, correto, tem todas as qualidades para ser 
governador do Rio Grande do Norte. 
 
Nesse cenário local, o PMDB está sendo cortejado para compor com o PSB (de 
Wilma de Faria, que pode ser candidata ao Senado) e com o PT (que deseja indicar 
a deputada federal Fátima Bezerra para o Senado). O fato do PSB ter candidato a 
Presidência distancia da aliança com o PMDB local? O PT seria preferencial pelo 
fato de ter aliança nacional com o PMDB? 
Até por força da aliança nacional, o partido preferencial é o PT. Mas, nos Estados 
onde não esteja sendo possível, isso não quer dizer que o PMDB não possa fazer 
aliança até com o PSDB. Há alguns Estados que, com certeza,  vai ter aliança com o 
PSDB. Com o PSB até mais. O meu Estado, por exemplo, a tendência é o PSB estar na 
aliança e o PT não. 
 
Não há desconforto no plano nacional com esse tipo de situação? 
Não porque a gente faz o possível. Quando nas seções locais, os diretórios não 
conseguem se entender, a gente vai até a última instância para tentar fazer aliança. 
Mas se não dá, paciência, alia-se no segundo turno. A gente fala que tem três tipos 
de aliança, no primeiro turno, no segundo turno e no terceiro turno, que é para 
governar. 
 
No Rio Grande do Norte, o PMDB tem líderes locais próximos do DEM, do senador 
José Agripino Maia. Isso do ponto de vista das relações nacionais, causa algum 
desconforto? 
Não. A gente tem uma boa relação com o DEM, embora não tenha aliança nacional. 
Inclusive estivemos conversando há um ano e meio atrás com o senador José 
Agripino, Marco Maciel, com o hoje prefeito de Salvador, ACM Neto, discutindo 
inclusive fusão. Teve um momento em que a gente começou a trabalhar, mas não 
deu certo (a fusão). Temos uma boa relação com o DEM e. aqui no Rio Grande do 
Norte, uma proximidade com o DEM.  
 
Qual a meta do PMDB para o pleito deste ano? 
Umas coisa certa, certa é que o PMDB voltará com a maior bancada no Senado. Isso 
é praticamente certo. Há possibilidade também de uma bancada muito forte na 
Câmara, nossa meta é voltar a ter a maior bancada na Câmara. Com o número de 
candidatos a governador que vamos lançar, além da aliança nacional a gente 
acredita na reeleição do Michel com a Dilma, no plano estadual, pretendemos eleger 
o maior número de governadores e temos chance para isso. Temos hoje candidatos 
favoritos em vários Estados. Temos no Amazonas, com Eduardo Braga, no Ceará, 



 

com Eunício Oliveira, em Alagoas, com Renan ou Renan Filho, aqui no Rio Grande do 
Norte. Enfim, temos hoje no mínimo oito ou dez pré-candidatos liderando pesquisa 
nos Estados. Vamos lançar entre 18 a 20 candidatos a governador. O maior número 
disparado, nenhum outro partido lançará esse número de candidatos. A chance do 
PMDB sair vitorioso nas eleições estaduais também é grande.  
 
O deputado federal Henrique Eduardo Alves tem dito que no momento certo 
pleiteará a reeleição para presidente da Câmara dos Deputados. Como o senhor 
avalia esse pleito? 
É natural. Acho que o exercício da reeleição tanto na Câmara quanto no Senado, 
principalmente em legislaturas distintas, é natural. O Henrique tem toda 
legitimidade e condições, porque está fazendo um bom trabalho, de pleitear a 
reeleição na Câmara, assim como o Renan (Renan Calheiros, presidente do Senado) 
também. A dúvida tanto do Renan quanto do Henrique de disputar os governos 
estaduais, de Alagoas e do Rio Grande do Norte, é porque estão no primeiro 
mandato na presidência do Senado e da Câmara. Na hora certa, até maio temos esse 
tempo e eles tomarão essa decisão. Se eles não saírem candidatos a governador 
serão candidatos a presidência do Senado e da Câmara.  
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TSE suspende decisão e mantém Rosalba no cargo 

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Marco Aurélio Mello, 
suspendeu ontem a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RN) que cassou o 
mandato da governadora Rosalba Ciarlini (DEM). A determinação do TRE/RN tinha 
efeito imediato e concedia à Assembleia Legislativa um prazo de 24 horas para 
empossar o vice-governador Robinson Faria (PSD). A solenidade de posse, marcada 
para a manhã de hoje, foi cancelada por força da ordem do TSE. Ao conceder a 
liminar (pedido de urgência), ingressa pela defesa de Rosalba Ciarlini, Marco Aurélio 
pontuou aspectos dos quais discorda do TRE/RN. 
renato 
araújo

Marco Aurélio Mello afirmou que cassação de mandato eletivo pressupõe 
pronunciamento do TSE 
 
Segundo ele, a execução da determinação dos juízes potiguares somente poderia ser 
feita após apreciados os recursos (embargos de declaração) que os advogados da 
chefe do Executivo interporiam no próprio TRERN. Além disso, destacou Marco 
Aurélio, a cassação de mandato eletivo – e conseqüente convocação do vice-
governador – pressupõem, em regra, pronunciamento final da cúpula da Justiça 
Eleitoral.  



 

 “Tanto quanto possível, deve ser evitado o revezamento na chefia do Poder 
Executivo, aguardando-se o pronunciamento do Tribunal Superior”, emendou o 
ministro. Por fim, ele lembrou de decisão da ministra Laurita Vaz, que em 12 de 
dezembro de 2013, deferira liminar também manter Rosalba Ciarlini no cargo. 
 
Mandado de Segurança 
O Mandado de Segurança interposto pela defesa de Rosalba Ciarlini, ontem, visava 
anular a execução imediata do TRE/RN. Os argumentos para tanto, foram no sentido 
de que declarou-se a nulidade do diploma de governador conferido a Rosalba Ciarlini 
Rosado em 2010, em decorrência de suposto abuso de poder político cometido na 
campanha de 2012, em Mossoró/RN. Ela teria autorizado o uso de máquinas do 
Governo estadual para cavar poço tubular em comunidade do município, a cinco dias 
da eleição. 
 
Os advogados de Rosalba informaram que pretendiam interpor embargos de 
declaração e recurso ordinário contra a decisão – recurso praxe para evitar efeito 
imediato de determinações – mas que não houve tempo hábil. Segundo eles, não 
havia sido discutida, perante o Juízo Eleitoral, a desconstituição do mandato, cuja 
declaração foi formalizada, pelo TRE/RN, em questão de ordem. A defesa da 
governadora alegou que foi prejudicada, também, porque não pôde se manifestar 
contra a sentença e sustentou que a cassação é uma novidade no mundo jurídico, 
uma vez que não seria possível anular diploma alcançado em 2010 devido a fatos 
ocorridos em 2012, fazendo retroagir inelegibilidade. 
 
De acordo com a defesa de Rosalba Ciarlini o deferimento da liminar era necessário, 
uma vez que o TRE/RN há havia expedido ofício à Assembleia Legislativa para dar 
posse ao vice-governador na chefia do Executivo estadual, o que ocorreria hoje, às 
9h30. Além do pedido de suspensão da medida,  a governadora requereu que fosse 
anulado, também, o ato de desconstituição do diploma obtido nas eleições de 2010 
ou a suspensão da determinação até o exame do recurso a ser interposto para o 
TSE.  

Governadora afirma que tem “confiança na Justiça” 

A governadora Rosalba Ciarlini afirmou ontem, por meio da assessoria de imprensa, 
que sempre esteve confiante quanto à manifestação do Tribunal Superior sobre o 
caso. “Sempre acreditei na Justiça dos homens e, principalmente,  na de Deus, em 
respeitar o desejo da maioria do povo potiguar”. Na quinta-feira (23), ao visitar a 
Arena das Dunas durante a comemoração dos funcionários que trabalharam na 
construção do estádio, a governadora demonstrou surpresa ao ser indagada por 
mais uma cassação. 
Magnus 
Nascimento



 

Governadora do RN afirmou que estava tranquila e confiante 
 
Ela disse, na ocasião, estar confiante: “Estou muito tranquila. Se tem direito a 
recurso, vamos recorrer. Porque nada melhor do que a confiança na Justiça de Deus 
e dos homens e a consciência tranquila”, enfatizou. 

Rosalba Ciarlini é considerada, segundo algumas pesquisas, a governadora com pior 
índice de aprovação no País. Ela já havia sido cassada em dezembro passado em 
outro processo, por conduta vedada na eleição municipal de 2012 - ela teria usado a 
máquina estadual para beneficiar as prefeita eleita de Mossoró, Cláudia Regina, 
também do DEM. 
 
Ontem, o advogado de Rosalba, Thiago Cortez Meira de Medeiros, disse que estava 
“surpreso” por ver que o TRE “vem desobedecendo mandamentos e não vem 
seguindo orientação do TSE”. “Não seguir decisão do Tribunal Superior Eleitoral 
significa desrespeito à autoridade do tribunal”. A defesa contesta a ilicitude: “é uma 
denúncia absolutamente desprovida de comprovação”, disse o advogado. “A 
testemunhas de acusação disseram que ninguém lá condicionou a colocação da 
máquina ao voto e é um assentamento pequeno”, concluiu o advogado Thiago 
Cortez. 
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Arrecadação de impostos no RN bate recorde em 2013 

Andrielle Mendes 
repórter 
 
O Rio Grande do Norte bateu um novo recorde na arrecadação de tributos estaduais. 
De acordo com a Secretaria Estadual de Tributação, o Estado recolheu R$ 4,28 
bilhões em tributos em 2013. O valor, que é 11% maior que o recolhido em 2012, foi 
o maior já arrecadado na história do estado, segundo o secretário de Tributação do 
RN, José Aírton da Silva.  
aldair 
dantas

José Airton prevê crescimento de 10% na arrecadação do RN 
 
Só de ICMS - Imposto que incide sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
- o estado arrecadou mais de R$ 4 bilhões no ano passado. Segundo Aírton, o 
recolhimento do imposto que sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) e 
do que incide na Transmissão Causa-Mortis e Doação, ligado a heranças, rendeu ao 
Estado mais R$ 254 milhões. Parte desse dinheiro, segundo ele, vai para pastas 
prioritárias como Saúde, Segurança e Educação. 
 
Apesar de recorde, o valor arrecadado poderia ser maior, observa Aírton. A 
Secretaria Estadual de Tributação estima que pelo menos R$ 1,2 bilhão em impostos 



 

deixem de ser pagos pelos contribuintes e recolhidos pelo governo ano a ano. O 
valor representa quase 30% de tudo o que foi recolhido no ano passado. 
 
Para reduzir a sonegação fiscal - quando contribuintes deixam de pagar os tributos 
devidos - e elevar o valor arrecadado, o governo vai aumentar a fiscalização, 
intensificando o monitoramento e o cruzamento de dados, além de estimular a 
formalização das empresas no RN.  

As duas ações já vem sendo realizadas há anos e, segundo José Aírton, tem surtido 
efeito. “O governo do Estado estimulou a ampliação da base de contribuintes, 
flexibilizando a formalização das empresas, e nós da Secretaria intensificamos a 
fiscalização. É por isso que a arrecadação do estado tem subido”, explicou.  
 
A expectativa, segundo ele, é que a arrecadação de impostos no Rio Grande do 
Norte cresça pelo menos 10% em 2014, percentual que vem sendo mantido. Só de 
IPVA, o governo espera arrecadar R$ 250 milhões, este ano.  
 
O Rio Grande do Norte não foi o único que bateu recorde na arrecadação. O Brasil 
também atingiu a marca histórica de R$ 1,14 trilhão em impostos e contribuições 
federais recolhidas em 2013, através da Receita Federal. Além do reforço de R$ 21,8 
bilhões com o parcelamento de débitos tributários (conhecido como Refis), o Fisco 
recebeu R$ 2,5 bilhões, em dezembro, de empresas que foram multadas e 
colocaram em dia os débitos com a Receita 
 
Na avaliação do Fisco, os indicadores macroeconômicos, como produção industrial, 
venda de bens e serviços, massa salarial e importações, apontam uma tendência de 
aumento da arrecadação no país. 



 

 

 Nordeste vira alvo das grandes redes varejistas 

A previsão de um crescimento ainda menor da economia brasileira em 2014 não 
reduziu o interesse das grandes redes varejistas pelo Nordeste. Foi o que o 
presidente da Associação Comercial do Rio Grande do Norte, Adelmo Freire, 
percebeu enquanto participava da NRF 2014, o maior evento de varejo do mundo, 
organizado pela National Retail Federation todos os anos, em janeiro, nos Estados 
Unidos. 

Várias redes varejistas e lojas de luxo demonstraram confiança na economia do país 
e vontade de estrear em regiões como o Nordeste, afirmou Adelmo Freire, que 
liderou uma comitiva de potiguares aos Estados Unidos. O Rio Grande do Norte, 
segundo ele, não estaria fora da rota. “Há várias marcas que já estrearam em 
shoppings nos estados vizinhos e poderiam vir para o RN”, garantiu. 
 
Além de acompanhar as palestras do fórum e tentar entender qual será o futuro do 
comércio mundial, a comitiva, que contou com a participação de dez empresários 
locais dos ramos de supermercados, informática, consultoria e restaurantes, 
também realizou uma série de visitas técnicas às empresas norte-americanas. “Lá 
nós vimos que o empresário precisa acompanhar o que está sendo comentado nas 



 

redes sociais e se antever aos desejos dos clientes, além de criar um ambiente 
agradável para que as pessoas queiram ir até a loja para ‘curtir’ a experiência e não 
só para comprar”. 
 
Conectar-se, criar um ambiente agradável, e oferecer um atendimento diferenciado, 
é agora ainda mais importante para quem deseja fidelizar o cliente, manter-se 
competitivo, e não perder espaço para as empresas estrangeiras que estão de olho 
no mercado nordestino, de acordo com Adelmo Freire. Essas e outras dicas serão 
compartilhadas com o setor em fevereiro, quando a Associação Comercial espera 
realizar um encontro para dividir as experiências, a exemplo do que ocorreu no ano 
passado.  
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O consumo consciente nunca foi tão rentável 

A relação banco-cliente está mudando. Muitos dos que que se utilizam dos serviços 
bancários já fazem as operações pela internet ou caixa eletrônico, emprestam mais 
dinheiro ao banco do que tomam emprestado, e buscam mais crédito para investir 
do que para custear sua atividade produtiva. Todas essas mudanças, narradas pelo 
superintendente do Banco do Brasil no Rio Grande do Norte, Sérgio Luiz Cordeiro, 
estão em curso neste exato minuto. Quem pensa, no entanto, que o banco tem 
perdido receita e deixado de fazer negócios em meio a todas essas mudanças se 
engana. O consumo consciente nunca foi tão rentável para o banco, que emprestou 
em 2013 R$ 5,3 bilhões e atingiu uma marca histórica no Rio Grande do Norte. A 
meta para 2014 é emprestar 20% mais, impulsionado pela entrada em novos 
mercados, e - porque não? - pela nova forma de consumir. 
Rodrigo 
Sena

Com a entrada em novos segmentos da economia, Banco do Brasil cresce no 
mercado do crédito e comemora desempenho em 2013 
 
Que balanço o senhor faz de 2013? 
Dois mil e treze foi o ano mais positivo dos últimos anos para o banco, tanto no 
âmbito nacional quanto no âmbito local. Além do crescimento 
quantitativo,  observamos uma evolução muito grande da educação financeira do 
cliente. Uma prova disso é que o cliente hoje faz apenas 3% de suas transações na 



 

boca do caixa. Esse percentual superava os 80% anos atrás. Ele prefere a internet e 
os terminais de auto-atendimento. Mas não foi só o cliente pessoa física que mudou. 
O cliente pessoa jurídica também. Pela primeira vez nós crescemos mais no 
investimento do que na liberação do capital de giro, o que mostra que o micro e 
pequeno empresário começa a acreditar mais no negócio dele, e está investindo. 
Isso também mostra um maior nível de educação financeira por parte do 
empresário, reflexo da estabilidade econômica do país. O consumo consciente é um 
passo importante para que tenhamos uma indústria bancária saudável.  
 
Esse aumento na qualificação se deve a quê? A algum trabalho realizado pelo 
banco? A uma mudança de cultura? 
Às duas coisas. Não credito só ao trabalho do banco, mas ao avanço da tecnologia da 
informação também. Isso também se deve a uma mudança de cultura por parte do 
cliente. Antes ele pegava o empréstimo e não queria saber nem a taxa de juros. 
Hoje, o cliente está mais atento, consciente, e agora está observando sua capacidade 
financeira.  
 
Isso é bom para o banco, que evita a inadimplência, e para a economia, que se 
beneficia com o baixo endividamento... 
Isso traz ganhos de diversas espécies. Primeiro, mostra que o cliente está 
começando a administrar melhor os seus gastos. Assim ele vai evitar a 
inadimplência, melhorar o seu relacionamento com o banco e  ter acesso a taxas de 
juros menores. O comércio também ganha com isso. Eu diria que a economia está 
vivendo um novo momento no que diz respeito ao crédito para o consumo. O sonho 
dos bancos é que as pessoas comecem a utilizar crédito ou outros produtos 
bancários, mas de forma consciente. Hoje o cliente pede para o gerente interpretar 
o contrato para ele e procurar saber o custo total da operação. Isso tudo obriga o 
banco a estar mais qualificado. Uma prova de que o consumo está mais qualificado é 
que aumentou o consumo de produtos bancários. Isso é muito bom para o banco, 
mas também para o cliente, que começa a se preocupar com uma previdência 
privada e a poupar e investir. 
 
Esse consumo consciente pode se refletir em menos endividamento e em taxas de 
juros mais baixas? 
O que se mostrou no último trimestre de 2013 é que houve um aumento. A taxa 
Selic, grande balizadora da atuação dos bancos, aumentou. A expectativa é que 
ainda aumente um pouco, porque a inflação ainda não está no patamar que o 
governo gostaria. Então pode ser que as taxas que aumentaram nos últimos três 
meses de 2013 aumentem um pouco mais nesse início do ano. 
 
Teremos um 2014 com crédito um pouco mais caro? 
É, em função da Selic. Isso vai fazer com que os clientes ‘briguem’ por taxas 
menores. 
 



 

O que o senhor espera da economia em 2014 com esse possível aumento nas taxas 
de juros - que encarecem empréstimos - oneram os parcelamentos e podem inibir 
investimentos, teoricamente? 
Essa é uma coisa que todo mundo queria saber. Eu diria que para o Banco do Brasil 
será um ano de crescimento. Esperamos crescer cerca de 20% no crédito. O 
crescimento do PIB do Brasil em 2014 vai estar muito atrelado às decisões 
econômicas.  
 
Então ainda será um ano de crescimento? 
Acredito que sim. Vamos ter a Copa e isso com certeza trará mais turistas e trazendo 
turistas se movimenta o comércio. Acho que o Pré-Copa, o período da Copa e o pós-
Copa movimentam sim o comércio. Eu diria que o RN pode ser beneficiar bastante 
desse movimento. Haverá crescimento sim, mas não será um crescimento 
exacerbado. 
 
É ano de eleição, portanto, teremos menos dias úteis no calendário. O banco vai 
ter menos tempo para emprestar. Isso não é ruim? 
Eu diria que no mercado que estreamos recentemente, o mercado do governo, 
teremos sim menos tempo para emprestar. Até porque não podemos conceder 
empréstimos aos bancos em período eleitoral, mas no que diz respeito as micro e 
pequenas empresas e pessoas físicas isso afeta pouco. Claro que muitas empresas 
poderão postegar os seus investimentos para 2015, para depois do resultado das 
eleições. 
 
Quanto o banco emprestou em 2013 e qual foi o segmento que mais se destacou? 
O Banco do Brasil no RN chegou a R$ 12 bilhões em ativos, entre captação e 
aplicação. Um pouco mais na captação, por incrível que pareça. O potiguar 
emprestou cerca de R$ 6,7 bilhões para o banco no ano passado e o banco 
emprestou para o potiguar R$ 5,3 bilhões. O interessante é que o cliente não tem 
aplicado seu dinheiro só na poupança, ele tem aplicado em produtos bancários 
novos. Isso mostra a consciência do cliente. Ele reserva parte do salário para investir. 
É isso que temos observado. Muitos consumidores têm optado por poupar e 
comprar na hora certa ao invés de pegar dinheiro emprestado para antecipar um 
desejo de consumo. Esse é um ponto positivo por que mostra que o crédito 
continuará crescendo de forma saudável. 
 
Por que o valor emprestado subiu no Estado? 
Eu disse anos atrás que o banco ia buscar outros mercados e foi isso o que fizemos. 
Crescemos no crédito geral acima de 25% porque entramos em novos mercados, 
como o do governo, por exemplo, o de financiamento estudantil, o dos negócios 
sociais, onde entram alguns projetos do Minha Casa Minha Vida, que têm um viés de 
inclusão. Passamos em 2013 a financiar projetos de saneamento e de mobilidade 
urbana e passamos assim a participar mais ativamente do desenvolvimento do 
estado. Vamos financiar a construção do hospital de traumas do estado e a 



 

continuação das obras do prolongamento da Prudente de Morais. Esse era o grande 
desafio do banco: continuar crescendo no mercado do crédito normal e buscar 
novos mercados. Também registramos um incremento no segmento do 
financiamento estudantil. Hoje dez mil estudantes no estado estão  sendo custeados 
pelo financiamento estudantil através do nosso banco. Isso representa 75% de todos 
os estudantes que buscaram créditos nos bancos oficiais. Temos contratado nele 
cerca de R$ 750 milhões. Também crescemos bastante no crédito destinado ao 
micro e pequeno empreendedor.  
 
O banco emprestou R$ 5,3 bilhões em 2013. Trata-se do maior valor já emprestado 
pelo banco? 
Sim. Tivemos um crescimento muito forte de 2011 para cá. Um crescimento de 
100%, ou seja, dobramos o valor emprestado. Nós tínhamos ao final de 2010 R$ 2,5 
bilhões emprestados. Em 2013, chegamos a R$ 5,3 bilhões. 
 
Daria para dizer quanto o banco avançou nos principais segmentos? 
O crédito pessoa física cresceu 19%, saindo de R$ 2,2 bilhões para R$ 2,7 bilhões. No 
crédito para o governo, saímos de R$ 2 milhões, em 2012, para R$ 368 milhões, em 
2013. Fizemos empréstimos para prefeituras, para o governo. Foi um baita 
investimento. Também avançamos no crédito rural, apesar da seca, passando de R$ 
180 milhões para R$ 215 milhões. Já o crédito imobiliário cresceu 93%, saindo de R$ 
140 milhões  para R$ 290 milhões. Acredito que a gente deve fechar em R$ 300 
milhões. Ainda não tenho os dados consolidados. A gente queria mais, queria chegar 
aos R$ 500 milhões, mas ainda não foi possível. É preciso lembrar que esse é um 
mercado novo, atuamos nele há seis anos apenas. 
 
As contratações dentro do programa ‘Minha Casa’ influenciaram nesses números? 
O Minha Casa Minha Vida ainda tem um pequeno impacto nesse volume de crédito. 
Nosso desafio é ampliar a participação do programa nas nossas contratações. 
Estamos esperando um crescimento muito forte no programa, saindo de 2 mil 
unidades financiadas para 10 mil unidades financiadas. Dessas oito mil unidades, 6,4 
mil já estão em negociação. Então a meta é alcançável. 
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Danilo Carvalho: A Arena foi projetada para ser viável” 

Por Anna Ruth Dantas 
 
A identificação do arquiteto Danilo Carvalho com o futebol vem da preferência pelo 
esporte, de quem já foi goleiro, “mas não chegou a ser nenhum Neymar”, como ele 
mesmo pondera. O que Danilo não imaginava era que o ex-goleiro daria lugar ao 
arquiteto que participou de quatro projetos, dos 12 em execução, para as arenas 
que sediarão o mundial de futebol no Brasil. 
Danilo Carvalho afirma que começou a viver a Copa dez anos antes do Brasil ser 
confirmado como sede. Ele realizou um detalhado estudo sobre os estádios sedes de 
mundial de futebol em outros países. O conhecimento lhe garantiu a conquista de 
clientes para os projetos das arenas brasileiras. 
Divulgação

No foco da Copa de 2014, Danilo Carvalho projetou a Arena das Dunas, a Arena de 
Manaus, teve participação na Arena de Cuiabá e ainda foi contratado para analisar 
o projeto do Mineirão 
 
“Temos uma grande informação do que é estádio propriamente dito, o legado que o 
estádio e as outras obras trazem. Como brasileiro lhe digo, comparando todas as 
outras Copas anteriores, a tendência é a cidade sede ter um benefício indireto de 
marketing, turismo, exposição para o mundo, depende de como cada cidade vai 



 

explorar essa possibilidade”, analisa. 
 
A Arena das Dunas, inaugurada na última quarta-feira pela presidente Dilma 
Rousseff, tem o desenho de Danilo Carvalho. Analisando a história desse projeto, ele 
lembra das discussões sobre a demolição do antigo estádio Machadão, mas ressalta 
que as regras da Fifa entravam em choque com o empreendimento que estava 
posto, por isso a necessidade da arena. 
 
Sobre a multifuncionalidade do empreendimento, o arquiteto observa que esse 
perfil garante uma diversidade maior de atuação para gerar rendas e garantir a 
manutenção da arena. Acompanhe o 3 por 4 com Danilo Carvalho: 
 
Natal inaugurou a Arena das Dunas, que tem o seu projeto. Analisando todo 
trabalho realizado, o que foi mais difícil nesse projeto da Arena das Dunas? 
Na verdade, a gente não teve dificuldade técnica. Tínhamos um terreno generoso, 
uma localização generosa, referências locais culturais muito importantes e isso 
norteou todo partido do projeto. Desde a criação o projeto, desde a sua criação, 
ficou um partido muito agradável. Todo desenvolvimento do nosso projeto, agora 
que vemos a Arena pronta, foi mantido e esteticamente o projeto ficou muito 
bonito. Em relação a viabilidade o Governo fez uma modelagem de licitação em PPP 
(Parceria Público Privada). Ou seja, transferiu a responsabilidade da operação do 
estádio para um ente privado, que vai assumir, e tem a responsabilidade por 
desenvolver e criar eventos para justificar o investimento que eles estão fazendo. 
Então acredito que tenha sido um sucesso tanto da parte técnica, projeto, 
conceituação, como da parte de viabilidade e a modelagem adotada que foi uma 
PPP. Cheguei a ver algumas artes remetendo a cultura local e incluindo a plástica do 
estádio a alguns elementos locais que ficou bem legal. Acho que até a parte cultural 
está incluindo o estádio propriamente dito como uma referência da cidade. Como 
Natal é uma cidade muito importante no turismo brasileiro, acho que será um ponto 
turístico de atratividade para cidade. 
 
O projeto da Arena das Dunas envolveu a demolição de um estádio. O fato da 
Arena ter envolvido esse aspecto, que trouxe muitas críticas, pesou de alguma 
forma? 
Vocês tinham um projeto muito importante, de arquiteto renomado, projeto 
plasticamente bonito, que a gente respeita muito. Inicialmente no desenvolvimento 
do projeto ocorreram várias discussões locais em relação a demolição ou  não do 
estádio antigo, mas era um projeto que não seguia o caderno de encargos e 
exigência da Fifa atualmente. A adequação do estádio atual seria muito mais custoso 
se fosse, realmente, demolido e construísse um estádio novo com todos os pré-
requisitos da Fifa. Por uma questão técnica e de custo que foi adotada a opção de 
demolir e fazer um projeto novo. Foi uma questão de viabilidade. 
 
O que diferencia a Arena das Dunas das demais arenas que sediarão os jogos da 



 

Copa deste ano? 
Considerando requisitos Fifa, todas as arenas são muito similares, é uma regra, uma 
receita de bolo que você precisa seguir e tem que atender aos pré-requisitos deles. 
Em relação a Arena das Dunas propriamente dita, poucas outras arenas tiveram 
elementos pensando na viabilidade como a gente colocou nesse projeto. Temos uma 
redução de capacidade no estádio, esse é um grande diferencial que sempre a gente 
defendeu nos nossos projetos e a gente conseguiu incluir a ideia na Arena das 
Dunas, que é a redução da capacidade. Temos a diminuição de 10 mil assentos pós-
Copa. Atendemos o caderno de encargos necessário para Copa e depois a gente 
reduz as quantidades com arquibancadas temporárias. Isso dá algumas vantagens 
para o nosso estádio. A gente reduz o custo de manutenção, limpeza para o futuro. 
Não teria porque manter um estádio de 42 ou 43 mil lugares ao longo do tempo por 
20 ou 30 anos se a realidade local demandariam eventos para quantidade de 
pessoas menor. Reduzimos ao longo de décadas custo de manutenção e limpeza. 
Outra viabilidade é a redução do custo da própria implantação fixa desses assentos. 
Você aluga esses 10 mil lugares durante a Copa e depois desmobiliza isso e tem um 
custo menor de implantação do estádio atual. Principalmente nas arquibancadas 
Norte e Sul temos espaços estratégicos que podem ser montados palcos para 
eventos. E vários elementos de multifuncionalidade no estádio são previstos para 
atrair outros eventos, além de futebol. Isso precisa ser fomentado na região. Mas 
não pode contar só com futebol, mas outros eventos. E o responsável é o consórcio 
que ganhou a operação.  
 
Ainda há discussão sobre a viabilidade econômica da Arena das Dunas. O senhor 
tem alguma dúvida sobre isso? 
Eu não sou responsável por ter estudado a viabilidade, meu trabalho nesse projeto 
foi o desenvolvimento da parte de engenharia. A minha responsabilidade foi 
levantar elementos suficientes para ser possível essa viabilidade. Acredito que um 
consórcio fez a proposta, venceu a licitação e assumiu a operação, esse consórcio 
deve ter estudado e visto a viabilidade. 
 
A Arena multiuso foi a alternativa para viabilizar economicamente? 
Conceitualmente, não só  na nossa Arena, mas as arenas multiuso trazem o conceito 
se você tiver uma estrutura desse tamanho exclusivamente para futebol a conta não 
fecha. Você precisa, pelo menos, ter dois times coabitando no mesmo estádio para 
usar todos os finais de semana para começar a fechar o custo de manutenção. 
Quando desenvolve um estádio com premissas de multifuncionalidade isso é muito 
amplo. Existem estádios que você consegue retirar o gramado todo e ficar com a 
base de concreto para ficar com show. Isso é sofisticado, mas é custoso. Você pode 
ter um estádio coberto ou não para shows. Há vários itens que você pode ou não 
utilizar visando uma multifuncionalidade, que é trazer outros eventos além de 
futebol para colaborar na receita daquele Estado. No estádio Asteca, da Cidade do 
México, que tem 70 mil lugares, eles usam até para velório. O estádio pode ser 
usado para shows, eventos religiosos, esportes radicais. Quanto mais multifuncional 



 

um estádio for, mais possibilidade de receita futura ele pode trazer.  
 
O senhor é um brasileiro que já vem vivendo a Copa das arenas. Qual a sua visão, 
do cidadão, sobre o efeito Copa para o país? 
Eu vivo a Copa quase uma década anterior a escolha do Brasil para país sede. Porque 
a gente sempre estudou isso no nosso escritório. Eu trabalhei com estádios para o 
interior na Secretaria de Esporte de São Paulo, no começo da minha carreira. Isso 
sempre foi  uma paixão, um assunto interno logo que me formei. Anterior ao Brasil 
ser escolhido, a gente fez diversas visitas na Europa e nos Estados Unidos para 
estudar operação de estádio. Sempre estudamos esse tema. Cinco anos antes do 
Brasil ser escolhido cidade sede fiz um tour para analisar operação de estádio pelo 
mundo e tivemos a sorte do Brasil ser escolhido cidade sede. Eu vivenciei isso. 
Temos uma grande informação do que é estádio propriamente dito, o legado que o 
estádio e as outras obras trazem. Como brasileiro lhe digo, comparando todas as 
outras Copas anteriores, a tendência é a cidade sede ter um benefício indireto de 
marketing, turismo, exposição para o mundo, depende de como cada cidade vai 
explorar essa possibilidade. A gente esperava mais obras de infraestrutura, nem 
tudo previsto foi feito, mas tem algum benefício, aproveitamento de infraestrutura 
que a população se beneficia. Como grande legado é explorar o marketing de forma 
eficiente a divulgação das cidades sedes para o mundo.  
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