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VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE            DATA: 08.02.14               
Hotéis abrem vagas e podem reduzir tarifas - Tribuna do Norte 
 
 
 
No caso dos hotéis, parte dos leitos que a Fifa contratou em 2008 - quando Natal foi 
eleita uma das sedes da Copa - foi “devolvida” porque não foi comercializada.  E 
agora o setor traça estratégias para preencher as vagas faltando menos de seis 
meses para o mundial. 
A redução das tarifas já foi apontada pelos hoteleiros como forma de conseguir 
‘vender’ os leitos devolvidos e garantir uma boa taxa de ocupação durante o 
Mundial na cidade.  
 Havia uma cláusula no contrato firmado entre os estabelecimentos e a Match 
Services, operadora de turismo da Fifa, para que as tarifas fossem mantidas até abril. 
Entretanto, a Match afirma que entre maio e junho de 2013 escreveu a todos os 
hoteis contratados cancelando unilateralmente a cláusula. &quot;Isso significa que 
os hotéis são livres para definir suas próprias tarifas&quot;, disse a operadora, em 
nota enviada por e-mail à TRIBUNA DO NORTE. 
O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no estado (ABIH/RN), 
Habib Chalita, prevê uma queda no preço das diárias até a Copa, em função da 
devolução dos leitos pela Fifa. Ações de divulgação também devem ser uma aposta 
do setor. A ABIH e outras entidades  estão organizando ações de divulgação dentro e 
fora do país para suprir as vagas que foram abertas.  
 
Alguns hoteleiros de Natal já começaram a se movimentar para ocupar os leitos que 
ainda estão disponíveis. George Gosson é diretor do Praia Mar Hotel e do Holiday 
Inn, em Ponta Negra, e disse que vai procurar as operadoras de turismo nacionais. 
Estratégia semelhante será adotada por Fernando Paiva, diretor do Imirá Plaza, na 
Via Costeira.  Rodadas de negócios miram EUA e México  
 
Para atrair mais turistas para Natal e garantir hóspedes para todos os tipos de 
estabelecimentos, entidades como 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. A iniciativa foi discutida durante reunião realizada no 
último dia 7 na sede do Sebrae.  
 
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.  
 Turismo “Vamos nos reunir com os associados às entidades que fazem parte da 
Câmara e mostrar os custos da viagem e, principalmente, todo o benefício que essa 
viagem nos trará. Vamos organizar tudo o mais rápido possível, pois temos pouco 
tempo e muito o que fazer”, afirmou George Gosson, hoteleiro e presidente da 
Câmara Setorial do Turismo da Fecomércio/RN.  
A oportunidade, segundo Sarah Albrecht, consultora da Atalho Comunicação (ATCM) 
e diretora da empresa contratada para simular situações que turistas estrangeiros 
viverão no Brasil durante o Mundial 2014, os empresários não podem desperdiçar 
nenhuma oportunidade de captar mais visitantes. 
 
“Os turistas virão a Natal de qualquer forma, para verem suas seleções em campo. O 
que nós precisamos é fazer com que estes visitantes possam vir não apenas para 
Natal, mas também para outros destinos do RN. É uma forma de ampliar o leque de 
benefícios gerados pela Copa”, explicou Sarah.  
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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM            DATA: 09.02.14               
Fecomércio conhece projeto de espanhóis para Vale das Cascatas apresentado a  
Seturde - Blogs e Colunas - Nominuto.com 
Divulgação 

 
 
 Fernando Bezerril com Marcelo Queiroz e assessores da Fecomercio  
 
  A proposta de revitalização para o Vale das Cascatas na Via Costeira foi 
apresentada  ao presidente da Federação do Comércio do RN, Marcelo Queiroz e 
seus assessores pelo empresário espanhol, Xavier Abad Riera da Baldrick &amp; 
Munitz SL na sede da Fecomercio. A ideia de dar vida aquele equipamento turístico 
na Via Costeira que pertence ao Governo do Estado, mas está abandonado é do 
secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico (Seturde), Fernando 
Bezerril que trabalha para recuperar um local aprazível, mas que atualmente não 
tem nenhuma serventia. 
 
“Natal precisa de novos equipamentos turísticos, o projeto da empresa espanhola 
é interessante e pode ser viabilizado com apoio de entidades de peso como a 
Fecomercio e outras instituições para dar vida aquela área que seja sustentável 
e que traga emprego e renda para a cidade”, relacionou o secretário. O parque 



 

traria benefícios no âmbito do turismo e cidadania, pois ampliaria a estadia do 
turista na cidade de Natal, e integraria os próprios cidadãos natalenses. 
Outras áreas da Via Costeira poderiam ser opções para receber o projeto da 
empresa espanhola acrescenta Bezerril. 
 
  O projeto apresentado tem como ponto de partida o aproveitamento de recursos 
marítimos e naturais naquela parte da Via Costeira que, seria destinado a 
esportes como surf, windsurf, kitsurf além da pesca recreativa. O novo Vale das 
Cascatas segundo Xavier Riera, iria elevar a demanda turística fora da alta 
estação (março,abril e maio), já que teria capacidade de realizar eventos e 
congressos náuticos, além de cinqüenta lojas comerciais. A empresa espanhola 
busca apoio para seu projeto que pode ser executado através de uma Parceria 
Público Privado (PPP), alcançando assim os objetivos de revitalização da área. 
 
  
Para Marcelo Queiroz a proposta apresentada pela Baldrick &amp; Munitz 
SL é muito interessante, porém seriam necessários estudos mais aprofundados 
sobre o local escolhido como o Vale das Cascatas por ser esta uma área polêmica 
ambientalmente. Ele elogiou a disposição do secretário Fernando Bezerril em 
buscar novos empreendimentos que tragam novas opções para os turistas que 
chegam 
a Natal e garantir sua permanência, principalmente na baixa estação. 
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VEÍCULO: GAZETA DO OESTE            DATA: 08.02.14               EDITORIA: LISZT 
MADRUGA 
 
VALE DAS CASCATAS 
 
A proposta de revitalização para o Vale das Cascatas na Via Costeira foi apresentada 
ao presidente da Federação do Comércio do RN, Marcelo Queiroz e seus assessores 
pelo empresário espanhol, Xavier Abad Riera da Baldrick &amp; Munitz SL na sede 
da Fecomércio. 
 
  
 
VALE DAS CASCASTAS II 
 
A ideia de dar vida aquele equipamento turístico na Via Costeira que pertence ao 
Governo do Estado, mas está abandonado é do secretário municipal de Turismo e 
Desenvolvimento Econômico (SETURDE), Fernando Bezerril que trabalha para 
recuperar um local aprazível, mas que atualmente não tem nenhuma serventia. 
 
  
 
VALE DAS CASCATAS III 
 
“Natal precisa de novos equipamentos turísticos, o projeto da empresa espanhola é 
interessante e pode ser viabilizado com apoio de entidades de peso como a 
Fecomércio e outras instituições para dar vida aquela área que seja sustentável e 
que traga emprego e renda para cidade”, relacionou o Fernando Bezerril, entusiasta 
do projeto e um dos maiores incentivadores do desenvolvimento turismo de Natal e 
do RN, sintetizando: “O parque traria benefícios no âmbito do turismo e cidadania, 
pois ampliaria a estada do turista na cidade de Natal, e integraria os próprios 
cidadãos natalenses.” 
 
  
 
VALE DAS CASCATAS IV 
 
O projeto apresentado tem como ponto de partida o aproveitamento de recursos 
marítimos e naturais naquela parte da Via Costeira que, seria destinado à prática do 
esporte como surf, windsurf, kitesurf, além da pesca recreativa. O novo Vale das 
Cascatas, segundo Xavier Riera, iria elevar a demanda turística fora da alta estação, 
já que teria capacidade de realizar eventos e congressos náuticos, além de 50 lojas 
comerciais. A empresa espanhola busca apoio para seu projeto que pode ser 
executado através de uma Parceria Público Privado (PPP), alcançando assim os 
objetivos de revitalização da área. 



 

 
  
 
VALE DAS CASCATAS V 
 
Para Marcelo Queiroz a proposta apresentada pela Baldrick &amp; Munitz SL é 
muito interessante, porém seriam necessários estudos mais aprofundados sobre o 
local escolhido como o Vale das Cascatas por ser esta uma área polêmica 
ambientalmente. Em sua opinião é necessário que haja um exame sobre os aspectos 
jurídicos e ambientais que indiquem que a construção será realmente benéfica. 
 
  
 
VALE DAS CASCATAS VI 
 
Marcelo Queiroz acredita ser uma boa ideia, mas afirma que ainda tem muito 
caminho pela frente até que seja efetuado. “Nós já estamos trabalhando junto com 
o secretário Fernando Bezerril no projeto da Marina dos Franceses, mas precisamos 
de todas as certezas para investir neste novo projeto”, disse. Ele elogiou a disposição 
do secretário Fernando Bezerril em buscar novos empreendimentos que tragam 
novas opções para os turistas que chegam a Natal. 
 
  
 
TURISMO NÁUTICO 
 
As políticas públicas destinadas ao desenvolvimento e a consolidação do turismo 
náutico no Rio Grande do Norte foram oficializadas pela governadora Rosalba 
Ciarlini, através do decreto estadual publicado dia 30 no Diário Oficial, criando o 
Grupo de Turismo Náutico do Rio Grande do Norte (GT Náutico do RN). 
 
  
 
TURISMO NÁUTICO II 
 
O decreto é uma conquista do trabalho incessante feito Fernando Bezerril, secretário 
de Turismo e de Natal, que incentivou a sua criação com realização de reuniões, e na 
última, com a participação de George Lima, secretário estadual de Turismo (SETUR) e 
dos órgãos como Ibama, Idema, Ministério Público Estadual, Patrimônio da União, 
Capitania dos Portos, Fecomércio,  Codern, Abrajet/RN, Aeronáutica,  e empresários 
da iniciativa privada. 
 
  
 



 

TURISMO NÁUTICO III 
 
Fernando Bezerril disse que a representação do GT Náutico RN junto ao Ministério 
do Turismo é conduzida pela Secretaria de Turismo do RN. “Todo trabalho foi no 
sentido de provocar a sua constituição que teve apoio imprescindível de George 
Lima, titular da Setur”, disse Bezerril, adicionando que “Com o GT Náutico RN vamos 
discutir e identificar questões do turismo náutico, a fim de subsidiar a elaboração de 
políticas públicas e encaminhamento de ações necessárias para o desenvolvimento 
desse segmento turístico em nosso Estado, junto ao Ministério do Turismo”.  O GT 
Náutico RN passa agora a integrar a plataforma na esfera federal para reivindicações 
de recursos e convênios exigidos pelo Ministério do Turismo. 
 
  
 
TURISMO NÁUTICO IV 
 
A constituição dos seus representantes será feita nos próximos 30 dias, quando será 
elaborado seu regimento interno e pauta das reuniões ordinárias. A coordenação 
será da Setur, que terá a assessoria especial do Almirante Bernardo Gamboa (ex-
comandante do 3º Distrito Naval), nome sugerido por Fernando Bezerril e que teve 
apoio consensual das entidades que participaram da reunião de criação do GT 
Náutico RN. 
 
  
 
 Marcelo Fernandes ficou atento à exposição de Fernando Bezerril 
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VEÍCULO: JORNAL METROPOLITANO            DATA: 07.02.14             
 
 Mossoroense representa o Brasil em competição internacional  
  Juliana Almeida é aluna do curso de Cabeleireiro do Senac  
 
A mossoroense Juliana Almeida representará o Brasil na World Skills Americas, 
competição que reúne os melhores estudantes da educação profissional do 
continente americano. O torneio será realizado no mês de abril, na Colômbia. 
  
Aluna do curso de Cabeleireiro do Senac, ela participou de seletiva nacional, nesta 
semana, competindo pela vaga com estudantes do Ceará e Rio Grande do Sul. Na 
ocasião, passou por uma série de provas, a partir de padrões internacionais de 
qualidade, e foi avaliada por um júri formado por instrutores especialistas no 
segmento de beleza.  
  
&quot;O nível dos competidores estava muito alto e as provas foram bem difíceis, 
mas acredito que o meu cuidado com os detalhes foi o principal diferencial&quot;, 
avaliou a representante brasileira. 
  
A estudante passou por um intenso período de treinamentos, desde agosto do ano 
passado, quando ganhou a etapa estadual da Olimpíada do Conhecimento. &quot;A 
média diária era de 10h de treinamento, de segunda a sábado.  
  
Este foi um período de dedicação total ao meu objetivo e estou muito feliz com o 
resultado. Sei que é uma grande responsabilidade representar o Brasil, mas me sinto 
preparada com o acompanhamento que recebo do Senac. Vou continuar focada 
para tentar trazer o ouro para o nosso País&quot;, disse. 
  
Residente da comunidade da Maísa, zona rural do município de Mossoró, Juliana 
Almeida mora com os pais. Seu primeiro contato com o Senac foi através de uma 
ação extensiva que levou atendimentos na área de beleza à sua localidade. Ela diz 
que, desde cedo, seu sonho era trabalhar na área de beleza. A jovem de 20 anos viu 
seu desejo começar a tornar-se realidade quando obteve uma bolsa para estudar na 
instituição, através do Programa Senac de Gratuidade (PSG). 
  
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Fernandes de 
Queiroz, avalia que este resultado reflete o nível de excelência da capacitação 
oferecida pelo Sistema Fecomércio no Rio Grande do Norte. &quot;Estamos 
formando uma nova geração de jovens profissionais sintonizados com as 
necessidades do mercado, de acordo com padrões internacionais de qualidade. Esse 
tipo de reconhecimento em âmbito nacional mostra que estamos no caminho 
certo&quot;, disse. 
  
Para o Diretor Regional do Senac, Helder Cavalcanti, a seleção da estudante potiguar 



 

revela ainda o alto padrão dos profissionais da instituição. &quot;Nosso corpo 
técnico é formado por profissionais experientes e preparados para o ensino. São eles 
que repassam o conhecimento e acompanham nossos alunos, garantindo um 
aprendizado diferenciado&quot;, afirmou. 
  
Helder Cavalcanti ainda destaca que esta será a segunda vez que o Senac/ RN 
representará o Brasil na WorldSkillsAmericas. &quot;Esperamos repetir o bom 
resultado de 2012, quando obtivemos a medalha de ouro&quot;.  
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VEÍCULO: BLOG DO BG            DATA: 07.02.14             

Barbearia Guedes em novo endereço; confira | Blog do BG  
 

 

Barbearia Guedes, tradição e qualidade a mais de setenta anos. Fundada em 1943 
por Antonio Guedes Fonseca, filho e neto de barbeiro. 

Antonio trabalhou por 67 anos no ofício de barbeiro, foi barbeiro oficial dos 
governadores desde os anos 40 e professor do curso de formação de barbeiro 
do Senac por décadas. 

Faleceu em 2009 deixando uma bela historia de amor e dedicação a profissão , 
ficando como seu sucessor seu filho e colega Beto Guedes, hoje com 35 anos na 
profissão. 

Atualmente a Barbearia Guedes está em novo endereço:  Rua Floriano Peixoto, 299, 
Petrópolis, ao lado da UnP. A barbearia continua mantendo a mesma tradição deixa 
pelo seu fundador Toinho Guedes a mais de setenta ano. 

 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: POTIGUAR NOTÍCIAS            DATA: 09.02.14               
 
Potiguar Notícias  - Notícias 
 
09 de fevereiro de 2014  

 
 Presidente da Fecomércio anuncia cursos do PSG e entrega certificados  
 Evento reuniu 150 forrmados pela carreta-escola de Moda e Beleza do Senac e 
marcou abertura de três turmas de gastronomia da cidade. 
 
 O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, e o 
presidente do Sindicato do Comércio Varejista de São Paulo do Potengi, Antônio 
Francisco de Olineira, participaram da entrega de certificados aos alunos concluintes 
dos cursos da carreta-escola de Moda e Beleza do Senac. A solenidade aconteceu na 
quinta-feira, 6.02, na unidade do Sesc Ler do município. 
 
 “Os potengienses estão de parabéns. Merecem nossos aplausos por aproveitarem a 
oportunidade que lhes foi dada. Podem, agora, se orgulhar de ter uma formação, um 
ofício, uma profissão. Este diploma que vocês recebem hoje, traz a chancela do 
Senac, cuja excelência na formação e qualificação de mão de obra é reconhecida 
nacional e internacionalmente”, parabeniza Marcelo Queiroz. 
 
 A carreta-escola esteve na cidade entre os meses de setembro de 2013 e fevereiro 
de 2014 e capacitou 150 pessoas, nos cursos de Cabelereiro Assistente, Manicure e 
Pedicure, Depilador, Design de Sobrancelhas, Unhas Decoradas, Biossegurança para 
profissionais dos segmentos de Beleza e Auto Maquiagem, todos inteiramente 
gratuitos.  Durante a solenidade, autoridades entregueraram os certificados aos 
alunos que mais se destacaram em cada curso. 
 
 A estudante Joelma de Araújo Lago participou do curso de depilação oferecido na 
unidade móvel do Senac. Ela já faz atendimentos em casa, mas está prestes a 
montar seu próprio negócio em um ponto comercial: “Eu estava desempregada e 
resolvi procurar algum curso de capacitação para me qualificar e procurar algo 
melhor pra minha vida. Foi quando eu descobri que a carreta-escola do Senac vinha 
para São Paulo do Potengi. Vi aí uma oportunidade única, pois ter no currículo o 



 

nome do Senac faz toda diferença. Fiz o curso de depilação, estou atendendo 
clientes em casa e já aluguei um ponto comercial para receber melhor as pessoas. 
Graças ao curso oferecido pelo Senac, vou ter meu próprio negócio”. 
 
 E para quem quer continuar buscando a qualificação profissional, na mesma noite, o 
presidente do Sistema Fecomércio fez um anúncio importante. O Senac vai continuar 
a oferecer cursos gratuitos em São Paulo do Potengi. Desta vez, na área de 
gastronomia. “Há muito tempo que o meu amigo e presidente do Sindivarejo de São 
Paulo do Potengi, Antônio Francisco, luta e me cobra para que trouxéssemos cursos 
na área de gastronomia. Pois bem, hoje eu anuncio para os potengienses, que 
através do Programa Senac de Gratuidade, estamos lançando o curso de auxiliar de 
cozinha”. 
 
 Ainda segundo Queiroz, inicialmente, serão três turmas, totalizando 48 vagas. Os 
cursos serão oferecidos nas dependências do Sesc Ler e serão disponibilizados todo 
o material didático e estrutura necessária para os alunos. As inscrições serão feitas 
na própria unidade e as aulas têm início ainda no mês de fevereiro. 
 
 Antônio Francisco Oliveira recebeu com muita alegria a notícia dos cursos de 
gastronomia: “Gostaria de agradecer ao presidente Marcelo por ter atendido à 
minha solicitação. Estou muito satisfeito e acho que posso falar pelos potengienses, 
que precisam da qualificação e agora têm essa oportunidade, promovida pelo 
Sistema Fecomércio. São Paulo do Potengi é uma cidade pólo, onde muitas pessoas 
da região passam por aqui para resolver coisas no comércio e nos bancos, e 
terminam almoçando ou jantando na cidade. Por isso, precisamos aprimorar as 
técnicas e oferecer um bom serviço aos visitantes”. 
 
   
 
 Participaram da solenidade, o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 
Queiroz; o presidente do Sindivarejo São Paulo do Potengi, Antônio Francisco de 
Oliveira; o presidente do Sincofarn, Dejalma Lemos; o prefeito da cidade, José 
Leonardo; o diretor regional do Senac, Helder Cavalcanti, o diretor administrativo do 
Sesc, Deliomar Soares; Diretores do sindicato, conselheiros do Senac, colaboradores 
e alunos. 
 
Autor: | Fonte: Assessoria de Comuncção 
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VEÍCULO: PONTO DE VISTA            DATA: 08.02.14               
Presidente da Fecomércio entrega certificados a alunos em São Paulo do Potengi. | 
Ponto de Vista com Nelson Freire 
 
Posted on 08. Feb, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 

    
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, e o 
presidente do Sindicato do Comércio Varejista de São Paulo do Potengi, Antônio 
Francisco de Oliveira, participaram esta semana da entrega de certificados aos 
alunos concluintes dos cursos da carreta-escola de Moda e Beleza do Senac, naquele 
município. A carreta-escola esteve na cidade entre os meses de setembro de 2013 e 
fevereiro de 2014 e capacitou 150 pessoas, nos cursos de Cabelereiro Assistente, 
Manicure e Pedicure, Depilador, Design de Sobrancelhas, Unhas Decoradas, 
Biossegurança para profissionais dos segmentos de Beleza e Auto Maquiagem, todos 
inteiramente gratuitos. 
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| Presidente do Sistema Fecomércio anuncia cursos do PSG e entrega certificados a 
alunos de Moda e Beleza, em São Paulo do Potengi. 
 
 
 

 
Evento reuniu 150 forrmados pela carreta-escola de Moda e Beleza do Senac e 
marcou aberturs de três turmas de gastronomia da cidade.  
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, e o 
presidente do Sindicato do Comércio Varejista de São Paulo do Potengi, Antônio 
Francisco de Olineira, participaram da entrega de certificados aos alunos concluintes 
dos cursos da carreta-escola de Moda e Beleza do Senac. A solenidade aconteceu na 
quinta-feira, 6.02, na unidade do Sesc Ler do município. 
 
“Os potengienses estão de parabéns. Merecem nossos aplausos por aproveitarem a 
oportunidade que lhes foi dada. Podem, agora, se orgulhar de ter uma formação, um 
ofício, uma profissão. Este diploma que vocês recebem hoje, traz a chancela do 
Senac, cuja excelência na formação e qualificação de mão de obra é reconhecida 
nacional e internacionalmente”, parabeniza Marcelo Queiroz. 
 
A carreta-escola esteve na cidade entre os meses de setembro de 2013 e fevereiro 
de 2014 e capacitou 150 pessoas, nos cursos de Cabelereiro Assistente, Manicure e 
Pedicure, Depilador, Design de Sobrancelhas, Unhas Decoradas, Biossegurança para 
profissionais dos segmentos de Beleza e Auto Maquiagem, todos inteiramente 
gratuitos.  Durante a solenidade, autoridades entregueraram os certificados aos 
alunos que mais se destacaram em cada curso. 
 



 

A estudante Joelma de Araújo Lago participou do curso de depilação oferecido na 
unidade móvel do Senac. Ela já faz atendimentos em casa, mas está prestes a 
montar seu próprio negócio em um ponto comercial: “Eu estava desempregada e 
resolvi procurar algum curso de capacitação para me qualificar e procurar algo 
melhor pra minha vida. Foi quando eu descobri que a carreta-escola do Senac vinha 
para São Paulo do Potengi. Vi aí uma oportunidade única, pois ter no currículo o 
nome do Senac faz toda diferença. Fiz o curso de depilação, estou atendendo 
clientes em casa e já aluguei um ponto comercial para receber melhor as pessoas. 
Graças ao curso oferecido pelo Senac, vou ter meu próprio negócio”. 
 
E para quem quer continuar buscando a qualificação profissional, na mesma noite, o 
presidente do Sistema Fecomércio fez um anúncio importante. O Senac vai continuar 
a oferecer cursos gratuitos em São Paulo do Potengi. Desta vez, na área de 
gastronomia. “Há muito tempo que o meu amigo e presidente do Sindivarejo de São 
Paulo do Potengi, Antônio Francisco, luta e me cobra para que trouxéssemos cursos 
na área de gastronomia. Pois bem, hoje eu anuncio para os potengienses, que 
através do Programa Senac de Gratuidade, estamos lançando o curso de auxiliar de 
cozinha”. 
 
Ainda segundo Queiroz, inicialmente, serão três turmas, totalizando 48 vagas. Os 
cursos serão oferecidos nas dependências do Sesc Ler e serão disponibilizados todo 
o material didático e estrutura necessária para os alunos. As inscrições serão feitas 
na própria unidade e as aulas têm início ainda no mês de fevereiro. 
 
Antônio Francisco Oliveira recebeu com muita alegria a notícia dos cursos de 
gastronomia: “Gostaria de agradecer ao presidente Marcelo por ter atendido à 
minha solicitação. Estou muito satisfeito e acho que posso falar pelos potengienses, 
que precisam da qualificação e agora têm essa oportunidade, promovida pelo 
Sistema Fecomércio. São Paulo do Potengi é uma cidade pólo, onde muitas pessoas 
da região passam por aqui para resolver coisas no comércio e nos bancos, e 
terminam almoçando ou jantando na cidade. Por isso, precisamos aprimorar as 
técnicas e oferecer um bom serviço aos visitantes”. 
 
 
Classificação: Positiva 
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 Fecomércio e Sindivarejo entregam certificados dos cursos da Carreta-Escola 
em São Paulo do Potengi 
 A solenidade de entrega dos certificados aconteceu na unidade do Sesc Ler na 
noite de ontem, (6). A unidade móvel do Senac permaneceu por cinco meses 
na cidade, qualificando 150 pessoas 
 
 Por: Madeline Jales  

 
 
Os alunos receberam os certificados de conclusão dos cursos de Cabelereiro 
Assistente, Manicure e Pedicure, Depilador, Desing de Sobrancelhas, Unhas 
Decoradas, Biossegurança para profissionais dos segmentos de Beleza e Auto 
Maquiagem, ofertados na Carreta-Escola de Moda e Beleza do Senac, entre os 
meses de setembro de 2013 e fevereiro deste ano. 
 
A oferta dos cursos foi uma iniciativa do Sistema Fecomércio, através do 
Senac, em parceria com o Sindivarejo da cidade. A Carreta-Escola faz parte das 
ações do Programa Senac Móvel, que leva aos municípios do interior do 
estado, que não possuem unidade fixa, infraestrutura e capacitação gratuita. 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, destacou que 



 

objetivo do programa é “democratizar o acesso 
ao ensino e à qualificação” além de beneficiar a população que terá mais 
chances de entrar no mercado de trabalho, e o comércio local que contará 
com mão de obra qualificada. 
 
Joelma Lago foi a aluna laureada na solenidade. A jovem concluinte do curso 
de depilação falou em seu discurso que sem a ação do Senac na região seria 
difícil para a maioria da população potengiense fazer um curso de qualificação 
profissional: “dificilmente nós teríamos condições de fazer um curso desse, 
não só pela distância da capital, mas principalmente por não ter como pagar”, 
afirmou. Além da gratuidade do curso, os alunos recebem todo o material 
didático para o desenvolvimento das atividades sem 
custo. 
 
O evento contou com a participação dos diretores do Sesc e Senac, 
autoridades políticas e empresariais da região, e do presidente do Sistema 
Fecomércio RN. O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, aproveitou a 
ocasião para anunciar a abertura das atividades do Programa Senac 
Gratuidade, na cidade. Inicialmente serão ofertadas 48 vagas para o curso de 
Auxiliar de Cozinha, a ser ministrado nas dependências do Sesc Ler, onde 
ocorreu a solenidade de entrega dos certificados. 
 
 A abertura de vagas na região atende ao pedido do presidente do Sindivarejo 
de São Paulo do Potengi, Antônio Francisco de Oliveira. Para Antônio a 
parceria com os Sistema Fecomércio é uma forma de impulsionar e melhorar 
a qualidade dos serviços do comércio local. O prefeito da cidade, Leonardo 
Casemiro de Araújo, também participou da cerimônia e ressaltou que “o 
crescimento da capacitação também é sinal de crescimento econômico”. 
 
 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO: GAZETA DO OESTE           DATA: 08.02.14             EDITORIA: SOCIAIS DIEGO 
PINHEIRO 

 
 Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 08.02.14             EDITORIA: GERAL 

 
Classificação: Positiva 



 

 

VEÍCULO: PONTO DO VISTA            DATA: 08.02.14              
SESC: Cursos gratuitos de março oferecem 231 vagas | Ponto de Vista com 
Nelson Freire 

 
 
 
Posted on 07. Feb, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de março oferecidos pelo 
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, uma 
realização do Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibilizará 231 
vagas para as cidades de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do 
Potengi. As inscrições podem ser feitas de 03 a 14/02 no local onde 
acontecerão as aulas. Informações detalhadas sobre os cursos estão 
disponíveis neste link: http://goo.gl/azGRST. Os cursos abrangem trabalhos 
manuais, como decoração de sandálias, estatuetas em papel marché e 
customização de roupas; e culinária, com aulas que ensinam, por exemplo, a 
confeccionar bolos artísticos, pães e biscoitos e salgados para festa. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Sesc oferece 231 bolsas de estudo - Tribuna do Norte 
 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, anunciou esta semana que 
disponibilizará 231 bolsas de estudo para cursos, oferecidos pelo Programa de 
Comprometimento e Gratuidade (PCG)  a partir de março. As vagas são destinadas 
às cidades de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 14 de fevereiro. O edital com mais informações está no 
site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. Na lista de cursos estão decoração de 
sandálias, estatuetas em papel marché e customização de roupas; e culinária, com 
aulas que ensinam, por exemplo, a confeccionar bolos artísticos.  Após o período de 
inscrição, ocorre o processo seletivo, que leva em conta as informações prestadas no 
ato da inscrição. A lista com os aprovados é divulgada no site do Sesc.  
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos.  
 
Serviço: O que: Inscrições abertas para cursos gratuitos de março do PCG 
 
Quando: De 03 a 14/02 
 
Onde: Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta) Sesc Mossoró (Rua Dr. João 
Marcelino, S/N, Nova Betânia) Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa 
Passagem, Caicó/RN) Sesc Nova Cruz (Rua Severino Nunes, nº. 55, Frei Damião) Sesc 
São Paulo do Potengi (Av. Ouro Branco, nº. 297) 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 



 

 
  
NOTICIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 09.02.14             EDITORIA: POLÍTICA 

 



 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 08.02.14             EDITORIA: POLÍTICA 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 09.02.14             EDITORIA: POLÍTICA 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 08.02.14             EDITORIA: POLÍTICA 

 



 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 08.02.14             EDITORIA: POLÍTICA 

Deputado foi denunciado pelo MPF 

Publicação: 08 de Fevereiro de 2014 às 00:00 
O deputado Gilson Moura, no início deste mês, foi denunciado pelo Ministério 
Público Federal (MPF) em uma ação de improbidade administrativa. A denúncia 
aponta que ele teria pago despesas de campanha a partir da contratação de 
“funcionários fantasmas” do IPEM, órgão no qual foi o responsável pela indicação 
dos diretores. O procurador Rodrigo Telles, que assina a petição, também acusa o 
parlamentar de desviar recursos do Inmetro que teriam sido destinados ao órgão 
estadual. 
Alex 
Regis

Gilson Moura foi denunciado pelo MPF em decorrência da “Operação Pecado 
Capital”  
 
O Ministério Público Federal pede, na ação, uma liminar para afastar Gilson Moura 
do cargo de deputado e a indisponibilidade dos bens do político. O processo está no 
gabinete da juíza federal Gisele Leite, que deverá analisar o pedido. O procurador 
Rodrigo Telles justificou o pedido como uma forma de evitar que Gilson Moura tente 
interferir nos depoimentos que serão prestados no processo. 
 
Além disso, o procurador também quer o bloqueio dos bens do político para 



 

“garantir um eventual ressarcimento de danos ao erário. “Diante da própria forma 
ardilosa como foram entabuladas as contratações de funcionários fantasmas no 
caso, artifício usado para esconder o financiamento ilícito da campanha eleitoral de 
Gilson Moura, afigura-se plenamente crível que ele lance mão de manobras escusas 
para furtar-se à obrigação de reparar os prejuízos causados”, ressalta trecho da ação 
de improbidade. 

Na denúncia, o procurador afirma não ter dúvidas de que as atitudes de Gilson 
Moura “a negociação da função pública levada a efeito no exercício de suas 
atividades parlamentares, auferindo ele, com o seu ilegal proceder, vantagens 
patrimoniais ilícitas”. 
 
MEMÓRIA 
As denúncias envolvendo um suposto esquema de corrupção no Ipem/RN tiveram 
início em junho de 2012, quando o MPF protocolou a primeira ação. Acreditava-se 
que o conluio era organizado e operacionalizado pelo ex-diretor geral do órgão, 
Rychardson Macedo, que foi indicado ao cargo pelo deputado estadual Gilson 
Moura. 
 
Desde então, foram impetradas 17 ações  contra o ex-diretor e o grupo envolvido 
em irregularidades cometidas na autarquia, no período de 9 de abril de 2007 a 24 de 
fevereiro de 2010, quando esteve sob o comando de Rychardson. 
 
Nas ações, assinadas pelo procurador da República Rodrigo Telles de Souza, o MPF 
requer a reparação dos prejuízos, aplicação de multas e penalidades que vão de 
prisão à perda dos direitos políticos. Ao todo, somente os pedidos de restituição dos 
valores desviados somam R$ 1.611.646,46, ainda não atualizados. 
 
A verba desviada pelo grupo, segundo denuncia o MPF, era proveniente de dois 
convênios de cooperação técnica e administrativa entre o Ipem/RN e o Inmetro. O 
primeiro, de 2005, resultou em repasses de R$ 16.607.854,30 ao longo de cinco 
anos. Já o segundo foi celebrado em 2010 baseado em repasses de R$ 21.775.000. 
 

MP faz busca e apreensão em imóveis de Gilson Moura 

Publicação: 08 de Fevereiro de 2014 às 00:00 
O Ministério Público Estadual (MPE) e a Polícia Militar cumpriram, na manhã de 
ontem, seis mandados de busca e apreensão em três imóveis localizados em Natal e 
Parnamirim. Pelo menos dois deles eram ligados diretamente ao deputado estadual 
Gilson Moura (PROS). De acordo com informações da assessoria de imprensa do 
órgão, que divulgou uma nota oficial, a operação foi um desdobramento da “Pecado 
Capital”, deflagrada no dia 12 de setembro de 2011 e que investigou desvios de 
dinheiro público no Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (Ipem/RN). 



 

Felipe Galdino 
/Celular

Policia Militar entra no condomínio onde mora Gilson Moura 
 
O objetivo da movimentação policial de ontem, que foi iniciada nas primeiras horas 
da manhã, era fazer a coleta de documentos ou outros meios de prova, assim como 
apreender bens relacionados com a investigação de desvio de recursos públicos. Os 
mandados foram expedidos pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. 
 
Segundo o comandante geral da Polícia Militar do Estado, coronel Francisco Canindé 
de Araújo Silva, a corporação cedeu seis equipes compostas por homens do Batalhão 
de Choque (BP Choque), Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Rondas 
Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), Companhia Independente de 
Proteção Ambiental (Cipam) e Companhia de Turismo (CPTur). Porém, Araújo não 
forneceu mais informações sobre a busca e apreensão. 
 
Na nota divulgada ontem, o Ministério Público o procurador geral de Justiça, Rinaldo 
Reis Lima, esteve pessoalmente acompanhando as buscas, uma vez que preside as 
investigações que deram origem às buscas. Um dos alvos do MP e da PM, foi a 
residência do parlamentar, localizada num condomínio de luxo em Nova 
Parnamirim. 
 
Cerca de cinco policiais teriam estado no local fazendo a apreensão, logo no início da 
manhã. Por volta das 9h10, duas viaturas, uma da Cipam e outra da CPTur, deixaram 



 

o condomínio, cada uma com quatro PMs. Um policial que participava da operação 
confirmou a movimentação, mas não quis informar detalhes. Pouco depois, um 
veículo onde estariam os promotores de Justiça que acompanhavam o caso saiu do 
local. 

Inicialmente, a impressão foi de que o parlamentar estaria no veículo 
descaracterizado que deixou o condomínio, mas o MP negou. Dentro do carro, um 
homem de boné seguia no banco de trás, acompanhado de um policial 
aparentemente da Cipam. Contudo, a assessoria de imprensa informou à 
reportagem que ninguém foi preso na operação e que o deputado não foi 
encontrado naquele ou em qualquer um dos outros imóveis que passaram por 
varreduras. 
 
A reportagem da TRIBUNA DO NORTE também tentou entrar em contato via 
telefone celular ou pessoalmente com o próprio parlamentar acusado, mas não teve 
êxito.  
 
Gilson Moura é acusado, pelo Ministério Público Federal, de envolvimento na 
contratação de funcionários fantasmas no Ipem/RN durante a gestão de Rychardson 
Macedo. O caso é investigado na Operação Pecado Capital. Segundo o MPF, entre os 
crimes investigados na operação estão os de formação de quadrilha, peculato, 
corrupção ativa e passiva, de lavagem de dinheiro com uso de empresas de comércio 
de veículos e de alimentos, bem como de fraude a licitações. 
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Nossa intenção é criar um grande centro no RN” 

»entrevista» Alysson Barros Paolinelli - presidente do Consórcio Inframérica 
 
Com a conclusão da Arena das Dunas, símbolo da realização da Copa em Natal, os 
olhos se voltam para o aeroporto governador Aluízio Alves, em São Gonçalo do 
Amarante. Com 80% das obras concluídas e previsão de início da operação em abril, 
o consórcio Inframérica, que está construindo e vai administrar o aeroporto, tem um 
grande desafio: aumentar o número de voos e passageiros depois de dois anos de 
queda no fluxo de aeronaves em Natal. O consórcio diz já ter encontrado a fórmula. 
Há um ano à frente da administração do aeroporto de Brasília, sua outra concessão 
no país, o Inframérica conseguiu atrair 1,6 milhão de passageiros a mais para o 
terminal e elevar o total de passageiros em 4,5%, quando a maioria dos aeroportos 
do país – incluindo o Augusto Severo, em Parnamirim - registrou queda no período. 
Nesta entrevista, o presidente do consórcio, Alysson Paolinelli, fala sobre os planos e 
desafios para o novo aeroporto potiguar. 
 
Foi divulgado recentemente que os primeiros aeroportos concedidos à iniciativa 
privada tiveram forte crescimento no número de passageiros em 2013, primeiro 
ano de sua administração. O aeroporto de Brasília, que é administrado pelo 
Inframérica, está nessa lista. Como o consórcio conseguiu elevar o número de 
passageiros, quando na maioria dos aeroportos houve queda? 
Há dois aspectos que eu gostaria de esclarecer. O primeiro é que o mercado 
continua crescendo para o aeroporto de Brasília, e crescendo consideravelmente. No 
ano passado, o número de passageiros no aeroporto de Brasília subiu 4,5%. 
Conseguimos atrair 1,6 milhão de passageiros a mais em 2013. Essa foi uma vitória, 
visto que o aeroporto ainda está em obras. O segundo ponto é a nossa estratégia 
como Inframérica. Estamos discutindo e negociando com companhias aéreas a 
criação de novos voos e principalmente no caso de Brasília a potencialização do 
aeroporto como ‘hub’ doméstico (onde os passageiros desembarcam e são 
distribuídos, em outros voos, para outros destinos). Estamos discutindo como 
potencializar o hub. Nosso primeiro ano como administradores do aeroporto de 
Brasília mostrou que a nossa estratégia foi positiva.  
 
Mas como vocês conseguiram aumentar o número de passageiros, quando muitos 
outros aeroportos registraram queda? 
Pedimos mais voos às companhias aéreas. 



 

Divulgação

Alysson Barros Paolinelli é CEO do Consórcio Inframérica desde outubro de 2013. 
Ele trabalha há 19 anos no setor de logística, acumulando experiências na AQCES 
Logística S.A., na J.Macêdo Alimentos e na MRS Logística S.A..  
 
E o que oferecem em troca? 
A gente oferece uma boa infraestrutura. Mostramos o projeto às companhias e as 
possibilidades que existem dentro de uma infraestrutura adequada, capaz de reduzir 
o tempo de espera dos passageiros, das aeronaves, dos voos. Mostramos que as 
companhias terão a sua disposição muita tecnologia e que os clientes terão maior 
conforto.  Estamos desenvolvendo uma política agressiva de conscientização com as 
companhias aéreas. Isso porque a nossa meta é crescer acima da média do 
mercado.  
 
Dá para repetir esse resultado no aeroporto governador Aluízio Alves, em São 
Gonçalo do Amarante? 
Acredito que dá para repetir sim esse resultado em São Gonçalo do Amarante. Se 
nos planejarmos para isso. Em São Gonçalo, o desafio é maior do que em Brasília, 
porque houve uma redução do número de voos e passageiros em Natal nos últimos 
dois anos. Isso torna o nosso desafio maior, mas não é razão para desânimo. Nossa 
ideia é aproveitar o fato de que o consórcio Inframérica possui a concessão dos 
aeroportos de Brasília e São Gonçalo do Amarante e tentar estabelecer uma conexão 
direta entre esses dois aeroportos. Acreditamos que mesmo tendo redução de 
passageiros, com o novo aeroporto, uma nova infraestrutura, e uma forma diferente 



 

de atuar, atrairemos voos das companhias nacionais e internacionais. 
 
Que fatores, na sua opinião, são capazes de atrair voos e alavancar o fluxo de 
passageiros num determinado destino? 
Eu diria que é um conjunto de fatores e que a captação de novos voos passa por 
todos os segmentos da sociedade. Passa pelos políticos, pelas empresas privadas, 
pelas entidades de classe. Para termos sucesso no lançamento do aeroporto, todo 
mundo tem que estar de mãos dadas: a Prefeitura, o governo do estado, as 
companhias aéreas, os operadores do aeroporto.  
 
O setor hoteleiro, as operadoras de turismo, e o próprio consórcio reivindicam a 
redução da carga de impostos que incide sobre o querosene de aviação como 
forma de reduzir os custos das companhias aéreas e assim atrair mais voos. A 
minha dúvida é: dá para atrair voos sem desonerar o querosene de aviação? 
Tudo o que conseguirmos fazer em conjunto vai ajudar na estratégia de aumentar o 
número de passageiros para o aeroporto, principalmente a redução do ICMS do 
querosene de aviação, que é um   fator importantíssimo para captar mais voos. A 
redução do ICMS potencializa a capacidade que a gente tem de gerar novos voos a 
partir de Natal e para Natal. Esse é um trabalho que estamos fazendo junto com a 
governadora. Estamos tentando convencer o Estado de que essa redução 
beneficiaria o estado se ela conseguisse sair até a inauguração do aeroporto. 
 
O incentivo só terá efeito, se for concedido antes da inauguração? 
Na verdade, o importante é que aconteça, independente do momento. Mas o ideal é 
que seja concedido antes. 
 
O consórcio apresentou, meses atrás, um estudo no qual mostrava que a redução 
do ICMS se refletiria num incremento do número de voos e da arrecadação 
estadual. O estudo chegou até a ser apresentado em audiência pública. O governo 
já se posicionou quanto ao estudo? Já deu alguma resposta? 
Estamos dialogando com o governo do RN. 
 
Há alguma reunião prevista para os próximos dias? 
Na verdade, nossas conversas tem sido constantes. O governo afirmou que faria um 
estudo. Estamos aguardando o resultado desse estudo para os próximos dias. 
 
Há uma previsão para ele ficar pronto? 
Não saberia dizer. 
 
Li no Valor Econômico que as empresas que administram os três aeroportos 
privatizados querem mudar os contratos de concessão com o governo federal. Elas 
estariam se articulando para alterar uma cláusula contratual, que no 
entendimento delas, poderia brecar o desenvolvimento imobiliário dentro dos 
complexos aeroportuários e comprometer futuras receitas alternativas. O que que 



 

diz dessa cláusula e porque vocês só decidiram alterá-la agora? 
A gente não quer mudar o contrato de concessão. A gente quer um esclarecimento 
sobre esse assunto.  
 
E o que é que tem gerado dúvida? 
Prefiro comentar essa questão só depois que tivermos uma resposta. Estamos 
discutindo esse tema com a Agência Nacional de Aviação Civil e aguardando um 
posicionamento ainda. 
  
Por falar em desenvolvimento imobiliário dos complexos aeroportuários, quais são 
os planos para o de São Gonçalo do Amarante? 
Fora os terminais, planejamos a instalação de vários empreendimentos dentro do 
complexo. Já começamos a negociação para a construção de alguns hotéis dentro da 
área, com redes nacionais e internacionais. Também estamos conversando com a 
Prefeitura de São Gonçalo para aliar nosso plano estratégico com o plano estratégico 
da cidade. Também estamos pensando em  atrair indústrias de tecnologia que 
utilizem o sistema de aviação para o transporte de seus componentes, além da 
instalação de escolas.  A nossa intenção é criar um grande centro e dar  vida ao 
complexo. 
 
Desde que se começou a construir o aeroporto, que se comenta a possibilidade de 
transformá-lo num grande centro de distribuição de cargas e passageiros dentro do 
país – um hub. Existe essa possibilidade ou haveria empecilhos, como a falta de 
incentivos para desonerar o querosene de aviação e o fato de companhias aéreas 
internacionais não poderem receber passageiros em escalas dentro do Brasil?     
Eu não chamaria de  empecilhos, mas de dificuldades. A localização do aeroporto de 
São Gonçalo não é interessante para transformá-lo num ‘hub’ doméstico, por que 
ele está longe dos grandes centros. É diferente do caso de Brasília, que está no 
centro do país. Isso não seria impossível, mas dentro da nossa visão não é tão 
interessante. A redução dos impostos do querosene de aviação, no entanto, poderia 
nos ajudar a transformar o aeroporto num ‘hub’ internacional. Nesse caso, a 
localização é mais interessante, porque ele fica próximo da Europa. Mas para isso 
seria necessário aumentar o número de voos nacionais chegando e saindo de Natal, 
para assim conseguirmos captar mais voos internacionais. Nós só conseguimos 
captar voos internacionais quando há uma grande oferta de voos nacionais e a 
possibilidade de distribuir os passageiros para muitos lugares no país. A gente está 
correndo atrás disso. Estamos buscando alternativas para criar mais voos 
domésticos. Quando falamos em transformar o aeroporto de São Gonçalo do 
Amarante num ‘hub’ internacional estamos falando da possibilidade de transformá-
lo na porta de entrada dos passageiros vindos do exterior. 
 
Dá para fazer isso sem reduzir o ICMS do querosene de aviação? 
Dá, mas é mais difícil, mais demorado e mais complexo. 
 



 

O Governo do Estado chegou a zerar, em 2012, a alíquota de ICMS para aeronaves 
que abasteciam em Caicó e Mossoró, para estimular o fluxo de voos nessas duas 
cidades. O consórcio já havia tomado conhecimento disso? 
A governadora falou sobre o tema. Mas, no nosso caso, interessa apenas saber se 
esse benefício será concedido para o aeroporto em São Gonçalo. 
 
Por que transformar o aeroporto em um “hub” seria bom para o Estado?     
Porque quanto maior o número de passageiros, maior o fluxo de circulando pelo 
estado. Além disso, as passagens ficariam mais baratas, com o aumento da oferta de 
voos, e assim atrairia-se mais passageiros. 
 
Mas e se o querosene de aviação não for desonerado, como o consórcio espera 
que seja? 
Essa dificuldade vai ser perene. 
 
Brasília reduziu o ICMS do querosene em 2013. Foi por isso que o número de 
passageiros no aeroporto de lá, administrado por vocês, subiu no ano passado? 
Em Brasília, a alíquota foi reduzida pela metade. Ela passou de 25% para 12% e isso 
se refletiu não só em mais voos, como numa maior arrecadação em Brasília.  
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Simples atrai mais empresas 

Publicação: 08 de Fevereiro de 2014 às 00:00 
Da Agência Sebrae RN 
 
A facilidade de pagamento de vários tributos em uma única guia e, principalmente, a 
redução da carga tributária em cerca de 40% levaram 2.440 novas micro e pequenas 
empresas a optarem pelo Simples Nacional no Rio Grande do Norte durante regime 
fiscal 2014. Com isso, o total de empresas que integram esse sistema simplificado de 
arrecadação de tributos aumentou para 103.854, segundo informações da Receita 
Federal.  
 
No ano anterior, o Rio Grande do Norte tinha pouco mais de 101 mil organizações 
cadastradas no sistema. Em todo o país, houve um acréscimo de 224.628 novas 
adesões, totalizando 8,35 milhoes de empresas brasileiras no Simples. 
 
Os dados foram contabilizados esta semana, já que o prazo para aderir ao Simples 
terminou na última sexta-feira (31), e mostram também que uma parte dos números 
do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) inseridos no regime é referente à 
figura jurídica do Microempreendedor Individual (MEI), que teve um leve aumento 
no número de formalizações de 2013 para este ano. Até agora, são 51.414 
profissionais que trabalham por conta própria formalizados como MEI no Rio Grande 
do Norte. 
 
Estão aptos a fazer opção pelo Simples Nacional os negócios classificados de 
pequeno porte, ou seja, aqueles com faturamento anual bruto igual ou inferior a R$ 
3,6 milhões. O Supersimples ou Simples Nacional foi criado por meio da Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa, a Lei Complementar 123 de 2006.  
 
Atualmente, mais de 8,3 milhões de empresas no Brasil decidiram optar por esse 
sistema. Isso porque o regime facilitar a vida do empreendedor ao unificar oito 
impostos: os tributos federais - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), 
PIS/Pasep, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
e contribuição patronal para o INSS. 
 
Além disso, também são incluídos o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), cobrado pelos estados, e o Imposto Sobre Serviços (ISS), que fica a 
cargo dos municípios. O recolhimento é feito pelo pagamento do documento único 
de arrecadação DAS. O limite máximo de faturamento anual para aderir ao programa 
é de R$ 360 mil para microempresas e de R$ 3,6 milhões para os pequenos 
empreendimentos. Para os Microempreendedores Individuais, o teto é de R$ 60 mil. 
Quem desejar aderir terá de esperar o início de 2015 para fazer a opção. 
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Dilma sinaliza que haverá desconto maior na luz 

Publicação: 08 de Fevereiro de 2014 às 00:00 
A presidente Dilma Rousseff afirmou ontem em sua conta no Twitter que o leilão da 
linha de transmissão da usina hidrelétrica de Belo Monte deverá garantir um 
desconto maior nas contas de luz este ano. “Como houve deságio de 38%, haverá 
um desconto maior na conta de luz”, disse Dilma. 
 
O consórcio IE Belo Monte, formado pela chinesa State Grid (51% de participação) e 
pelas brasileiras Eletronorte (24,5%) e Furnas (24,5%), controladas pela Eletrobras, 
foi o vencedor do leilão da linha de transmissão de Belo Monte, realizado ontem, 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 
 
O grupo ganhou a disputa ainda na primeira etapa do certame, com uma oferta de 
Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 434,647 milhões - um deságio de 38% em 
relação ao valor máximo estabelecido pela Aneel, de R$ 701 milhões. 
 
Venceria o leilão quem apresentasse o maior deságio, e o consórcio liderado pelos 
chineses saiu vencedor. Também participaram do certame o consórcio BMTE, 
formado por Taesa e Alupar, cada uma com 50% de participação, e a Abengoa. 
 
O chamado linhão de Belo Monte terá 2,1 mil quilômetros de extensão e será 
responsável por escoar a energia produzida pela usina Belo Monte para a Região 
Sudeste. Estima-se que o investimento do projeto totalizará cerca de R$ 5 bilhões. 
 
O lote leiloado é composto por duas subestações conversoras, no Pará e em Minas 
Gerais, e por linhas de transmissão que passarão pelos Estados do Pará, Tocantins, 
Goiás e Minas Gerais, partindo de Xingu (PA) até o município mineiro de Estreito. 
 
Eólicas 
No Rio Grande do Norte, as linhas de transmissão dos parques eólicos do Mato 
Grande deverão ser energizadas ao longo do mês de fevereiro – com um atraso de 
quase dois anos. Com isso, segundo o Centro de Estratégias em Recursos Naturais e 
Energia (Cerne), o RN deverá atingir a liderança em energia eólica gerada no Brasil, 
com 1.163,39 Megawatts (MW) de potência instalada, a partir de parques 
conquistados nos leilões federais de 2009, 2010 e 2011.  
 
“Será o primeiro estado a ultrapassar 1 Gigawatt de produção de energia eólica 
entre todos do Brasil”, disse o Cerne, em informativo à imprensa. 
 
A Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), que é responsável por 
implantar as linhas de transmissão no RN, informou, em nota publicada nos jornais, 
que recebeu do Idema a licença de operação referente às linhas de transmissão João 



 

Câmara/Extremoz e seccionamento da Linha de transmissão Campina Grande II/ 
Natal III C3 até a Subestação Extremoz, atravessando os municípios de Parazinho, 
João Câmara, Touros, Pureza, Maxaranguape, Ceará Mirim, Extremoz, São Gonçalo 
do Amarante e Macaíba. 
 
*Com informações da Agência Estado 
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Inflação inicia o ano com menor avanço desde 2009 

Publicação: 08 de Fevereiro de 2014 às 00:00 
Rio (AE) - A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) fechou o mês de janeiro com alta de 0,55%, ante uma variação de 0,92% em 
dezembro de 2013, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
ontem. A alta de 0,55% foi a menor para o mês desde 2009, quando ficou em 0,48%. 
Em janeiro de 2013, o IPCA tinha sido de 0,86%.  
Júnior 
Santos

A queda nos preços das passagens aéreas ajuda a explicar a desaceleração da 
inflação este ano 
 
O IPCA do mês passado ficou abaixo do intervalo das estimativas dos analistas 
ouvidos pelo AE Projeções, que iam de uma taxa de 0,57% a 0,74%, com mediana de 
0,60%. Com o resultado, a taxa acumulada em 12 meses passou de 5,91% em 
dezembro para 5,59% em janeiro deste ano.  
 
A queda no preço das passagens aéreas e o aumento mais brando da gasolina foram 
responsáveis pela desaceleração na inflação oficial na passagem de dezembro para 
janeiro, informou o IBGE. O índice veio abaixo das expectativas, mas ainda divide 
especialistas quanto ao possível impacto sobre a decisão do Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco Central a respeito de novos aumentos na taxa básica 



 

de juros (Selic), hoje em 10,5%) 
 
“A inflação no curto prazo pode até estar um pouco melhor, mas o mercado ainda 
entende como bastante complicada”, lembrou André Guilherme Pereira Perfeito, 
economista-chefe da Gradual Investimentos, que prevê mais dois aumentos na Selic, 
sendo o próximo ainda de 0,50 ponto porcentual, levando a taxa de juros para 11% 
ao ano na reunião de fevereiro. 
 
Já o diretor de pesquisas para a América Latina do banco Goldman Sachs, Alberto 
Ramos, acredita que haja espaço para uma alta mais modesta, de 0,25 ponto 
porcentual, diante da redução do ritmo da inflação e da falta de vigor do nível de 
atividade, especialmente da produção industrial. A taxa do IPCA acumulada em 12 
meses passou de 5,91% em dezembro para 5,59% em janeiro. 
 
Influências 
O grupo Transportes teve até deflação no último mês, puxada pela queda de 15,88% 
nos preços das passagens aéreas. Segundo Eulina Nunes dos Santos, coordenadora 
de Índices de Preços do IBGE, o recuo nas tarifas não é comum em época de férias. 
Uma possível explicação seria a ocorrência do carnaval em março neste ano. “O 
carnaval é normalmente em fevereiro. Então em janeiro há uma pressão de 
emendar as férias com o carnaval que já vem. Este ano, o carnaval está lá em 
março”, disse ela. 
 
Os combustíveis também deram trégua. Depois do repasse em dezembro do 
reajuste de 4% da gasolina nas refinarias, em vigor desde o fim de novembro, o 
combustível subiu menos em janeiro, 0,60%. No entanto, os gastos com alimentos 
ainda pressionam os preços, com aumentos expressivos nas carnes e hortaliças. 
“Apesar de uma taxa um pouco menor, (os alimentos) se mantiveram num nível 
ainda bastante alto. Ou seja, comer continua ficando mais caro. Os alimentos 
continuam aumentando”, afirmou Eulina. 
 
A alta no grupo Alimentação e Bebidas passou de 0,89% em dezembro para 0,84% 
em janeiro. “Os preços repercutiram alguns problemas climáticos que estão 
acontecendo, como a seca, que prejudica a pastagem, interfere na alimentação do 
gado e diminui a oferta”, explicou Eulina, que chamou atenção também para a alta 
de preços do trigo, causada tanto por efeitos climáticos quanto pela valorização do 
dólar, que encareceu os derivados, como o pão francês. 
 
O cigarro também pesou no bolso do consumidor no mês. O item foi o que mais 
contribuiu para a inflação, ao lado das carnes. Mas a consultoria Tendências espera 
que a pressão de ambos diminua no indicador de fevereiro, que deve mostrar uma 
inflação pressionada pelos aumentos das mensalidades escolares e de alguns itens 
administrados. 
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