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BNB conhece projeto dos franceses para construir a "Marina de Natal" 
Airton Bulhões, 12 de fevereiro de 2014 
  Os empresários franceses Jean-Marie Barbero e Sergio Azzaretto da New Co Marine 
que negociam a construção da Marina de Natal em mar aberto na Via Costeira, 
foram recebidos pelo superintendente do Banco do Nordeste, Francisco Carlos 
Cavalcanti e o gerente executivo, Walmir Marques de Andrade para conhecer o 
projeto e estudar a possibilidade de financiamento. 

  Os franceses foram apresentados pelo secretário de Turismo de Natal, Fernando 
Bezerril e o presidente da Fecomercio/RN, Marcelo Queiroz  com seu diretor 
executivo, Marcus Guedes que trabalham conjuntamente para construir um 
arcabouço financeiro para que a “Marina de Natal” seja viabilizada. A ideia é que 
além do financiamento bancário possa se engajar nessa proposta, empresários e 
outras instituições interessadas, dentro dos padrões de uma PPP (Parceria Público 
Privada). 

  O superintendente do BNB,  Francisco Carlos disse que o banco está aberto para 
negociar a participação com capital, após vencidos alguns tramites exigidos, entre 
eles o sinal verde dos órgãos que legislam na área costeira como o Patrimônio da 
União,  Ibama  e Idema, além da Semurb. Ficou definida para o mês de março uma 
reunião com a participação dos franceses,  representantes desses órgãos e mais a 
Secretaria de Turismo de Natal e Fecomercio, devendo também ser convidado o 
Ministério Público para análise das condicionantes que permitam sem qualquer 
contestação a construção da marina. Somente a partir daí é que se começa a montar 
o projeto financeiro do empreendimento. O investimento tem uma localização 
favorável à sua realização por estar respeitando o meio ambiente 

COMO SURGIU O PROJETO  

  A proposta da construção da marina na Via Costeira surgiu, após o contato dos 
franceses feito com o secretário Fernando Bezerril e levados depois em audiência 
com o prefeito Carlos Eduardo, este elogiou o projeto e afirmou aos empresários 
que Natal precisa desenvolver investimentos náuticos para fins turísticos e que estes 
tenham começo, início e fim. O prefeito sugeriu que aquele equipamento náutico 
fosse denominado “Marina de Natal”. Para Fernando Bezerril  com o reforço da 
Fecomercio que já tem a Escola Barreira Roxa na área da marina e apoio do 
presidente Marcelo Queiroz a proposta começa  andar e tem tudo para ser 
viabilizada. Segundo Marcelo Queiroz que esteve na França, visitando escola 
profissionalizante para jovens que trabalham no setor náutico, o projeto dos 
franceses é interessante e é mais uma opção que cria para formação 

http://nominuto.com/airtonbulhoes/


 

profissional.  “Estamos conscientes que teremos muitos obstáculos a vencer, mas as 
coisas boas nascem com luta e perseverança”. Outra instituição que pode se engajar 
é a UFRN, por ter cursos na área de turismo e tem na figura do professor Carlos 
Porto outro apoio importante para consolidar essa proposta. 

COMO SERÁ A MARINA  

O lugar escolhido pela construção da Marina situa‐se na Via Costeira, em frente ao 
Hotel Barreira Roxa, as margens da avenida de 10 km de comprimento localizada ao 
longo da beiras‐mares e das dunas, a qual foi o primeiro ponto de partida da 
atividade turística deste Estado, no início dos anos 1980. Os principais hotéis estão 
concentrados nesta área. 

  Sua capacidade será receber entre 300 de 350 barcos Impulsionará o 
desenvolvimento econômico dos setores turísticos e náuticos ; desenvolvimento 
ligado à formação das diferentes profissões ligadas ao Mar. Graças à área de 
carenagem e ao estaleiro naval pode ser prestado um serviço global para as 
embarcações de recreio de pequeno e médio porte e contribuir para o 
desenvolvimento de uma rede de artesões do nautismo necessário à emergência de 
um setor de manutenção naval de embarcações de recreio de pequeno e médio 
porte. Segundo estimativas iniciais a construção da “Marina de Natal” será um 
investimento superior a R$ 150 milhões. 

Foto: Divulgação 

Superintendente do BNB, Francisco Carlos se reúne com empresários franceses e 
secretário Fernando Bezerril  e o presidente da Fecomercio, Marcelo Queiroz 

Planta da localização e projeto da Marina de Natal 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR            DATA: 12.02.14              

Sesc-RN abre processo seletivo para 13 vagas em cinco unidades – Portal No Ar  
 

Interessados em trabalhar no Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte 
(Sesc RN) devem ficar atentos. A instituição abriu processo seletivo para as unidades 
de Natal, São Paulo do Potengi, Caicó, Mossoró e Macaíba. Os candidatos aos seis 
(06) cargos temporários devem entregar currículo na unidade correspondente de 10 
a 12/02, enquanto os candidatos às sete (07) vagas do quadro efetivo podem 

entregar seus currículos de 10 a 14/02. Informações detalhadas constam nos dois 
editais, ambos disponíveis no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 

Os contratos de prazo determinado abrangem os cargos de professor de ensino 
fundamental auxiliar de biblioteca, atendimento e auxiliar de saúde bucal, 
destinados às unidades de Natal e de São Paulo do Potengi. O quadro efetivo será 
preenchido por auxiliar de cozinha, orientadores pedagógicos, caixa e professor de 
educação infantil e fundamental, cargos lotados nas unidades de Natal, Mossoró, 
Caicó, São Paulo do Potengi e Macaíba. 

Em todos os cargos disponíveis, os profissionais precisam ter disponibilidade para 
possíveis viagens, além de escalas de trabalho aos finais de semana. No processo 
seletivo, os candidatos passam por provas de conhecimentos específicos, entrevista 
individual e avaliação técnica. 

Os candidatos aprovados como suplentes poderão ser convocados em um período 
de até um ano da data de homologação da seleção a que o candidato estiver 
participando, podendo ser prorrogado por igual período. 

Serviço: O quê? Sesc RN abre processo seletivo Quando? Cargos temporários: de 10 
a 12/02 Cargos efetivos: de 10 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 Macaíba (Rua Professor 
Caetano, nº. 310, Centro) Sesc São Paulo do Potengi (Avenida Ouro Branco, nº. 297, 
Novo Juremal) Mais informações: www.sescrn.com.br 

Atualizado em 12 de fevereiro às 17:53 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 13.02.14             EDITORIA: VIVER 

Alunos fazem chá em prol do Juvino Barreto 

Publicação: 13 de Fevereiro de 2014 às 00:00 
Alunos do curso de Organização de Eventos, realizado pelo Senac-RN/Pronatec, 
promovem um Chá da Tarde neste próximo sábado (15), às 14h, no Juvino Barreto. O 
evento, em prol do Instituto, que abriga idosos e também funciona com ajuda de 
doações e ações voluntárias, terá momento de louvor gospel e lanche. A produtora 
Sara Rosselli está à frente da iniciativa, junto com outros sete alunos, informa que 
pessoas interessadas em ajudar podem doar alimentos como café, leite, sucos e 
biscoitos para incrementar o Chá da Tarde. As doações estão sendo recolhidas na 
academia Vulkano Fight, que funciona ao lado do Juvino Barreto na Av. Alexandrino 
de Alencar. Informações: 8841-9535 e 8169-4008. 
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 O Programa de Gratuidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) 
abre nesta quinta-feira (13) inscrições para 1.277 bolsas de estudos no Rio Grande 
do Norte. Ao todo serão disponibilizados 34 cursos com início no mês de março em 
unidades do Senac em Natal,Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assu. 
 
 Entre as formações disponíveis, estão Técnico em Segurança do Trabalho, Manicure 
e Pedicure, Editor de Projeto Visual Gráfico, Operador de Caixa, Administrador de 
Redes, entre outras. Os cursos e quadro de vagas disponíveis podem ser vistos aqui. 
As inscrições podem ser feitas a partir de 0h desta quinta no site do PSG até o dia 20 
de fevereiro. 
 
 Os candidatos, obrigatoriamente, devem possuir renda familiar mensal por pessoa 
de até dois salários mínimos federais e atender às exigências do curso selecionado, 
que variam de acordo com a modalidade escolhida. 
 
O PSG é uma iniciativa do Senac que tem o objetivo de promover a inclusão social 
por meio da oferta de vagas gratuitas para a população de baixa renda em cursos de 
Formação Inicial e Nível Técnico. 
 
A seleção dos candidatos ocorre de acordo com a ordem de inscrições efetuadas no 
site do PSG. Os candidatos com as melhores classificações serão convocados, por 
meio da publicação de listas no site do programa, para apresentação dos 
documentos comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo qual optou. 
 
Serão realizadas convocações ao longo o período de inscrição até o preenchimento 
de todas as vagas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG ARAFRAN            DATA: 12.02.14              
Senac-RN em parceria com a Prefeitura de Macau abre inscrições para novos 
cursos profissionalizantes  – Notícias de Macau e Região 
 

 
A Prefeitura de Macau, por meio das Secretarias Municipais de Turismo, e Trabalho, 
Habitação e Desenvolvimento Social, através do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e ao Emprego (PRONATEC), está ofertando 100 vagas para 04 novos 
cursos. São eles: Mensageiro em Meios de Hospedagem (25), Agente de Informações 
Turísticas (25), Recepcionista em Eventos (25), Organizador de Eventos (25). 
 
Os interessados, com idade entre 18 e 59 anos, podem fazer suas inscrições a partir 
desta quinta-feira 13 de fevereiro, até o dia 20 de fevereiro, no horário de 08h às 
13h, na Secretaria de Turismo, localizada na rua São José, nº 23, telefone (84) 3521-
2058, levando xerox dos seguintes documentos: comprovante de residência, RG, CPF 
e número do NIS. 
 
“O objetivo da Prefeitura de Macau é ampliar cada vez mais o número de pessoas 
qualificadas para o mercado de trabalho”. Destacou o Prefeito Kerginaldo Pinto. 
 
  
 
Postado em PMM por Arafran 
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Programa Senac de Gratuidade no RN abre 1277 bolsas de estudos em 34 cursos | 
Blog do BG 
 
 
 
O Programa Senac de Gratuidade abre, nesta quinta-feira (13), inscrições para 1277 
bolsas de estudos. Ao todo serão disponibilizados 34 cursos com início no mês de 
março março, em unidades do Senac em Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, 
Caicó, Assú. 
 
Entre as formações disponíveis, estão Técnico em Segurança do Trabalho, Manicure 
e Pedicure, Editor de Projeto Visual Gráfico, Operador de Caixa e Administrador de 
Redes. 
 
Confira as informações completas: 
 
Importante 
 
1)    O acesso ao Sistema de Inscrição deve ser realizado com o navegador Internet 
Explorer e o bloqueador de pop-ups deverá estar liberado para os sites *.rn.senac.br.  
2)    Inscrições estarão disponíveis apenas após 0h. 
 
Pré-requisitos: Os candidatos, obrigatoriamente, devem possuir renda familiar 
mensal por pessoa de até dois salários mínimos federais e atender às exigências do 
curso selecionado, que variam de acordo com a modalidade escolhida. 
 
O PSG é uma iniciativa do Senac que tem o objetivo de promover a inclusão social 
por meio da oferta de vagas gratuitas para a população de baixa renda em cursos de 
Formação Inicial e Nível Técnico. 
 
A seleção dos candidatos ocorre de acordo com a ordem de inscrições efetuadas no 
site do PSG. Os candidatos com as melhores classificações serão convocados, por 
meio da publicação de listas no site do Programa, para apresentação dos 
documentos comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo qual optou. Serão 
realizadas convocações ao longo o período de inscrição até o preenchimento de 
todas as vagas. 
 
Inscrições: A partir de 0h (horário local), nesta quinta-feira (13/02), no site do PSG. 
Candidaturas poderão ser realizadas até 20/02. Clique aqui e inscreva-se! 
 
 
Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO: PORTAL G1            DATA: 12.02.14              
G1 - Senac abre 1.277 bolsas de estudo para 34 cursos no RN - notícias em Rio 
Grande do Norte 
 
 
 
O Programa de Gratuidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) 
abre nesta quinta-feira (13) inscrições para 1.277 bolsas de estudos no Rio Grande 
do Norte. Ao todo serão disponibilizados 34 cursos com início no mês de março em 
unidades do Senac em Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assu. 
 
 Entre as formações disponíveis, estão Técnico em Segurança do Trabalho, Manicure 
e Pedicure, Editor de Projeto Visual Gráfico, Operador de Caixa, Administrador de 
Redes, entre outras. Os cursos e quadro de vagas disponíveis podem ser vistos aqui. 
As inscrições podem ser feitas a partir de 0h desta quinta no site do PSG até o dia 20 
de fevereiro. 
 
Os candidatos, obrigatoriamente, devem possuir renda familiar mensal por pessoa 
de até dois salários mínimos federais e atender às exigências do curso selecionado, 
que variam de acordo com a modalidade escolhida. 
 
O PSG é uma iniciativa do Senac que tem o objetivo de promover a inclusão social 
por meio da oferta de vagas gratuitas para a população de baixa renda em cursos de 
Formação Inicial e Nível Técnico. 
 
A seleção dos candidatos ocorre de acordo com a ordem de inscrições efetuadas no 
site do PSG. Os candidatos com as melhores classificações serão convocados, por 
meio da publicação de listas no site do programa, para apresentação dos 
documentos comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo qual optou. 
 
Serão realizadas convocações ao longo o período de inscrição até o preenchimento 
de todas as vagas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG TURISMO CRISTINA LIRA          DATA: 12.02.14              
5º fórum de Turismo do RN foi apresentado hoje num café da manhã para 
imprensa e convidados do trade 

 

 
 



 

 

 
 
O  5º Fórum de Turismo do RN, que se realizará nos dias 19 e 20 de  
fevereiro, no Centro de Convenções de Natal,foi apresentado hoje(12) durante café 
da manhã no hotel Arituba , em Natal. O evento  já tem 80% de sua grade de  
painelistas, palestrantes e debatedores pronta, assim como alguns  
patrocinadores fechados, como Prefeitura de Natal, Senac-RN, ABIH-RN,  
Natal Convention e Praia Shopping. Participaram do café, a presidente da ABAV-RN, 
Diassis Rosado, o vice presidente, Abdon Gosson, o presidente do Natal Convention, 
Max Fonseca, Ibernon Gomes, superintendente do novo aeroporto de São Gonçalo 
do Amarante,o secretário de turismo de Canguaretama, Paulo César Dantas, o 
secretário de turismo de Natal, Fernando Bezerril, Leonardo Lima da Assist Card RN,  
 
 Antônio Roberto e Gustavo Porpino da Argus eventos, promotores do evento  
 Presidente da ABAV-RN, Diassis Rosado e o representante da Assist Card no RN, 
Leonardo Lima   Eliane Praça e Carmen Vera  
 



 

Secretária de turismo de Maxaranguape, Thaisa Rocha e o casal Daniel e Eliane Praça 
do Enseada Praia hotel de Maracajaú entre outros.   
 
Estão confirmados no evento, entre outros, o diretor comercial da American Airlines 
no Brasil, Dilson Verçosa Jr; o  presidente da Flytour Viagens, Claiton Armelin; o 
presidente da  Associação de Agências de Viagem do Estado de São Paulo (Aviesp),  
Marcelo Matera; e a idealizadora e organizadora do Festival do Turismo  
de Gramado, Marta Rossi.  
 
Paralelamente ao Fórum serão realizados outros dois  eventos: a 2ª Mostra de 
Destinos e Produtos do RN e o Encontro de  Agentes de Viagem do RN, que contará 
com a presença do presidente da  Abav Nacional, Antonio Azevedo, e de diretores de 
companhias aéreas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM           DATA: 12.02.14              
 
Programa Senac Gratuidade oferece 1277 bolsas de estudos - Notícias - Economia - 
Nominuto.com 

 
O mercado de trabalho oferece novas vagas no Programa Senac de Gratuidade que 
abrirá inscrições na quinta-feira (13) para 1277 bolsas de estudos. Ao todo serão 
disponibilizados 34 cursos com início no mês de março março, em unidades do Senac 
em Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó, Assú. 
 
Entre as formações disponíveis, estão Técnico em Segurança do Trabalho, Manicure 
e Pedicure, Editor de Projeto Visual Gráfico, Operador de Caixa e Administrador de 
Redes.  
 
As inscrições começam nesta quinta-feira (13), no site do PSG e seguem até o dia 20 
de fevereiro. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: CANINDÉ SOARES           DATA: 12.02.14              
 
Canindé Soares | Fotojornalismo – Natal – RN – Brasil 
 
 Tendências para a malha aérea da capital potiguar, força do destino Natal, cases de 
sucessos e empreendedorismo no turismo são alguns dos temas a serem abordados 
no evento 
 
 O 5º Fórum de Turismo do RN apresentou sua programação deste ano, em um café 
da manhã para a imprensa, nesta na manhã desta quarta-feira na sala de eventos do 
Arituba hotel. Os organizadores do evento Gustavo Porpino e Antonio Roberto 
Rocha falaram sobre os temas das palestras, eventos paralelos e sobre o currículo 
dos palestrantes. 
 
 Já considerado o maior e mais abrangente evento do Turismo potiguar, o fórum 
chega a sua 5ª edição mais cedo, em 2014, nos próximos dias 19 e 20 de fevereiro, 
no Centro de Convenções. 
 
 Com previsão de circulação de cerca de mil pessoas em cada dia, o 5º Fórum de 
Turismo do RN terá palestras e debates oportunos para o atual contexto do turismo 
no Estado e no Brasil, como malha área do RN, os impactos do aeroporto de São 
Gonçalo do Amarante para a economia potiguar, o turismo criativo, a força do 
destino Natal no Brasil, além de casos bem-sucedidos no turismo do Sul, que servem 
como exemplos para o Rio Grande do Norte. 
 
 O Fórum terá ainda duas atrações paralelas, neste ano: a 2ª Mostra de Destinos e 
Produtos do Turismo Potiguar e o 1º Encontro de Agentes de Viagem do RN. 
 
 Promovido pela Argus Eventos, o evento conta com o apoio da Prefeitura de Natal, 
Senac-RN, Sebrae-RN, Banco do Nordeste, Natal Convention &amp; Visitors Bureau, 
ABIH-RN, Coohotur, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, Praia 
Shopping e Tam. 
Assessoria de ComunicaçãoTaciana Chiquetti 
 
 
Classificação: Positiva 



 

NOTICIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 13.02.14             EDITORIA: POLÍTICA 

Rosalba deverá prestar contas e pedir união 

A Assembleia Legislativa (AL) retomará as atividades na próxima segunda-feira (17), 
com a leitura da mensagem anual da governadora. A explanação da chefe do 
Executivo, Rosalba Ciarlini (DEM), aos parlamentares, deverá destacar uma 
“prestação de contas” das ações de Governo e as perspectivas para o ano em curso. 
A governadora também avalia, com auxiliares, se dará algum tom político ao 
pronunciamento. Ela deverá incluir um apelo pela união entre os Poderes e por uma 
“convivência saudável” em prol do Rio Grande do Norte. A TRIBUNA DO NORTE 
conseguiu antecipar alguns dos principais tópicos a serem abordados pela 
governadora na AL. 
Alex 
Regis

Rosalba Ciarlini voltará ao plenário da Assembleia Legislativa na próxima segunda-
feira 
 
A mensagem de Rosalba Ciarlini contemplará saúde, educação e segurança. Esses 
temas, sempre atuais e ao mesmo tempo conflituosos, deverão merecer uma 
atenção especial no discurso. Ela falará das ações desenvolvidas na área de 
educação, dos investimentos em hospitais e, mesmo reconhecendo as dificuldades 
na área de segurança, mostrará a tentativa de coibir a violência. 
 



 

De acordo com as informações levantadas pela TN junto a auxiliares da governadora, 
o tom da mensagem tentará ser de otimismo, principalmente no momento em que 
mencionará a Copa do Mundo e obras estruturantes. Rosalba Ciarlini também 
abordará o esforço para incentivar algum tipo de desenvolvimento para o Estado. É 
o caso do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Ela mencionará a contribuição do 
Governo na construção dos acessos que permitirão o funcionamento da estrutura.  

As estradas também merecerão um capítulo especial. Segundo informações das 
fontes ouvida pela reportagem, Rosalba Ciarlini vai lembrar aos parlamentares que 
até agora já foram feitas 300 quilômetros de novas estradas e reestruturados outros 
300 quilômetros das já existentes. Com o estado em pleno período de seca, a 
governadora pretende destacar também a contribuição do executivo com ações 
possíveis de amenizar os efeitos da estiagem. 
 
Neste assunto, é intenção da governadora se ater por mais tempo. Ela informará 
sobre o andamento das obras da barragem de Oiticica, segundo informações do 
próprio Governo, já com 15% de andamento; dos 700 quilômetros de adutoras 
construídas; e de 2,7 mil barragens subterrâneas que saíram do papel e foram 
entregue às comunidades rurais localizadas no semiárido. 
 
“O RN será o primeiro que vai universalizar o uso de cisternas. Isso é importante 
porque é mais um alento para o sertanejo que convive tão de perto e por tanto 
tempo com a seca”, disse a fonte governista. Ainda sobre adutoras, ela destacará a 
obra de duplicação da estrutura localizada na região do Trairí, a Monsenhor 
Expedito. As ações voltadas para o combate à seca serão praticamente todas 
provenientes dos programas “RN Sustentável” e “Sanear RN”, ambas desenvolvidas 
pelo Governo do Estado. 

 Governo tem onze projetos na AL à espera de votação 

As sessões plenárias da Assembleia Legislativa somente retomam o expediente 
normal na terça-feira (18). Já aguardam os parlamentares pelo menos onze projetos 
do Governo, encaminhados em 2011, 2012 e 2013, mas ainda não apreciados. De 
acordo com informações da AL/RN, as matérias pendentes de análise tramitam nas 
Comissões Permanentes e ainda não há previsão para votação. Há uma expectativa 
quanto a um calendário diferenciado de atividades para 2014, uma vez que este é 
um ano de Copa do Mundo e de eleições. Mas quanto a isso a Mesa Diretora da casa 
ainda se reunirá para tomar uma decisão. 
 
As matérias pendentes de análise dos deputados são consideradas relevantes tanto 
pela gestão da governadora Rosalba Ciarlini quanto pelos próprios parlamentares. 
Em entrevista à TN, o presidente do legislativo, deputado Ricardo Motta (PROS), 
disse que a avaliação de proposições por parte dos deputados, a qual resulta na 
aprovação ou rejeição destas – necessitam de um processo de análise, 



 

esclarecimentos e justificativas por parte do autor. E isso, observou ele, não tem 
ocorrido. 

 “O Governo não tem feito esse papel de esclarecer dúvidas dos deputados, trazer 
explicações mais detalhadas e dessa forma deixar o parlamentar tranquilo para um 
julgamento”, frisou. Ricardo Motta garantiu, na ocasião, que a “morosidade” na 
apreciação de alguns projetos não é provocada pelos deputados. “Nossa intenção é 
e sempre foi ajudar. Mas o Governo precisa colaborar”, opinou. O presidente da 
Assembleia Legislativa enfatizou ainda que a relação entre os dois Poderes está cada 
dia mais fragilizada. E o Executivo, destacou ele, não tem contribuído para mudar 
esse cenário. 
 
Engavetados 
Entre os projetos “engavetados” desde 2011 está o que concede facilitadores para a 
contratação temporária de servidores para cargos permanentes. Essa proposição era 
considerada relevante porque contribuiria de forma decisiva para amenizar as 
dificuldades provocadas pelo quadro insuficiente de profissionais. De 2012, projetos 
ainda mais polêmicos carecem da análise dos parlamentares. O mais debatido é o 
que institui a Taxa de Defesa e Inspeção Animal e Vegetal (TDIAV), decorrente da 
atuação do Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN (Idiarn).  
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Emenda ao projeto garante preferência à empresa local 

Maria da Guia Dantas 
Repórter 
 
Os vereadores de Natal aprovaram três emendas ao projeto de lei que permitirá à 
Prefeitura do Natal contratar junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) um empréstimo de R$ 54 milhões. As emendas 
garantem a criação de uma comissão de fiscalização, formada por representantes da 
Câmara Municipal de Natal (CMN), para acompanhamento das obras executadas 
com os recursos do empréstimo. Eles também encartaram ao projeto uma exigência: 
a Prefeitura deve priorizar as empresas natalenses quando da contratação para 
feitura das obras. E decidiram que o Executivo municipal está obrigado a prestar 
informações sistemáticas e corriqueiras sobre todo e qualquer recurso utilizado via 
empréstimo com o BNDES. 
 
Dos R$ 54 milhões que serão obtidos com o empréstimo, 50% deverão ser 
empregados na construção do Centro Administrativo; e os outros 50% na 
modernização tributária da capital. O novo Centro Administrativo será nas 
proximidades da ponte Forte-Redinha e no local estarão as sedes da Prefeitura e da 
Câmara. 
 
As três alterações ao projeto permitiram a aprovação tranquila da matéria. Vinte e 
quatro vereadores se posicionaram favoráveis à proposta enquanto que dois – 
Amanda Gurgel (PSTU) e Maurício Gurgel (PHS) – se abstiveram. Três deles não 
compareceram no momento da votação. O argumento de Amanda e Maurício foi 
similar. Eles se manifestaram contrários à apreciação conjunta do empréstimo que 
servirá para a construção do Centro Administrativo e para a modernização tributária. 
 
“Seria mais interessante uma discussão separada. Recurso tal para a obra e recurso 
tal para o projeto tributário”, destacou Maurício Gurgel. O líder do Governo na CMN, 
vereador Júlio Protásio, comemorou o resultado da votação. Ele ressaltou que o 
novo Centro Administrativo gerará, ao final, uma economia tanto para a Prefeitura 
quanto para a Câmara. Atualmente, são gastos aproximados R$ 4,5 milhões/mês 
para pagamento dos aluguéis do executivo municipal; e R$ 70 mil/mês para locação 
dos prédios do legislativo. “A previsão é de uma redução de R$ 3,5 milhões/mês ao 
final de todo esse processo”, frisou Protásio. 

A economia espera, no entanto, se efetivará a longo prazo. Isso porque a Prefeitura 
terá ainda alguns anos para pagamento do empréstimo. O presidente da Câmara 
Municipal de Natal, vereador Albert Dickson (PROS), destacou que a aprovação sem 
sobressaltos dos projetos enviados pelo executivo mostra a afinidade entre os 
Poderes no âmbito municipal.  



 

 
Além da votação das emendas, os vereadores também apreciaram o projeto em 
segunda e definitiva discussão. “A relação da CMN e da Prefeitura tem sido a melhor 
possível”, comemorou ele. De acordo com Albert, o prefeito Carlos Eduardo 
pretendia iniciar as obras do Centro Administrativo somente na próxima gestão, caso 
fosse eleito. “Mas nós mostramos a importância para a Câmara da conclusão desse 
processo o mais rápido possível e ele entendeu. De nossa parte apreciamos a 
matéria de forma tranquila e pensando  na cidade”, completou Albert.  
 
A convocação extraordinária seria finalizada somente hoje, mas como os vereadores 
adiantaram a apreciação das matérias somente retornarão às atividades na próxima 
semana, ordinariamente. 
 
Projetos Aprovados 
• Autoriza o empréstimo de R$ 54 milhões (a ser contraído junto ao BNDES). Para: 
Construir o Centro Administrativo Municipal; 
Executar a política de modernização tributária 
 
• Permite a criação de 752 cargos temporários no âmbito da Secretaria Municipal do 
Trabalho e da Assistência Social, da seguinte maneira:  
Operacionalização das ações continuadas das proteções socais básica: 
Cargos de nível superior 
Salário: R$ 2.099,29 
Cargos de nível médio 
Salário: R$ 914,54 
 
Cargos de nível fundamental 
Salário: R$ 678,00 
 
Gestão Plena do Sistema Único de Assistência Social 
Cargos de nível superior 
Salário: R$ 2.099,29 
Cargos de nível médio 
Salário: R$ 914,54 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE           DATA: 12.02.14             EDITORIA: POLÍTICA 

 
 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 13.02.14             EDITORIA: POLÍTICA 

 

 



 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE           DATA: 12.02.14             EDITORIA: POLÍTICA 
 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE           DATA: 12.02.14             EDITORIA: POLÍTICA 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE           DATA: 12.02.14             EDITORIA: POLÍTICA 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE           DATA: 12.02.14             EDITORIA: POLÍTICA 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE           DATA: 12.02.14             EDITORIA: ECONOMIA 
 

 

 
 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 13.02.14             EDITORIA: ECONOMIA 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE           DATA: 13.02.14             EDITORIA: ECONOMIA 

Afif critica condições de crédito 

Brasília (AE) - O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif 
Domingos, criticou ontem a falta de crédito para investimento dos pequenos 
empreendedores do País. “No Brasil, só se dá prata a quem tem ouro”, afirmou. “O 
grande problema do crédito no Brasil é que tem muito para bens de consumo e o 
crédito para bens de produção de micro e pequena empresa não tem.” 
ANDRÉ 
DUSEK

Ao lado da presidenta Dilma, o ministro falou sobre medidas para melhorar o 
acesso ao crédito 
 
Afif disse que há intenção de “mobilizar a área financeira” para a oferta de mais 
garantias aos pequenos empresários para que tenham acesso a crédito. “Queremos 
criar fundos garantidores, uma espécie de seguro de crédito para os pequenos, para 
dar garantia ao banco”, afirmou. 
 
Essa é uma das áreas de estudo do Comitê Interministerial de Avaliação do Simples 
Nacional, instalado ontem pela presidente Dilma Rousseff e que tem como objetivo 
acompanhar e avaliar o Simples Nacional e propor seu aprimoramento. Outro ponto 
a ser estudado, segundo Afif, é a ampliação da lista de setores que poderão fazer 
parte do Simples Nacional. Ele defende que o enquadramento seja feito de acordo 
apenas com o porte da empresa e não pela área de atuação. Hoje, as duas variáveis 



 

são consideradas. 
 
Segundo ele, é preciso ainda simplificar as tabelas de enquadramento do regime e 
eliminar barreiras que impedem micro e pequenas de participar do comércio 
internacional. “Vamos promover uma forma de popularizar a inovação e acesso a 
pesquisa para micro e pequena empresa”, disse. 
 
Integração 
Segundo o ministro, um projeto prioritário do comitê é a implantação da Redesim, 
um portal para empresas simples. Será um canal, segundo ele, para integrar a ação 
da União, Estados e municípios para a abertura e fechamento de empresas. Ele 
afirmou que o sistema ficará pronto em junho e, em dezembro, já deve ter adesão 
dos entes. Uma fase experimental, de acordo com o ministro, deve ocorrer no 
Distrito Federal. Outra área de atuação do comitê, segundo o ministro, refere-se à 
proteção do microempreendedor individual. Hoje o endereço residencial desses 
empreendedores é considerado como sede de uma empresa e as cobranças de água 
e luz, por exemplo, são enquadradas dessa forma. “É preciso remanescer o endereço 
residencial”, disse. 
 
O comitê foi criado por decreto em maio do ano passado, com o objetivo de 
acompanhar, avaliar e propor ações para aprimorar o regime que dá tratamento 
tributário diferenciado às micro e pequenas empresas do País. O Comitê será 
integrado pelos titulares dos seguintes órgãos: Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa; Casa Civil; Ministério da Fazenda; Ministério do Planejamento; Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação; e Ministério do Trabalho e Emprego. O Simples Nacional 
unifica a arrecadação dos tributos e contribuições devidos pelas micro e pequenas 
empresas brasileiras, nos âmbitos dos governos federal, estaduais e municipais.  
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Fórum de turismo vai debater os impactos do novo aeroporto 

Publicação: 13 de Fevereiro de 2014 às 00:00 
Natal vai sediar nos dias 19 e 20 de fevereiro, no Centro de Convenções, o 5º Fórum 
de Turismo do RN, que tem como tema Oportunidades e Negócios da Cadeira 
Produtiva. A programação do evento foi detalhada ontem. As discussões no evento 
girarão em torno de assuntos como as tendências da malha aérea em Natal, os 
impactos do Aeroporto Governador Aluízio Alves - em São Gonçalo do Amarante - na 
economia potiguar, a força do destino Natal e ainda cases de sucesso e 
empreendedorismo. 
 
O presidente do Consórcio Inframérica, que está construindo e administra o novo 
aeroporto do RN, Alysson Paolinelli, fará a palestra de abertura “Aeroporto Aluízio 
Alves: impactos na economia do RN”, no dia 19, às 9h15. 
 
O tema “Turismo Criativo” é uma das novidades do evento. O assunto será abordado 
na palestra do dia 20, às 15h, com Caio Luiz de Carvalho, um dos maiores 
especialistas no assunto, que é diretor da Rede Bandeirantes, foi ministro de 
Turismo, presidente da Embratur e secretário de Turismo de São Paulo. 

 “Além de ser uma oportunidade de reunir representantes da cadeira produtiva do 
turismo, de instituições de fomento do setor, assim como do poder público, o 
evento vai tratar de assuntos relevantes para o desenvolvimento do turismo 
potiguar”, destaca Gustavo Porpino, organizador do Fórum, em conjunto com o 
jornalista Antônio Roberto Rocha. 
 
O presidente da Flytour Viagens, Clayton Armelin, vai apresentar o painel “A força do 
destino Natal no mercado nacional”, debatendo o assunto com representantes da 
ABIH/RN, do Sindicato dos Hoteis e Bares de Natal e das agências Luck Natal e 
Potiguar Turismo. 
 
“A contribuição dos eventos para o turismo da Serra Gaúcha” será tema da palestra, 
do dia 19 às 15h, proferido pela diretora do Festival do Turismo de Gramado-RS e do 
Chocofest, Marta Rossi. Ela falará sobre a importância dos eventos no Sul do país, 
que servem como cases de sucesso para o Rio Grande do Norte. 
 
Simultaneamente ao Fórum, vão acontecer dois eventos: 2ª Mostra de Destinos e 
Produtos do Turismo Potiguar, que acontece nos dois dias do evento, e o Encontro 
de Agentes de Viagem do RN. Os organizadores do evento esperam reunir cerca de 
duas mil pessoas. 
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Prefeitura tenta atrair centro de distribuição dos Correios 

Publicação: 13 de Fevereiro de 2014 às 00:00 
A prefeitura de São Gonçalo do Amarante divulgou ontem que vem intermediando 
um entendimento entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o consórcio 
Inframérica para a instalação de um Centro de Distribuição Logística no aeroporto 
Governador Aluízio Alves.  

 “A direção nacional dos Correios já demonstrou interesse em criar esse polo de 
distribuição no município pela localização estratégica do terminal, e agora estão na 
fase de negociação”, informou a assessoria da prefeitura, acrescentando que o 
prefeito Jaime Calado e a deputada Fátima Bezerra vêm intermediando as 
negociações. 
 
Ontem, o prefeito visitou as obras do aeroporto,  acompanhado do diretor Regional 
dos Correios, José Alberto Brito, o assessor parlamentar da deputada federal Fátima 
Bezerra, Adriano Saraiva, e representantes do consórcio Inframérica. A previsão do 
consórcio é que os primeiros voos sejam recebidos no dia 15 de abril deste ano. 
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Bancários param caixas do BB por 3h 

Os bancários da PSO (Plataforma de Suporte Operacional) Natal do Banco do Brasil 
decidiram suspender o atendimento dos caixas nesta quinta-feira (13/02) por três 
horas. Com isso, o atendimento ao público só será iniciado ao meio-dia.  A decisão 
foi tomada em assembléia na noite desta terça-feira, 11, na sede do Sindicato dos 
Bancários do RN. 
 
O protesto é uma forma de tentar abrir as negociações com a gerência do setor para 
que a pauta das melhorias das condições de trabalho sejam cumpridas, e mais 
funcionários sejam contratados para a Plataforma. 
 
Na terça-feira, 4 de fevereiro, um grupo de diretores do Sindicato se reuniu com o 
gerente da PSO Natal, Marcelo Jansen, e apresentou a pauta de reivindicações, 
numa tentativa de retomar as negociações para que os problemas fossem sanados 
sem que uma medida extrema tivesse que ser tomada, mas não houve avanços. 
Segundo nota do Sindicato, o gerente se mostrou intransigente com relação à pauta 
e não retomou as negociações que haviam começado em dezembro.  
 
Sindicato pede ampliação de contratação de pessoal e de caixas, alegando que só em 
janeiro foram feitas mais de mil horas extras por causa do déficit de servidores. 
 
Pauta dos Bancários 
• Contratação de pessoal; 
• Aumento no número de caixas e efetivação dos caixas substitutos; 
• Fim do desvio de função dos Gemods; 
• Implantação do banco de intenções; 
• Fim das transferências arbitrárias. 
 
 
 
 


