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Gazeta do Oeste 
 
 
FÓRUM DE TURISMO 
 
5º Fórum de Turismo do Rio Grande do Norte será realizado no período de 19 a 20 
deste mês, no Centro de Convenções de Natal. Temas palpitantes constam da 
programação do evento. A abertura será feita por Alysson Paolinelli, presidente do 
Consórcio Inframérica, focando o tema: “Aeroporto Internacional Aluizio Alves: 
impactos na economia do RN”. 
 
 FÓRUM DE TURISMO II 
 
Os debatedores: Jaime Calado, prefeito de São Gonçalo do Amarante; Marcelo 
Queiroz, presidente da Fecomércio RN; José Ferreira de Melo Neto, superintendente 
do Sebrae-RN; e Francisco Cavalcanti, superintendente do Banco do Nordeste. 
 
  
FÓRUM DE TURISMO III 
 
O Fórum de Turismo tem as participações de Claiton Armelin, presidente da Flytour 
Viagens; Marta Rossi, diretora do Festival de Turismo de Gramado e da Chocofest; 
Marcelo Maters, presidente da Associação de Agentes de Viagens de São Paulo – 
AVIESP; Temilson Costa; Antônio Azevedo, presidente da Abav nacional; Caio Luiz de 
Carvalho, diretor da Rede Bandeirantes, ex-ministro de Esportes e Turismo, ex-
presidente da Embratur e atual presidente da SPTuris. O hoteleiro George Gosson 
encerra com o tema: “Tendências da malha aérea para Natal”. É de suma 
importância a representatividade de Mossoró. 
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VEÍCULO: O MOSSOROENSE           DATA: 15.02.14       EDITORIA: CIDADES 
Vendas no varejo do Estado fecham 2013 com alta de 8,8% 
 
 Detalhes Publicado em 15 de Fevereiro de 2014 : por Redação  
 
Lojas de departamento encabeçam lista de melhores desempenhos do ano O maior 
volume de investimentos públicos – que fez circular mais dinheiro na economia local 
– e os incentivos federais, como redução de IPI em alguns produtos e o programa 
Minha Casa Melhor (que aqueceu, principalmente, o segmento de Móveis e 
Eletrodomésticos) foram os grandes responsáveis pelo bom número das vendas do 
comércio potiguar em 2013, apesar do momento delicado vivido no ano passado 
pelo nosso turismo, um dos pilares da economia potiguar. Segundo os dados 
divulgados na manhã dessa quinta-feira, 13 de fevereiro, pelo IBGE, o Comércio 
Varejista Ampliado potiguar registrou aumento de vendas de 5,9% em dezembro, na 
comparação com dezembro de 2012. Com isso, o balanço final do ano aponta 
crescimente de 8,8% em relação às vendas de 2012 que, por sua vez, haviam 
crescido 7,6%. “Registrar uma alta de 8,8% é extremamente positivo. É um 
percentual que representa praticamente três vezes o crescimento do PIB brasileiro e 
também mais de duas vezes maior que a alta nas vendas do país (que ficou em 
3,9%). Isto em um ano em que tivemos uma crise sem precedente no nosso turismo. 
O que nos salvou foram mesmo os investimentos públicos e, claro, o trabalho de 
cada empresário do comércio e dos serviços deste Estado. Nosso segmento foi o 
grande responsável pela abertura de novas vagas de trabalho e, sem dúvida, 
assumiu a condição de locomotiva do desenvolvimento potiguar”, afirma o 
presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, referindo-se, 
também, ao fato de que, das 10.384 vagas de emprego com carteira assinada 
abertas no ano passado no Estado, nada menos que 9.966 (cerca de 96%) foram 
geradas pelo setor de Comércio e Serviços. 
 
Primeiro semestre concentrou bons resultados 
 
Nas comparações pontuais mensais, o desempenho de vendas do comércio potiguar 
em 2013 foi melhor do que em 2012, principalmente no primeiro semestre. Nos seis 
meses entre janeiro e junho, em cinco deles as vendas cresceram mais em 2013 do 
que em 2012 (janeiro, fevereiro, março, abril e maio). Já nos seis meses 
compreendidos entre julho e dezembro, o desempenho do ano passado foi melhor 
em três (julho, setembro e novembro). No geral, foram nove meses de aumento 
maior de vendas em 2013, em relação a 2012. Entre os segmentos que registraram 
maiores altas nas vendas em 2013, está, por exemplo, o segmento de Outros artigos 
de uso pessoal e doméstico, que registrou expansão no volume de vendas em 2013 
da ordem de 10,3% em relação ao ano anterior, resultado que o levou a responder 
por 23,3% da taxa anual do varejo. Incluem-se nesta atividade, por exemplo, as lojas 
de departamentos, que tiveram a maior influência no resultado, respondendo por 
48% da taxa final da atividade. A atividade de Hipermercados, supermercados, 



 

produtos alimentícios, bebidas e fumo, com crescimento de 1,9% em 2013 em 
relação ao ano anterior, exerceu o segundo maior impacto na formação da taxa geral 
do varejo (22,6%). A atividade de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de 
perfumaria, que registrou crescimento de 10,1%, em relação ao ano anterior, 
apresentou a terceira maior contribuição à taxa anual do comércio varejista (15%). A 
variação de preços de medicamentos abaixo do Índice Geral e a expansão da massa 
de salários, somadas ao caráter de uso essencial de seus produtos, são os principais 
fatores explicativos do desempenho do segmento acima da média geral do varejo. A 
quarta maior contribuição à taxa global do varejo coube à atividade de Combustíveis 
e lubrificantes(14,6%), que apresentou, em 2013, resultado positivo no volume de 
vendas da ordem de 6,3% com relação ao ano anterior. Esse desempenho foi 
influenciado, não só pelo comportamento dos preços dos combustíveis, cujo 
aumento em 2013 (6,1%) ficou muito próximo da média geral (5,9%), segundo o 
IPCA, bem como pelo crescimento da frota nacional de veículos. Com aumento de 
5,0% em relação ao ano anterior, a atividade de Móveis e eletrodomésticos exerceu 
o quinto maior impacto (14,4%) da taxa anual do varejo. A sexta maior contribuição 
para o resultado global no ano de 2013 coube ao segmento de Tecidos, vestuário e 
calçados, com uma variação de 3,5% em relação ao ano anterior, o mesmo resultado 
de 2012. 
 
Para comentar diretamente no site do jornal é preciso estar Registrado. 
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VEÍCULO: FATOR RRH           DATA: 14.02.14     
Vendas no varejo do RN crescem 8,8% | Fator RRH  
 
O maior volume de investimentos públicos – que fez circular mais dinheiro na 
economia local – e os incentivos federais, como redução de IPI em alguns produtos e 

o programa Minha Casa Melhor (que aqueceu, principalmente, o segmento de 
Móveis e Eletrodomésticos), foram os grandes responsáveis pelo bom número das 

vendas do comércio potiguar em 2013. 

Apesar do momento delicado vivido no ano passado pelo nosso turismo, um dos 
pilares da economia potiguar. 

Segundo os dados divulgados na manhã desta quinta-feira, 13 de fevereiro, pelo 
IBGE, o Comércio Varejista Ampliado potiguar registrou aumento de vendas de 5,9% 

em dezembro, na comparação com dezembro de 2012. 

Com isso, o balanço final do ano aponta de 8,8% em relação às vendas de 2012 que, 
por sua vez, haviam crescido 7,6%. “Registrar uma alta de 8,8% é extremamente 

positivo. 

É um percentual que representa praticamente três vezes o crescimento do PIB 

brasileiro e também mais de duas vezes maior que a alta nas vendas do país (que 
ficou em 3,9%). Isto em um ano em que tivemos uma crise sem precedente no nosso 

turismo. 

O que nos salvou foram mesmo os investimentos públicos e, claro, o trabalho de 
cada empresário do comércio e dos serviços deste estado. 

Nosso segmento foi o grande responsável pela abertura de novas vagas de trabalho 
e, sem dúvida, assumiu a condição de locomotiva do desenvolvimento potiguar”, 

afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 

Referindo-se, também, ao fato de que, das 10.384 vagas de emprego com carteira 
assinada abertas no ano passado no estado, nada menos que 9.966 (cerca de 96%) 

foram geradas pelo setor de Comércio e Serviços. 

Fonte: Assessoria 

Classificação: Positiva 

http://www.klipbox.com.br/clients/167/links/75869308
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Comércio Potiguar fecha 2013 com alta de 8,8% nas vendas  
 

Com aumento de 5,0% em relação ao ano anterior, a atividade de Móveis e 
eletrodomésticos exerceu o quinto maior impacto (14,4%) da taxa anual do varejo 

O maior volume de investimentos públicos - que fez circular mais dinheiro na 
economia local - e os incentivos federais, como redução de IPI em alguns produtos e 

o programa Minha Casa Melhor (que aqueceu, principalmente, o segmento de 
Móveis e Eletrodomésticos), foram os grandes responsáveis pelo bom número das 

vendas do comércio potiguar em 2013, apesar do momento delicado vivido no ano 
passado pelo nosso turismo, um dos pilares da economia potiguar. Segundo os 

dados divulgados na manhã desta quinta-feira, 13 de fevereiro, pelo IBGE, o 
Comércio Varejista Ampliado potiguar registrou aumento de vendas de 5,9% em 

dezembro, na comparação com dezembro de 2012. Com isso, o balanço final do ano 
aponta de 8,8% em relação às vendas de 2012 que, por sua vez, haviam crescido 

7,6%. 

"Registrar uma alta de 8,8% é extremamente positivo. É um percentual que 

representa praticamente três vezes o crescimento do PIB brasileiro e também mais 
de duas vezes maior que a alta nas vendas do país (que ficou em 3,9%). Isto em um 

ano em que tivemos uma crise sem precedente no nosso turismo. O que nos salvou 
foram mesmo os investimentos públicos e, claro, o trabalho de cada empresário do 

comércio e dos serviços deste estado. Nosso segmento foi o grande responsável pela 
abertura de novas vagas de trabalho e, sem dúvida, assumiu a condição de 

locomotiva do desenvolvimento potiguar", afirma o presidente do 
Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, referindo-se, também, ao 

fato de que, das 10.384 vagas de emprego com carteira assinada abertas no ano 
passado no estado, nada menos que 9.966 (cerca de 96%) foram geradas pelo setor 

de Comércio e Serviços. 

Nas comparações pontuais mensais o desempenho de vendas do comércio potiguar 
em 2013 foi melhor do que em 2012 principalmente no primeiro semestre. No seis 

meses entre janeiro e junho, em cinco deles as vendas cresceram mais em 2013 do 
que em 2012 (janeiro, fevereiro, março, abril e maio). Já nos seis meses 

compreendidos entre julho e dezembro, o desempenho do ano passado foi melhor 
em três (julho, setembro e novembro). No geral, foram nove meses de aumento 

maior de vendas em 2013, em relação a 2012. 

Entre os segmentos que registraram maiores altas nas vendas em 2013 está, por 

exemplo, o segmento de Outros artigos de uso pessoal e doméstico, que registrou 
expansão no volume de vendas em 2013 da ordem de 10,3% em relação ao ano 

anterior, resultado que o levou a responder por 23,3% da taxa anual do varejo. 



 

Incluem-se nesta atividade, por exemplo, as lojas de departamentos, que tiveram a 
maior influência no resultado, respondendo por 48% da taxa final da atividade. 

A atividade de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e 
fumo, com crescimento de 1,9% em 2013 em relação ao ano anterior, exerceu o 

segundo maior impacto na formação da taxa geral do varejo (22,6%). 

A atividade de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, que 
registrou crescimento de 10,1%, em relação ao ano anterior, apresentou a terceira 

maior contribuição à taxa anual do comércio varejista(15%). A variação de preços de 
medicamentos abaixo do Índice Geral e a expansão da massa de salários, somadas 

ao caráter de uso essencial de seus produtos, são os principais fatores explicativos 
do desempenho do segmento acima da média geral do varejo. 

A quarta maior contribuição à taxa global do varejo coube a atividade de 
Combustíveis e lubrificantes (14,6%), que apresentou, em 2013, resultado positivo 

no volume de vendas da ordem de 6,3% com relação ao ano anterior. Esse 
desempenho foi influenciado, não só pelo comportamento dos preços dos 

combustíveis, cujo aumento em 2013 (6,1%) ficou muito próximo da média geral 
(5,9%), segundo o IPCA, bem como pelo crescimento da frota nacional de veículos. 

Com aumento de 5,0% em relação ao ano anterior, a atividade de Móveis e 

eletrodomésticos exerceu o quinto maior impacto (14,4%) da taxa anual do varejo. A 
sexta maior contribuição para o resultado global no ano de 2013 coube ao segmento 

de Tecidos, vestuário e calçados, com uma variação de 3,5% em relação ao ano 
anterior, o mesmo resultado de 2012. 

  

Fonte: Fecomércio RN 

Classificação: Positiva 



 

 

VEÍCULO: COMPANHIA DA NOTÍCIA           DATA: 14.02.14 

Vendas no RN cresceram 8,8% em 2013 e aumentam arrecadação do Estado - 
Companhia da Notícia - Informação com personalidade.  

Companhia da Notícia clippada em 14/02/2014  

 

Segundo os dados divulgados na manhã desta quinta-feira, 13 de fevereiro, pelo 
IBGE, o Comércio Varejista Ampliado potiguar registrou aumento de vendas de 5,9% 

em dezembro, na comparação com dezembro de 2012. Com isso, o balanço final do 
ano aponta de 8,8% em relação às vendas de 2012 que, por sua vez, haviam crescido 

7,6%. 

“Registrar uma alta de 8,8% é extremamente positivo. É um percentual que 

representa praticamente três vezes o crescimento do PIB brasileiro e também mais 
de duas vezes maior que a alta nas vendas do país (que ficou em 3,9%). Isto em um 

ano em que tivemos uma crise sem precedente no nosso turismo. O que nos salvou 
foram mesmo os investimentos públicos e, claro, o trabalho de cada empresário do 

comércio e dos serviços deste estado. Nosso segmento foi o grande responsável pela 
abertura de novas vagas de trabalho e, sem dúvida, assumiu a condição de 

locomotiva do desenvolvimento potiguar”, afirma o presidente do 
Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, referindo-se, também, ao 

fato de que, das 10.384 vagas de emprego com carteira assinada abertas no ano 
passado no estado, nada menos que 9.966 (cerca de 96%) foram geradas pelo setor 

de Comércio e Serviços. 

Nas comparações pontuais mensais o desempenho de vendas do comércio potiguar 
em 2013 foi melhor do que em 2012 principalmente no primeiro semestre. No seis 

meses entre janeiro e junho, em cinco deles as vendas cresceram mais em 2013 do 
que em 2012 (janeiro, fevereiro, março, abril e maio). Já nos seis meses 

compreendidos entre julho e dezembro, o desempenho do ano passado foi melhor 
em três (julho, setembro e novembro). No geral, foram nove meses de aumento 

maior de vendas em 2013, em relação a 2012. 

Entre os segmentos que registraram maiores altas nas vendas em 2013 está, por 

exemplo, o segmento de Outros artigos de uso pessoal e doméstico, que registrou 
expansão no volume de vendas em 2013 da ordem de 10,3% em relação ao ano 
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anterior. Incluem-se nesta atividade, por exemplo, as lojas de departamentos, que 
tiveram a maior influência no resultado, respondendo por 48% da taxa final da 

atividade. 

A atividade de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e 

fumo, com crescimento de 1,9% em 2013 em relação ao ano anterior, exerceu o 
segundo maior impacto na formação da taxa geral do varejo (22,6%). 

A atividade de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, que 

registrou crescimento de 10,1%, em relação ao ano anterior, apresentou a terceira 
maior contribuição à taxa anual do comércio varejista (15%). 

A quarta maior contribuição à taxa global do varejo coube a atividade de 
Combustíveis e lubrificantes (14,6%), que apresentou, em 2013, resultado positivo 

no volume de vendas da ordem de 6,3% com relação ao ano anterior. Esse 
desempenho foi influenciado, não só pelo comportamento dos preços dos 

combustíveis, cujo aumento em 2013 (6,1%) ficou muito próximo da média geral 
(5,9%), segundo o IPCA, bem como pelo crescimento da frota nacional de veículos. 

Com aumento de 5,0% em relação ao ano anterior, a atividade de Móveis e 

eletrodomésticos exerceu o quinto maior impacto (14,4%) da taxa anual do varejo. 

A sexta maior contribuição para o resultado global no ano de 2013 coube ao 

segmento de Tecidos, vestuário e calçados, com uma variação de 3,5% em relação 
ao ano anterior, o mesmo resultado de 2012. 
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VEÍCULO: COMPANHIA DA NOTÍCIA           DATA: 15.02.14              

Marcelo Queiroz vai a Jucurutu inaugurar Carreta-Escola de Informática e Gestão 
do Senac - Companhia da Notícia - Informação com personalidade.  

 

 
Marcelo Queiroz preside o Sistema Fecomércio RN 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, participa 

na próxima segunda-feira, 17.02, da inauguração da Carreta-Escola de Informática e 
Gestão do Senac, em Jucurutu. A expectativa é de que a unidade móvel capacite 125 

pessoas, durante os quatros meses que permanecerá na cidade. A prefeitura de 
Jucurutu é parceira neste projeto. 

Serão oferecidos os cursos de Operador de Computador, Excel Avançado, Almoxarife 

e Operador de Caixa, todos gratuitos. As aulas terão início já no dia 18.02 com 
opções de turmas nos turnos da manhã, tarde e noite. 

Marcelo Queiroz explica a importância das unidades móveis percorrem o interior do 
estado: “O nosso intuito com essas carretas-escolas é disseminar a capacitação 

profissional em lugares onde não temos unidades fixas de Sesc e Senac. Por isso, 
disponibilizaremos estes cursos para a população jucurutuense. Esperamos que eles 

aproveitem esta oportunidade única”. 

SENAC MÓVEL 

O objetivo principal do programa Senac Móvel é democratizar ao máximo o acesso à 

educação para o trabalho. As carretas-escolas cruzam os municípios potiguares, 
levando infraestrutura pedagógica de última geração aos municípios onde a 

instituição não possui estrutura física. As unidades móveis são estruturadas com 
equipamentos de última geração e todos os cursos são gratuitos, subsidiados com 

recursos dos empresários do comércio, serviços e turismo. 

No Rio Grande do Norte, o Senac possui três unidades móveis em três áreas: Moda e 
Beleza, Turismo e Hospitalidade e Informática e Gestão. 
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(Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN) 

Mais informações Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio 

RN 
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VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES           DATA: 16.02.14  
 
Fecomércio instalará Carreta-Escola de Informática em Jucurutu 
 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, participa 
nesta segunda-feira, 17, da inauguração da Carreta-Escola de Informática e Gestão 
do Senac, em Jucurutu. A expectativa é de que a unidade móvel capacite 125 
pessoas, durante os quatros meses que permanecerá na cidade. A prefeitura de 
Jucurutu é parceira neste projeto. 
 
Serão oferecidos os cursos de Operador de Computador, Excel Avançado, Almoxarife 
e Operador de Caixa, todos gratuitos. As aulas terão início já no dia 18.02 com 
opções de turmas nos turnos da manhã, tarde e noite. Marcelo Queiroz explica a 
importância das unidades móveis percorrem o interior do estado: “O nosso intuito 
com essas carretas-escolas é disseminar a capacitação profissional em lugares onde 
não temos unidades fixas de Sesc e Senac. Por isso, disponibilizaremos estes cursos 
para a população jucurutuense. Esperamos que eles aproveitem esta oportunidade 
única”. 
 
Tags: Jucurutu 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG THAÍSA GALVÃO           DATA: 16.02.14 

Carreta Escola de Informática se instala em Jucurutu durante 4 meses | Thaisa 

Galvão 

 
 

O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, vai a Jucurutu nesta segunda-feira, 
para inauguração da Carreta-Escola de Informática e Gestão do Senac.  

A unidade móvel deverá capacitar 125 pessoas do município durante os quatros 
meses que permanecerá na cidade. A prefeitura de Jucurutu é parceira neste 

projeto. 
 

Serão oferecidos os cursos de Operador de Computador, Excel Avançado, Almoxarife 
e Operador de Caixa, todos gratuitos.  

As aulas terão início já no dia 18.02 com opções de turmas nos turnos da manhã, 
tarde e noite. 

 
*  

Filiado ao PDT, Marcelo é nome cogitado para ser suplente de senador na chapa com 
a deputada-candidata Fátima Bezerra. 
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OR `impressions` NOW() OR `end_date` = '0000-00-00 00:00:00') ) AND `group` = 
'anuncio meio(630x90)'ORDER BY RAND() LIMIT 0,1; 
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VEÍCULO: SITE NA HOTA H HILNETH CORREIA           DATA: 16.02.14 
 
 
------------------- O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de 
Queiroz, participa na próxima segunda-feira, 17.02, da inauguração da Carreta-
Escola de Informática e Gestão do Senac, em Jucurutu. A expectativa é de que a 
unidade móvel capacite 125 pessoas, durante os quatros meses que permanecerá na 
cidade. A prefeitura de Jucurutu é parceira neste projeto. Serão oferecidos os cursos 
de Operador de Computador, Excel Avançado, Almoxarife e Operador de Caixa, 
todos gratuitos. As aulas terão início já no dia 18.02 com opções de turmas nos 
turnos da manhã, tarde e noite.  
 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO:SITE JORNAL DE FATO           DATA: 15.02.14 
 
Jucurutu receberá Carreta-Escola de Informática e Gestão do Senac - 
 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, participa 
na próxima segunda-feira, 17.02, da inauguração da Carreta-Escola de Informática e 
Gestão do Senac, em Jucurutu. A expectativa é de que a unidade móvel capacite 125 
pessoas, durante os quatros meses que permanecerá na cidade. A prefeitura de 
Jucurutu é parceira neste projeto. 
 
 Serão oferecidos os cursos de Operador de Computador, Excel Avançado, 
Almoxarife e Operador de Caixa, todos gratuitos. As aulas terão início já no dia 18.02 
com opções de turmas nos turnos da manhã, tarde e noite. 
 
 Marcelo Queiroz explica a importância das unidades móveis percorrem o interior do 
estado: “O nosso intuito com essas carretas-escolas é disseminar a capacitação 
profissional em lugares onde não temos unidades fixas de Sesc e Senac. Por isso, 
disponibilizaremos estes cursos para a população jucurutuense. Esperamos que eles 
aproveitem esta oportunidade única”. 
 
  Senac móvel 
 
 O objetivo principal do programa Senac Móvel é democratizar ao máximo o acesso à 
educação para o trabalho. As carretas-escolas cruzam os municípios potiguares, 
levando infraestrutura pedagógica de última geração aos municípios onde a 
instituição não possui estrutura física. As unidades móveis são estruturadas com 
equipamentos de última geração e todos os cursos são gratuitos, subsidiados com 
recursos dos empresários do comércio, serviços e turismo. 
 
 No Rio Grande do Norte, o Senac possui três unidades móveis em três áreas: Moda 
e Beleza, Turismo e Hospitalidade e Informática e Gestão. 
 
 * Fonte: Fecomercio 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO:    PONTO DE PAUTA         DATA: 16.02.14      
Hospital do Coração promove palestra sobre estresse e qualidade de vida 
 
Postado as 11h13 | 16.02.2014 
 
O SESMT (Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho) do Hospital do Coração promove, na terça-feira, palestra sobre Estresse x 
Qualidade de Vida. 
 
A palestra será proferida pela assistente social Dianna Karla, do Sesc, nesta terça-
feira(18), às 15h30, no auditório do Hospital do Coração. 
 
Serviço: 
 
Palestra sobre Estresse X Qualidade de Vida 
 
Palestrante: Dianna Karlla - (Assistente Social - Sesc) 
 
Data: 18/02/2014 - 15h30 
 
Local: Auditório (3º andar) - Hospital do Coração 
 
Fonte: Assessoria de Marketing 
Classificação: Positiva 
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Última banda formada por Luiz do Banjo 
 
Detalhes Publicado em 16 de Fevereiro de 2014 : por Redação  
 
Comando LivreVárias são as pessoas que investiram formando grupos musicais em 
Mossoró e formaram mais de um conjunto, entre elas: Raimundo Putim em parceria 
com Dorian e Chico Gomes formou: Novo Som e Shi-Ray, respectivamente; Jussiê de 
Brito com o saudoso Paulo Júnior organizou a Banda Estrela do Norte, depois formou 
o Café com Sal; os irmãos Almeida formaram um conjunto com este sobrenome e Os 
Bárbaros; irmãos Martins: The Lions, The Pop Som e o Elo Musical. A seguir veremos 
uma breve história da Banda Comando Livre, última banda formada pelo saudoso 
Luiz do Banjo. 
 
Segundo o operador de som Luiz Antônio de Souza, conhecido como Totõe, 
responsável por parte do conteúdo a seguir, seu pai, o potiguar de Felipe Guerra, 
Luiz Gonzaga de Souza, apelidado de Luiz do Banjo, formou vários conjuntos 
musicais, o primeiro foi o Sayonara nos anos sessenta, o segundo LB Som, que 
posteriormente também passou a pertencer a um empresário de bandas local, este 
mudou o nome de LB Som para Brasa 5; o terceiro foi Flor da Terra, que em 
determinado tempo foi de sociedade com um músico; mas, como as sociedades 
frustraram Luiz do Banjo, ele formou sozinho sua última banda, a qual denominou 
de “Comando Livre”, pois, comentava: “Comando meu e Livre de cabras sem-
vergonha. Ele dizia a todo mundo”, frisou Totõe. Após contatar os músicos e formar 
a banda, Luiz passou a coordenar o grupo que fazia quatro ensaios por semana na 
rua Coronel Fausto, nº 37, bairro Boa Vista. A formação inicial foi: Gerbson e Canindé 
- voz, Marcondes – guitarra, Marquinhos - baixo, Francisco Matias (Chico) – teclado, 
Flávio – bateria. Posteriormente outros músicos integraram este conjunto, eis os 
nomes: Julinho, Gledson – teclado; Sanfoninha – acordeom; (6) Marcelo, Zé Ramos e 
César – guitarra; Francisco, (1) Francimar Nunes (Cimar) e Tobias – baixo; Nonato, 
Babau e (4) Naldo – bateria; Ronaldo, (3) Edilson (5) Dorotéia, Nazion Melo e Oséas – 
voz; (2) Carlinhos, Antônio Carlos, Luiz Heleno (Leleno), Pequeno, Bozó e 
Marquinhos - percussão. Com repertório eclético, baseado no que se ouvia na mídia, 
incluindo músicas de Luiz Caldas, Titãs, A-ha, João Bandeira e Mastruz com Leite, o 
Comando Livre fez sua estreia em 1984 na Escola Estadual Aleixo Rocha, no bairro 
Carnaubal. Depois foi contratado para tocar em locais diversos, os citados foram: 
Lambateria, Samba e Pagode, Clube Realce, Beira Rio, Asfarn, BNB Clube, ACDP, 
AABB, Sesc, Sesi, Mossoró Tênis Clube, Tony Drink’s, A Paulistana, QRV Clube, Carlos 
Lanche, Maisa, nas rádios Rural e Difusora. Nas cidades do RN: Governador Dix-sept 
Rosado, Assu, Felipe Guerra, Itaú, Apodi, Rodolfo Fernandes , Grossos, Tibau, 
Upanema, Pau dos Ferros e Caraúbas. No Ceará: Russas, Jaguaruana, Quixeré, Icapuí 
e Itaiçaba. Também animaram festas nos estados de Alagoas e Paraíba. A música 
mais executada pela banda em pauta foi “You Are The One”, do A-ha. 



 

Acompanharam os seguintes cantores renomados: Ed Lemos, em programa de 
calouros em Mossoró; Alípio Martins, em Russas; Beto Barbosa, em Icapuí; e Núbia 
Lafayette, em Areia Branca. O transporte do Comando Livre era feito em ônibus 
próprio. Em 1991, eu fui contratado por Luiz do Banjo para tocar trompete com seu 
grupo o carnaval em Icapuí. Num dos ensaios foi alertado aos músicos que o cantor 
Oséas e o percussionista Leleno, filho de Luiz, tinham brincadeiras nada comuns, 
pois às vezes se agrediam, mas levavam tudo na brincadeira. Por isto não era 
recomendado se envolver nas “diversões” de ambos. Então, na tarde do sábado de 
carnaval, após o grupo chegar na casa que nos serviu de sede, os dois começaram a 
brincar trocando pancadas, em dado momento Leleno bateu com um cano de PVC 
na cabeça de Oséas, provocando corte e sangramento. Todavia, eles apenas riram 
com o ocorrido. Em 1996, Luiz do Banjo recebeu uma proposta para tocar o carnaval 
em Grossos. Quando Totõe anunciou o valor do cachê aos componentes eles 
rejeitaram a proposta e impuseram um valor mais alto. Como não teve acordo, os 
músicos se reuniram em particular e determinaram que iriam a Grossos. Eles 
fecharam acordo com o contratante grossense, porém sem o nome Comando Livre. 
Mas, quando foram se apresentar o cantor sofreu um choque elétrico, isto fez o 
organizador da festa suspender o carnaval. Após esta tentativa de ingerência dos 
componentes, Luiz acabou com a banda. Quem acrescentou um fato pitoresco a esta 
história foi Francisco Matias de Sousa, o Chicão dos Teclados, ou ainda Chico 
Carniça, como é mais conhecido. Este morava com Luiz do Banjo e tocava no 
conjunto em pauta, por isso lembrou: “Aqui acolá eu tomava umas cachaças. Aí, Luiz 
me dava uns bofetes no meio do povo. Uma vez ele deu um murro em mim que eu 
passei mais de meia hora no chão”. Risos. Este episódio aconteceu quando o 
Comando Livre foi tocar no Clube Pilequinho, bairro Alto de São Manoel, Totõe disse 
a Luiz que Chico estava dormindo bêbado sobre o teclado. Logo, Luiz foi conferir a 
situação. “Então ele me pegou pelo braço para me tirar do teclado. Aí eu disse: Num 
saio não! Você sai! (exclamou Luiz do Banjo). Saio não! Aí, foi aquele puxa pra lá, 
puxa pra cá. Aí, ele deu um trompaço em mim tão grande que eu caí no meio do 
salão e os meus mocotós entrançaram. Aí, ele disse: Chega! Que eu matei Chico dum 
murro”. Risos. Depois disto, um soldado da polícia retirou Chico do recinto e a festa 
prosseguiu. Totõe concluiu lembrando a falta de profissionalismo de certos músicos 
com quem conviveu. Uma das queixas era o constante atraso dos instrumentistas, 
tanto nos ensaios, quanto nos bailes, a ponto dos proprietários dos clubes 
reclamarem com Luiz do Banjo sobre a irresponsabilidade dos componentes. Frisou 
também a falta de sorte que seu pai teve com as bandas formadas em sociedade. 
Por isto concluiu: “Eu acho que ele não deveria ter recomeçado com o Comando 
Livre. É muito trabalho e muito problema”. 
 
Marcos Batista Músico da Banda Municipal Artur Paraguai, professor de Música da 
Escola de Artes de Mossoró e especialista em educação musical 
 
 
Classificação: Positiva 
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Municípios negociam precatórios 

Publicação: 16 de Fevereiro de 2014 às 00:00 
Prefeitos de 21 municípios e mais um diretor de uma empresa de águas e esgotos 
voltam a negociar com a Justiça do Trabalho, na última semana de fevereiro, o 
pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPVs), que são dívidas 
de entes públicos já devidamente julgados e que não cabem mais recursos. A 
maioria dos precatórios que serão negociados na primeira pauta de audiências de 
2014 se refere a processos cujo prazo final para pagamento vence no último dia útil 
de dezembro deste ano. 
 
As audiências serão presididas pela juíza do Trabalho Lisandra Cristina Lopes, 
responsável pela conciliação e negociação de Precatórios do Tribunal Regional do 
Trabalho do Rio Grande do Norte (TRT-RN). 
 
O prefeito de Ceará-Mirim, Antonio Peixoto, é um dos que tem audiência marcada 
no TRT-RN neste mês. No ano passado, o município fez um acordo parcial da sua 
dívida com o tribunal e voltará para discutir o pagamento do saldo remanescente 
nesta nova audiência. 
 
Depois que a pauta de audiências de fevereiro já estava fechada, o Serviço de 
Precatórios recebeu pedidos de vários municípios para negociar o pagamento de 
seus precatórios. “Eles serão incluídos em uma nova pauta que está sendo agendada 
para o próximo dia 11 de março”, garante a juíza Lisandra Lopes. 



 

Divulgação

Lisandra já trabalha em uma nova pauta de pagamento 
 
No ano passado, o tribunal negociou a quitação ou o parcelamento das dívidas com 
todas as prefeituras que tinham precatórios a vencer em dezembro de 2013. A 
exceção foi o município de Natal, que acabou sendo incluído no Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas, há alguns dias. 
 
Agora, o município tem 30 dias para regularizar essa situação (uma dívida de 
aproximadamente R$ 800 mil), caso contrário ficará impedido de retirar a Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), necessária para formalização de convênios 
e para o recebimento de verbas. 
 
Balanço 
 
No ano passado, o TRT-RN negociou R$ 71,9 milhões com 78 prefeituras para o 
pagamento de precatórios e Requisições de Pequeno Valor. Segundo dados do 
Serviço de Precatórios Requisitórios do Tribunal, foram assinados 89 Termos de 
Compromisso com 75 prefeituras, que asseguraram recursos da ordem de R$ 70 3 
milhões para o pagamento de 2.336 precatórios. Algumas das prefeituras assinaram 
mais de um Termo de Compromisso. 
 
 Pau dos Ferros foi o município que conciliou o valor mais alto: R$ 12 milhões e 500 
mil, seguido de Santa Cruz, que parcelou R$ 8 milhões, 645 mil, entre outros. 
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“As agências de viagem passam por transformação" 

Publicação: 16 de Fevereiro de 2014 às 00:00 
Por Anna Ruth Dantas 
 
Presidente da Associação das Agências de Viagens do Estado de São Paulo, o 
empresário Marcelo Matera traz uma análise apurada sobre o segmento do turismo 
no país. Avalia que está passando por uma transformação e aponta para um 
potencial ainda a ser explorado. A explicação para isso é simples: em recente 
pesquisa, foi mostrado que apenas 10% da população viaja periodicamente.  
 
“Veja que universo enorme temos. Quem vai atender esta demanda toda. Parte 
dela,  espero que sejam os agentes de viagens”, analisa Marcelo Matera. Ele chama 
atenção que os estudos mostram o fato de que para os próximos anos cerca de 20 
milhões de brasileiros viajarão pela primeira vez. Números que realçam o otimismo 
do empresário que não demonstra temor com o crescimento dos negócios de 
turismo pela internet. “Nnão vejo como os sites como ameaça, até porque, 
atualmente os agentes investem em tecnologia para oferecer aos seus clientes 
serviços mais rápidos, ágeis e com segurança”, observa. 
Cedida

Marcelo Matera é presidente da Associação das Agências de Viagens 
Independentes do Interior do Estado de São Paulo (Aviesp)  



 

 
A segmentação da agência de viagem é apontada por Marcelo como um dos 
diferenciais para o negócio. “A especialização e segmentação é uma excelente 
oportunidade porque o agente consegue falar e se comunicar com aquele público 
específico na linguagem dele”, destacou. 
 
Marcelo Matera estará esta semana em Natal. Ele participará do 5º Fórum de 
Turismo do Rio Grande do Norte, evento que acontecerá entre os dias 19 e 20 de 
fevereiro, no Centro de Convenções.  
 
Sobre o efeito Copa do Mundo, o presidente da Aviesp pondera que é preciso 
analisar sob duas óticas: aqueles turistas  que viajarão em função da Copa, dos jogos 
de futebol e a outra dos turistas que não querem nem passar perto da Copa, mas 
que viajarão durante o evento. 
 
Acompanhe o 3 por 4 com Marcelo Matera: 
 
Como avalia o momento das agências de turismo? 
 As agencias de viagens estão atravessando um período de grandes transformações, 
seja por razões de mudanças  no comportamento de compra do cliente,  seja  pelas 
novas tecnológias,  que oferecem diversos canais de distribuição para compra de 
viagens. Este é o cenário atual, que apresenta muitas ameaças ao negócio das 
agencias, mas que ao mesmo tempo, apresenta uma inúmeras oportunidades.  As 
agencias ainda tem um grande patrimônio em suas mãos,  que é o cliente final, o 
consumidor. Por que?? Poque são os agentes de viagens que acabam por ofertar, 
influenciar, ajudar na decisão de compra do seu cliente.Isso gera relacionamento, 
isso gera confiança e segurança. Muitos clientes ainda valorizam esta relação. Tem 
clientes que vao compra via internet, nas OTA- Agencias de viagens on-line. Como 
compram outros produtos e serviços, como livros, flores, tvs, celulares, etc...Estes 
clientes foram para a internet. Para reconquistarmos temos que oferecer algo que 
ele esteja acostumado, no mundo on line. Mas temos os que nos valorizam, querem 
pagar por serviços e cobrar por eles. Querem ter uma relação vendedor / cliente. 
Acredito  que a demanda por viagens crescerá muito nos próximos anos. E  sempre 
haverá demanda para o agente de viagens que se profissionalizar,  e 
procurar  oferecer aos seus clientes, algo mais que a internet.  
 
Qual o efeito das vendas on line para as agências de turismo? Os sites como 
Booking e agota são ameaças para o negócio das agências? 
O mundo on line é uma realidade sem volta. Temos  que nos adaptar a ele, para 
enxergarmos novos negócios. As vendas on line crescem cada vez mais, porém, a 
demanda por viagens será grande em todos os segmentos, seja no online ou no 
fisico. Veja o exemplo do  Hotelurbano,  vem investindo na abertura de lojas físicas 
nos shoppings,  das grandes capitais brasileiras.  Nos próximos anos teremos cerca 
de 20 milhões de brasileiros  que viajarão pela primeira vez na vida, e muitos destes 



 

consumidores  comprarão ainda no modelo tradicional, nas agencias de viagens 
fisicas, pela segurança, confiança, pelos serviços prestados pelos agentes de 
viagens.  
 
Assim, não vejo como os sites como ameaça, até porque, atualmente os agentes 
investem em tecnologia para oferecer aos seus clientes serviços mais rápidos, ágeis 
e com segurança.  
 
Quais as perspectivas para o mercado de agências de viagem? 
Outro dia numa conversa com agentes de viagens, discutia-se a nossa atividade. A 
pergunta era: “Você abriria uma agência de viagens no mundo atual, no modelo de 
negócios de hoje?” Analisem a demanda. Segundo pesquisa da FGV – Fundação 
Getulio Vargas, o brasileiro tem muitas necessidades e desejos de consumo, mas os 
principais pela ordem são: casa própria, saúde, educação e lazer e viagens, em 
quarto lugar. Hoje pouco mais de 10% da população brasileira viaja periodicamente, 
tem no seu orçamento um valor destinado para viagens.Veja que universo enorme 
temos. Quem vai atender esta demanda toda. Parte dela,  espero que sejam os 
agentes de viagens 
 
Outro fator importante: as pessoas estão viajando mais. Antigamente a primeira 
viagem era a lua de mel. Lembram-se? Hoje o jovem viaja sozinho com o colégio, na 
viagem  de formatura aos 9 anos e depois vai para Disney, vai para Porto Seguro, 
etc...e ai tomou gosto por viajar.  A segmentação por produto ou  tipo de viagem é 
uma grande oportunidade. Por exemplo, o agente se  especializar em viagens 
ecológicas, viagens de neve, cruzeiros marítimos, destinos exóticos, e assim por 
diante. Ou então, pelo tipo e perfil de cliente. Por exemplo, existe  uma agencia de 
viagens em São Paulo que só vende viagens de lua de mel.Outras só atendem a 
melhor idade, outras somente “singles”, outras atendem jovens, outras público 
GLBT, etc. A especialização e segmentação é uma excelente oportunidade, pois o 
agente consegue falar e se comunicar com aquele público específico na linguagem 
dele.  
 
O que é determinante no momento do cliente escolher a agência de viagem? 
A qualidade das informações e o conhecimento que o agente de viagens tem sobre o 
destino. Esses são fatores  fundamentais para o cliente escolher uma agência de 
viagens, ou seja:  atendimento e serviço. Além disso, o cliente procura segurança, 
credibilidade, confiança, rapidez, etc. O cliente quer ter a tranqüilidade que o agente 
irá oferecer o melhor custo beneficio para sua viagem. E, qualquer eventualidade 
durante a viagem, ele possa ter uma retaguarda, um suporte. Isso faz a diferença. 
Pois a quando a viagem corre tudo bem, não foi mais que a obrigação da agência. 
Temos que pensar em oferecer um plus, um algo mais, um diferencial.  
 
E o que conta mais para o cliente escolher o seu destino turístico? 
Conta o tempo disponível que o cliente tem, além dos recursos financeiros que ele 



 

deseja investir na viagem. E claro, o estilo do cliente, a necessidade, o motivo 
daquela viagem. Por exemplo, uma cliente quer  comemorar seus 25 anos de 
casados, não podemos oferecer um hotel econômico, pois muito provavelmente, ele 
guardou e juntou recursos para se hospedar num belo hotel a beira mar ou num 
lindo resort, ou ainda num hotel bem localizado em Paris ou Nova York. Temos que 
entender o que o cliente deseja, como ele quer gastar e o que espera de sua viagem. 
Sempre digo, que  o sucesso da agência passa pelo sucesso e satisfação de seu 
cliente, pois ele volta e indica a sua agência para seus amigos e pessoas de seu 
relacionamento.  
 
Qual o reflexo que a Copa do Mundo terá para o mercado de turismo no Brasil?  
Temos que analisar esta questão  sob dois olhares.  Aqueles turistas  que viajarão em 
função da Copa, dos jogos de futebol. E outra, dos turistas que não querem nem 
passar perto da Copa, mas que viajarão durante o evento. De qualquer maneira, 
acredito que os consumidores continuarão a fazer seus planos de viagens. Alguns 
antes da Copa, outros depois. De qualquer maneira haverá um estimulo natural. 
 
Como o senhor está acompanhando a discussão sobre o preço das passagens 
aéreas? Seria algo momentâneo ou o senhor vê como ameaça para o mercado de 
turismo? 
Sinceramente, acho que o próprio mercado vai regular esta situação. É natural que 
as companhias aéreas queiram aumentar seus valores em épocas de demanda alta, 
porém, o consumidor está consciente e a concorrência vai também ajudar a regular 
o mercado. Já percebemos, quando as companhias começam  a fazer suas 
promoções com preços fixos, com tetos, e com valores  compatíveis. 
 
O valor das passagens aéreas para o Nordeste se sobressaem diante de 
comparativos até de passagens internacionais. Onde está o “gargalo”? 
Fala-se muito que viajar para o exterior é mais barato que viajar dentro do Brasil, 
claro que dependendo do destino. Analisando as devidas proporções de tempo e 
duração de viagem, é uma realidade triste. Principalmente, quando comparamos  o 
Caribe com o nordeste brasileiro. Hoje  você passa uma semana no Caribe, com 
sistema all inclusive por US$ 1.200 a 1.500, dependendo do hotel escolhido. Muitos 
resorts all inclusive no Brasil ficam mais caros que isso. O problema desta questão é 
do custo operacional e financeiro para as companhias aéreas. Vimos muitos vôos 
para o Nordeste  serem cancelados, já que as companhias aéreas buscam aeroportos 
com demandas altas e com custos menores de operação. É necessário investimento 
dos órgãos públicos para a desoneração dos custos e redução dos 
impostos  operacionais e financeiros das companhias aéreas. Caso contrário este 
gargalo continuará existindo e inviabilizando a operação para os vôos do nordeste 
brasileiro.  
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Dnit quer deslocar paradas da BR-101 para as marginais 

Daísa Alves 
repórter 
 
Uma nova BR-101, com tráfego ágil e pontos de transporte coletivo organizados. 
Esse panorama pode sair do campo dos sonhos de quem transita na via nas 
imediações de Natal e Parnamirim, para se tornar realidade. Embora não tenha 
definido prazos, o Departamento de Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transporte (DNIT) apresentou proposta para mudar a configuração da BR-101 em 
um trecho de mais de 10 km, que se inicia no Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia (IFRN) até o bairro de Potilândia, em Natal, nas proximidades do 
complexo Viário Quarto Centenário. 
Adriano 
Abreu

Mudança é para desafogar rodovia e dar mais fluidez ao trânsito 
 
A ideia é fazer a interligação das marginais da via federal e o deslocamento dos 
pontos de embarque e desembarque de passageiros do leito da rodovia para as vias 
marginais que serão calçadas e asfaltadas. Em alguns trechos, como na altura do 
bairro de Emaús, em Parnamirim, e na região de Neópolis, já próximo ao Viaduto de 
Ponta Negra, as marginais ainda estão incompletas, em barro. 



 

 
Além do deslocamento das paradas, poderá ainda haver um escalonamento dos 
pontos, com uma nova divisão dos pontos de ônibus por linhas e exclusão dos 
estaduais. A proposta está em fase de licitação, em Regime  Diferenciado de 
Contratação (RDC), em que não pode ser divulgado o valor da obra. Segundo Willy 
Saldanha, supervisor de operação do DNIT, a licitação prevê a contratação de uma 
empresa para construir o projeto e executá-lo. Ao final de fevereiro sai o resultado 
do certame e, após 60 dias, a empresa vencedora deverá apresentar o projeto para 
aprovação do DNIT e assinatura da ordem de serviço. O prazo de conclusão da obra 
será definido no projeto. 
 
Neste ínterim, o DNIT tem se reunido com os órgãos municipais e estaduais para 
apuração de dados a fim de embasar o projeto executivo. O plano foi discutido nesta 
última quarta-feira, 12, com a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), quando foi 
pedido levantamento do quantitativo das paradas, fluxo de passageiros e de todas as 
linhas de ônibus que trafegam no percurso a partir do bairro Cidade Satélite até 
Potilândia, nos dois sentidos da via. 

O levantamento do restante da BR-101, trecho no município de Parnamirim, será 
responsabilidade do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). “Se estuda ainda a 
possibilidade de um corredor exclusivo para o ônibus na marginal da BR”, relata 
Clodoaldo Trindade, secretário adjunto de trânsito. 
 
“Estamos hoje com mais de 400 veículos coletivos transportando na BR-101”, já 
contabiliza o secretário, acrescentando que na via federal já se sabe que há mais de 
1.700 viagens de todas as linhas. “O que vamos fazer é entregar esses dados ao DNIT 
para eles comporem o projeto executivo”, conta. 
 
A BR-101 hoje se configura como o principal acesso à Zona Sul. Todos os bairros da 
região possuem saídas para a via federal. Em horários de pico, como às 8h, no 
sentido Zona Sul ao Centro, o fluxo para. Carros pequenos competem com os ônibus, 
não só na faixa direita, como na faixa do meio, onde os transportes de grande porte 
adentram para avançar, já que não há exclusividade de faixa. Próximo ao viaduto da 
Roberto Freire, ao lado direito, sentido Zona Sul, já se configura um ensaio para a 
proposta. A marginal da BR  tem parada para ônibus intermunicipais.  

CDL sugere criar “Zona Azul” para estacionamentos 

Publicação: 15 de Fevereiro de 2014 às 00:00 
Em questão de trânsito, as dificuldades não se limitam às principais avenidas. 
Atualmente, os bairros comerciais da cidade sofrem com a falta de estacionamento, 
principalmente no bairro de Cidade Alta e Alecrim.  A Prefeitura de Natal por duas 
vezes já ensaiou um sistema de rotatividade nos estacionamentos, sem sucesso de 
implantação. As conversas e propostas surgem novamente, mas sem plano definido 
ainda. 



 

 
Na parte dos comerciantes, a insatisfação é constante. Segundo Johan Xavier, diretor 
da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL), frequentemente a organização 
recebe reclamações. Por isso, propôs para Secretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana (Semob) fazer um levantamento junto aos lojistas da necessidade e ofereceu 
parceria para para desenvolver um projeto, conta Xavier. “A CDL foi procurada pelos 
lojistas e agora levou o problema para a Semob para que possa conversar com os 
lojistas e demais interessados”  

Um exemplo para proposta seria a implantação do Zona Azul: com estacionamento 
rotativo em período máximo de permanência do veículo de duas horas, 
possibilitando que uma única vaga na via seja ocupada ao longo do dia por outros 
veículos, democratizando o espaço urbano.   
 
“Não temos projeto definido, estamos conversando os termos. Existem ideias mas 
precisa amadurecer. Tem questões para se responder como se deverá ser pago, ou 
quanto tempo de limite para estacionamento”, informa Marconi Spídola, diretor do 
Departamento de Fiscalização de Trânsito da Semob. Ele prevê ainda que a 
consolidação das propostas só deverão ser dadas após a Copa do Mundo, já que as 
obras de mobilidade tem requisitado forte demanda de trabalho da Secretaria. 
 
Os próximos passos, segundo Johan Xavier, é chamar os lojistas e pessoas 
interessadas ao assunto, verificar a viabilidade, ou demais opções. “Juntamente com 
a Semob e depois de ter toda essa discussão, respaldar o poder público para que 
possa dentro da sua alçada ver a melhor opção”, diz. 
 
 
 
 
 


