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Presidente do Conselho Curador do Natal Convention 
 
O que muda no Natal Convention com sua eleição, há dois meses?  
Pretendo continuar o trabalho que vinha sendo desenvolvido, acrescentando a ele a 
captação de convenções, incentivos, eventos religiosos e esportivos. Também iremos 
desenvolver o relacionamento com e entre os mantenedores. Acredito que entre 
nós mesmos podemos gerar um grande número de negócios para a cidade. 
 
O novo Natal Convention tem predominância de hoteleiros? 
Sempre teve esta predominância. Na gestão passada éramos na mesma quantidade 
no conselho curador. Ou seja: dos oito mantenedores, tínhamos quatro hoteleiros. 
Já na gestão atual continuamos tendo quatro hoteleiros. O que mudou realmente foi 
a presidência do conselho, que saiu de um restauranteiro para a hotelaria. Em 
compensação, um representante do segmento gastronômico assumiu a presidência 
executiva. Como você pode ver, não mudou muito.  
 
Além do apoio à captação de eventos, o novo Natal CVB vai fazer promoções do 
destino? 
Acredito que a união das entidades que fazem parte do conselho (ABIH, Abav, 
Abrasel, Coohotur e Fecomércio), por si só, já faz isso. Vamos apenas sincronizar e 
unir esforços em nossas ações. Cada uma com seu foco, claro. 
 
Qual sua meta prioritária no cargo?  
Basicamente é o que já descrevi na sua primeira pergunta. Para isso estarei 
utilizando bastante a tecnologia para gerenciar o relacionamento e as prospecções. 
 
Novo produto  
Natal ganhou um novo passeio de barco pelo rio Potengi, com direito a 
contemplação do pôr-do-sol. Trata-se do Potengi Tour, do empresário Múcio Varela. 
 
Aeroporto 
Sem asfalto, acesso e iluminação, os passageiros que precisarão "viajar" até o 
Aeroporto de São Gonçalo do Amarante ficarão, na verdade, a "ver navios".  
Classificação: Positiva 
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27 de fevereiro de 2014 

Setor de Serviços do RN registra saldo positivo de 717 empregos 
Setores de corretagem de imóveis e turismo foram os principais responsáveis, junto 
com a construção civil, pelo desempenho 
O primeiro mês do ano foi alvissareiro para o mercado formal de trabalho 
potiguar. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, o estado fechou janeiro com saldo 
positivo de 717 vagas formais no balanço entre admissões e demissões. O setor 
de Serviços, com 1.945 vagas a mais, foi a grande locomotiva do emprego. A 
Construção Civil, que abriu 1.227 postos foi o segundo setor com melhor 
desempenho no primeiro mês do ano. O Comércio, dentro do que já era 
esperado, abriu o ano com saldo negativo de 442 empregos.  

No setor de Serviços, os maiores destaques individuais foram os segmentos de 
Corretagem de Imóveis (1.293 vagas a mais) e de Alojamento e Hospedagem 
(491 empregos novos). 

Mas o dado mais positivo é verificado quando se compara o desempenho do 
emprego formal no RN em janeiro deste ano com o mesmo mês de anos 
anteriores. Em 2013, por exemplo, o saldo foi de 3.625 empregos a menos. Em 
2012, foram -784 vagas registradas. 

“Os números são animadores e podem ser considerados um termômetro 
interessante para este ano de Copa, no qual estamos apostando tantas fichas no 
que diz respeito ao aquecimento de nossa economia. O melhor desempenho do 
setor turístico em janeiro, com taxas de ocupação batendo na casa dos 75%, 
teve reflexos diretos neste bom desempenho. Interessante notar que, se 
somarmos o saldo negativo de janeiro de 2013 com o número de agora, 
podemos dizer que recuperamos mais de 4 mil vagas formais em doze meses. 
Isso é muito bom para nossa economia”, diz o presidente do Sistema Fecomércio 
RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 

O empresário completa afirmando que o saldo negativo registrado pelo setor de 
Comércio já era esperado. “Janeiro é um mês de ajustes, quando muitas das 
contratações temporárias feitas para o periodo de final de ano, lá em outubro, 
começam a ser desfeitas. Este saldo, portanto, é natural”, afirma Queiroz.  

Com os números de janeiro, o setor de Comércio e Serviços – representado pela 
Fecomércio RN – já computa 284.809 empregos com carteira assinada no Rio 
Grande do Norte. Isto representa 46.29% do total de vagas formais do mercado 
potiguar. Classificação: Positiva 
 



 

 VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE/BLOG ABELHINHA            DATA: 27.02.14  

Fecomércio renova convênio para o RN Vida 
26 de fevereiro de 2014 por Eliana Lima 

O Sistema Fecomercio renovou o convênio com o Governo do Estado para apoio ao 

programa “RN Vida”, nesta quinta (26), em solenidade no auditório da 
Governadoria, para beneficiar mais de sete mil jovens,  entre 12 e 15 anos, oriundos 

de 26 escolas públicas do estado, com atividades culturais e esportivas, afastando-os 
da ameaça das drogas 

“Sem o Sistema Fecomércio dificilmente nós conseguiríamos manter o programa RN 
Vida”, reconheceu a governadora Rosalba Ciarlini. Presidente da Fecomercio, o 

empresário Marcelo Queiróz falou da importância de “manter e ampliar a parceria 
em um projeto que tem tanto alcance social” para tornar cidadãos melhores. 

No ano passado, o Sistema Fecomércio investiu, inicialmente, R$ 23 mil no projeto. 

Nos meses seguintes, foram mais de R$ 10 mil por mês. Em junho de 2013, doou R$ 
50 mil ao Proerdi, que também integra o programa RN Vida. 

Na solenidade, emocionante apresentação do coral do Centro Integrado de Esporte 
e Cultura RN Vida, que entoou a música tema do projeto, “A vida vale mais”, de 

autoria de Carminha Soares e Mizael Cabral. 

Também teve entrega dos prêmios do Concurso Cultural RN Vida, que premiou as 

três melhores redações feitas pelos alunos durante as atividades da colônia de 
férias, no ano passado. Júlia Alice Gondim,Cintia Caroline Coelho e Jennifer Dias da 

Silva foram os vencedores e cada uma recebeu um tablet. 

Mais notícias no Twitter da Abelhinha 

Classificação: Positiva 

http://blog.tribunadonorte.com.br/abelhinha/fecomercio-renova-convenio-para-o-rn-vida/98530
http://twitter.com/#%21/elianalima
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Carreta escola em Paraú 

 08:28  Nenen do Gas 

O SENAC estará enviando para Paraú, uma Carreta-escola que conta com 

equipamentos e infraestrutura necessários para a realização dos cursos de beleza 
profissional, com o mesmo padrão de qualidade das unidades fixas.  

 
As inscrições já se encontram abertas até terça-feira, 25 de fevereiro de 2014, e 

serão realizadas na Secretaria de Assistência Social de Paraú com oferta de um total 
de 125 vagas. 

 

 
 

CABELEIREIRO ASSISTENTE 
MANICURE E PEDICURE 

DEPILADOR 
DESIGN DE SOBRANCELHAS 

UNHAS DECORADAS 
AUTO MAQUIAGEM 

PRODUÇÃO PARA FESTAS 
Documentação Necessária: Comprovante de residência, RG, CPF e declaração de 

escolaridade de acordo com o curso escolhido. 
 
Classificação: Positiva 

http://parauforte.blogspot.com.br/2014/02/carreta-escola-em-parau.html
http://4.bp.blogspot.com/-n6IpmonhlFY/UwieiKkVQ1I/AAAAAAAAPzQ/7hepl8pEziI/s1600/ms_carreta_500x234.jpg
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Paraú receberá cursos profissionalizantes do Senac 

 

 
Para marcar a iniciativa, no próximo dia 06 de março, às 19h, será realizada solenidade de 
lançamento das atividades da Carreta-Escola de Moda e Beleza do Senac 

O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, levará ao município de Paraú, na 
região Oeste do estado, oportunidades de qualificação profissional. A previsão é de 
que sejam beneficiadas cerca de 200 pessoas, através do Programa Senac Móvel e 
do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 

Para marcar a iniciativa, no próximo dia 06 de março, às 19h, será realizada 
solenidade de lançamento das atividades da Carreta-Escola de Moda e Beleza do 
Senac, com a presença do presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes 
de Queiroz, do Prefeito do Município, Antônio Carlos Peixoto Nunes, e do Diretor 
Regional do Senac, Helder Cavalcanti. A solenidade também será prestigiada pelo 
presidente da Fecomércio Amapá , Ladislao Monte, que é natural do município de 
Paraú. 

Entre os meses de março a julho, deverão ser capacitadas 135 pessoas na cidade, 
através de nove turmas, nos cursos Cabeleireiro Assistente, Manicure e Pedicure, 
Depilador, Design de Sobrancelhas, Produção para festas, Auto Maquiagem e Unhas 
decoradas. 

Na ocasião, também será anunciada a realização de cursos no município, por meio 
de Pronatec, com opções de capacitação nas áreas de vendas e imagem pessoal. 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, destaca 
que uma das principais metas para 2014 é expandir a atuação do Senac, levando 
oportunidades de qualificação para os municípios que ainda não possuem estrutura 
física da instituição. “Nossa previsão é beneficiar mais de cem municípios norte-rio-
grandenses neste ano, levando oportunidade de qualificação para a população que 
necessita se preparar para se inserir no mercado de trabalho. Democratizar o acesso 
ao ensino representa levar novas oportunidades de vida para a população mais 
carente”, disse. 

Saiba mais – O Senac Móvel no Rio Grande do Norte atua nas áreas de Moda e 
Beleza, Turismo e Hotelaria e Informática e Gestão. As carretas-escolas cruzam os 
municípios potiguares, levando infraestrutura pedagógica de última geração aos 
municípios onde a instituição não possui unidades. 

Fonte: Fecomercio  Classificação: Positiva 

http://www.passeiaki.com/termo/Amap%C3%A1
http://www.passeiaki.com/termo/Rio%20Grande%20do%20Norte
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Paraú receberá cursos profissionalizantes do Senac 

Extraído de: portalmercadoaberto.noticias   17 horas atrás 

 
Para marcar a iniciativa, no próximo dia 06 de março, às 19h, será realizada solenidade de 
lançamento das atividades da Carreta-Escola de Moda e Beleza do Senac 

O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, levará ao município de Paraú, na 
região Oeste do estado, oportunidades de qualificação profissional. A previsão é de 
que sejam beneficiadas cerca de 200 pessoas, através do Programa Senac Móvel e 
do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 

Para marcar a iniciativa, no próximo dia 06 de março, às 19h, será realizada 
solenidade de lançamento das atividades da Carreta-Escola de Moda e Beleza do 
Senac, com a presença do presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes 
de Queiroz, do Prefeito do Município, Antônio Carlos Peixoto Nunes, e do Diretor 
Regional do Senac, Helder Cavalcanti. A solenidade também será prestigiada pelo 
presidente da Fecomércio Amapá , Ladislao Monte, que é natural do município de 
Paraú. 

Entre os meses de março a julho, deverão ser capacitadas 135 pessoas na cidade, 
através de nove turmas, nos cursos Cabeleireiro Assistente, Manicure e Pedicure, 
Depilador, Design de Sobrancelhas, Produção para festas, Auto Maquiagem e Unhas 
decoradas. 

Na ocasião, também será anunciada a realização de cursos no município, por meio 
de Pronatec, com opções de capacitação nas áreas de vendas e imagem pessoal. 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, destaca 
que uma das principais metas para 2014 é expandir a atuação do Senac, levando 
oportunidades de qualificação para os municípios que ainda não possuem estrutura 
física da instituição. “Nossa previsão é beneficiar mais de cem municípios norte-rio-
grandenses neste ano, levando oportunidade de qualificação para a população que 
necessita se preparar para se inserir no mercado de trabalho. Democratizar o acesso 
ao ensino representa levar novas oportunidades de vida para a população mais 
carente”, disse. 

Saiba mais – O Senac Móvel no Rio Grande do Norte atua nas áreas de Moda e 
Beleza, Turismo e Hotelaria e Informática e Gestão. As carretas-escolas cruzam os 
municípios potiguares, levando infraestrutura pedagógica de última geração aos 
municípios onde a instituição não possui unidades. 

Fonte: Fecomercio Classificação: Positiva 

http://www.passeiaki.com/termo/Amap%C3%A1
http://www.passeiaki.com/termo/Rio%20Grande%20do%20Norte


 

NOTÍCIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE              DATA: 28.02.14   EDITORIA: 
POLÍTICA  

Câmara altera reembolso de verba paga a vereadores 

Publicação: 28 de Fevereiro de 2014 às 00:00 
A Câmara Municipal de Natal fará mudança no modelo da chamada verba de 
gabinete, que é paga mensalmente a cada um dos 29 vereadores. A alteração é a 
modalidade como ocorre o depósito. Atualmente, o dinheiro, R$ 17 mil por mês para 
cada um dos parlamentares, é depositado na conta de um assessor indicado pelo 
vereador e ao final do mês há uma prestação de contas do gasto. 
Emanuel 
Amaral

Projeto já foi lido no plenário da Câmara Municipal e deve ser apreciado depois do 
carnaval 
 
O projeto de lei que tramita na Casa e será votado após o carnaval prevê a forma de 
verba indenizatória. Ou seja, o pagamento será feito após a comprovação do gasto. 
O presidente da Câmara, vereador Alberto Dickson (PROS), destacou que já foi feita 
a leitura do projeto e a expectativa é tramitar nas comissões na semana seguinte ao 
carnaval e nesta mesma semana ser colocado para votação no plenário.  
 
“A Câmara está seguindo uma orientação do  Tribunal de Contas e do Ministério 
Público, que pedem para as Câmara adotaram a verba indenizatória, como já ocorre 



 

na Assembleia Legislativa”, explicou o vereador Júlio Protásio (PSB), vice-presidente 
da Casa e líder da bancada do prefeito Carlos Eduardo. 
 
O vereador explicou que os procuradores da Câmara, responsáveis pela elaboração 
do projeto de lei, reproduziram o modelo de verba indenizatória do Legislativo 
estadual. “Mas não haverá qualquer mudança no valor da verba (que é de R$ 17 
mil)”, destacou. 
 
Para Júlio Protásio o novo modelo, a ser implantado depois da votação, será mais 
transparente. “Vai ser mais transparente e mais controlado. A Câmara só vai liberar 
os recursos (de ressarcimento) após o controle interno aprovar”, disse. 

O formato da verba indenizatória  prevê que após o pagamento do gasto, o vereador 
envia a nota fiscal para a Controladoria e o reembolso, com o pagamento aprovado, 
será feito em cinco dias. 
 
Presidente da Federação das Câmara Municipais do Rio Grande do Norte, o vereador 
Albert Dickson adiantou que a entidade promoverá um curso para todos os 
presidentes de Câmaras sobre a mudança de verba de gabinete para verba 
indenizatória. “O nosso objetivo é tornar padrão esse modelo para todas as Câmara 
do Estado, esse é o modelo da Assembleia”, completou Albert.  
 
Reforma Administrativa 
Na primeira sessão após o carnaval, a Câmara Municipal de Natal já terá uma sessão 
muito polêmica. Com a presença de secretários municipais e líderes sindicais, o 
Legislativo promoverá uma audiência pública sobre a reforma administrativa 
proposta pelo prefeito. 
 
Líder da bancada da administração, o vereador Júlio Protásio confirmou que os 
secretários de Gestão de Pessoas, Dionísio Gomes, e o controlador geral Fábio 
Sarinho estarão no debate. A presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, 
Soraia Godeiro, também confirmou presença.  
 
“Após essa audiência, com o esclarecimento dos pontos onde há dúvida dos 
vereadores, esperamos que o projeto da reforma entre no trâ mite de votação nas 
comissões”, disse Protásio. 
 
Ele explicou que a urgência será proposta apenas para alguns pontos da reforma. 
“Urgência apenas para o que for acordado entre governo e oposição, as matérias 
mais polêmicas terão a tramitação ordinária”, frisou. 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE              DATA: 28.02.14   EDITORIA: 
POLÍTICA  

Reforma será tema de audiência pública 

A reforma administrativa, que será tema de audiência pública na próxima quinta-
feira, não é novidade para os vereadores de Natal. Afinal, ainda no dia 10 de 
dezembro, o então secretário municipal de Administração e Gestão Estratégica de 
Natal (Segelm), Dionísio Gomes, apresentou aos parlamentares da capital potiguar a 
proposta.  
 
Pela projeto, serão extintas as estruturas das secretarias municipais de Relações 
Institucionais e Governanças Solidária (Serig), Políticas Públicas para as Mulheres 
(Semul), além da Empresa de de Segurança Alimentar e Nutricional (Alimentar). A 
reforma ainda pretende transformar a Ouvidoria Municipal em uma secretaria 
adjunta vinculada à Controladoria Geral do Município. A extinção da Semul é um dos 
pontos mais polêmicos do projeto. 

A adoção dessas medidas acarretará na extinção de 212 cargos, promovendo uma 
economia anual de R$ 9,5 milhões. A expectativa é que em três anos o município 
economize R$ 28,5 milhões.  Dionísio Gomes destacou na ocasião que o projeto final 
da reforma administrativa é resultado de um trabalho difícil elaborado pela equipe 
da Secretaria de Administração, em conjunto com a Falconi Consultores.  
 
Quando esteve no Legislativo, no último dia 18 para fazer a leitura da mensagem 
anual, o prefeito Carlos Eduardo pediu empenho dos vereadores na votação da 
reforma administrativa.  
 
Na opinião do chefe do executivo, a proposta merece prosperar, entre outras coisas, 
porque enxuga a máquina pública – um exemplo disso seria a extinção de 156 cargos 
comissionados e 136 funções gratificadas. E estabelece um novo modelo de 
organização. 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 28.02.14   EDITORIA: NATAL  

Alternativos vão mudar itinerário e baixar preço 

Publicação: 28 de Fevereiro de 2014 às 00:00 
Os permissionários do transporte alternativo de passageiros, em Natal, passam a 
operar,  a partir da próxima quinta-feira, dia 6 de março, nas rotas hoje restritas ao 
transporte convencional, em especial nos corredores em que os ônibus tem o 
privilégio de circulação, e baixarão a tarifa dos atuais R$ 2,20 para R$ 1,50. As 
mudanças, segundo infomou o presidente do Sindicato dos Proprietários de 
Transportes Alternativos de Passageiros do RN (Sintoparn), Nivaldo Andrade, são por 
tempo indeterminado.  
Rayane 
Mainara

Linhas da Transcoop Natal que fazem integração cobram R$ 1,60 
 
A alteração no itinerário não passará impune. É o que garante o secretário-adjunto 
de Transportes, Clodoaldo Cabral. Ele  afirmou que caso o Sintoparn desobedeça o 
itinerário traçado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), como 
anunciado ontem,  serão tratados como “clandestinos” e estarão passíveis da 
apreensão e  recolhimento de veículos, além da aplicação de multas e análise sobre 
a possibilidade da perda de permissão.  
 
Já a redução no valor da passagem cobrada pelos alternativos foi vista como 



 

“benefício para a população” pelo secretário adjunto, que afirmou ser necessário 
somente o encaminhamento de um ofício solicitando a redução da tarifa à 
Secretaria. “Se eles pedirem e conseguirem manter a operação a esse custo, nós 
autorizaremos”, frisou Cabral. “Quem sai ganhando é a população”, acrescentou. Por 
ora, admite ele, a Semob não tem programada qualquer operação de fiscalização. 
 
Fontes jurídicas ouvidas pela TRIBUNA DO NORTE afirmam que qualquer reajuste no 
valor da tarifa, seja para mais ou menos, só tem validade legal se sancionada por 
decreto do Executivo – o que diverge do posicionamento da Semob. Em 2013, o 
prefeito Carlos Eduardo valeu-se desse dispositivo para retroagir o aumento 
anunciado na passagem de R$ 2,40 para os atuais R$ 2,20. 
 
A decisão dos permissionários é, segundo Nivaldo Andrade, uma resposta ao 
Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros do Município do 
Natal (Seturn)  que “reduziu o valor da tarifa em alguns carros vinculados à 
Transcoop Natal, que circulam em linhas da zona Norte da capital”.  De acordo com 
o Sitoparn, vários carros estão cobrando R$ 1,60, mas esse valor valeria apenas para 
as linhas onde o passageiros fazem integração. 

 “Vamos rodar nas principais avenidas e rotas que hoje são restritas aos ônibus e 
alternativos da Transcoop Natal ligados ao Seturn, em especial nos corredores onde 
os ônibus têm privilégio de circular”, disse Nilvado Andrade. 
 
“As rotas que operamos”, completa Pedro neto, “não oferecem rendimento algum. E 
se até agora não conseguiram desatar o nó e implantar a unificação da bilhetagem 
eletrônica, vamos reduzir nossos prejuízos dessa forma”.  
 
O Ministério Público do Estado quer detalhes sobre a operação do sistema de 
transportes e vendas de passagens. Ontem, a Promotoria do Consumidor instaurou 
inquérito civil para que em cinco dias, após a notificação, Semob, Seturn e Sintoparn 
informem os obstáculos encontrados para a não unificação  da bilhetagem eletrônica 
no sistema de transporte coletivo de Natal . 
 
Por telefone, o procurador geral do Município, Carlos Castim, antecipou que é 
“totalmente contrario a esse estado de coisas”, mas só dará entrevista após reunião 
com o prefeito Carlos Eduardo e a secretária de mobilidade, Elequicina Santos. O 
Seturn mantém o silêncio e só se pronuncia ao final do processo, segundo informou 
a assessoria de imprensa. 
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Economia avança 2,3% e traz otimismo para 2014 

Publicação: 28 de Fevereiro de 2014 às 00:00 
Rio (AE) - O Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país, fechou 2013 com um crescimento de 2,3%. O PIB totalizou R$ 
4,84 trilhões no ano, divulgou ontem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Em 2012, o crescimento havido sido de 1%.  
Divulgação

A agropecuária foi a atividade com maior crescimento. O destaque foi a soja, 

segundo o IBGE  
 
A projeção para este ano é de “crescimento sustentável, que poderá ser um pouco 
maior do que em 2013”, disse o ministro da Fazenda, Guido Mantega. O governo 
aposta em 2,5%, enquanto o mercado projeta 1,7%. Quanto a 2013, o mercado 
estimava crescimento entre 2,07% e 2,30%. Para o presidente do Banco Central, 
Alexandre Tombini, o resultado confirma a gradual recuperação da atividade 
econômica.  
 
Pelo lado da produção, o crescimento de 2% do setor de serviços foi o principal 
responsável pela alta de 2,3% do PIB - porque o setor responde por quase 70% do 
setor produtivo brasileiro. Mas a maior alta foi apresentada pela agropecuária: 7%, o 



 

maior crescimento desde 1996, quando começou a atual metodologia de cálculo do 
PIB. 
 
“O grande destaque foi a soja”, disse a pesquisadora de Contas Nacionais do IBGE 
Rebeca Palis. A produção da soja cresceu 24,3% em 2013, com um aumento de área 
plantada de 11,3%. Outros produtos agrícolas que  cresceram foram cana-de-açúcar 
(10%), milho (13%) e trigo (30,4%). A indústria foi a atividade que menos avançou, 
no país (1,3%).  
 
No quarto trimestre de 2013, o PIB cresceu 0,7% em relação ao trimestre 
imediatamente anterior, resultado que ficou acima das estimativas dos analistas, 
que previam desde estabilidade a alta de 0,55%. Na comparação com o quarto 
trimestre de 2012, o PIB apresentou alta de 1,9% no quarto trimestre de 2013. As 
estimativas iam de de 1,07% a 1,80%. 
 
Em 2013, a economia brasileira cresceu mais que os Estados Unidos e o Reino Unido 
(ambos com 1,9%), mas ainda ficou abaixo da média global, estimada pelo Fundo 
Monetário Internacional (FMI) em 3,0% no ano. Com alta de 2,3%, o PIB brasileiro 
superou outros países, mas passou longe dos resultados da China (7,7%) e Coreia do 
Sul (2,8%). “Não fizemos a comparação com os Brics porque Índia e Rússia ainda não 
divulgaram o PIB”, justificou Rebeca Palis. 
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 PIB x governo 

Publicação: 28/02/14 
Luiz Antônio Felipe [ laf@tribunadonorte.com.br] 
 
A economia brasileira cresceu 2,3% em 2013, segundo o IBGE. Um índice que 
surpreendeu positivamente, na comparação com os anos anteriores e cravou na 
estimativa do governo. Em valores correntes, o PIB alcançou R$ 4,84 trilhões e, per 
capita  R$ 24.065. Em 2012, houve crescimento de 1%; em 2011, de 2,7%; e em 
2010, de 7,5%, o melhor ano da década. No quarto trimestre, o crescimento foi de 
0,7% em relação ao trimestre anterior, puxado pela expansão do setor de serviços 
(0,7%). Em relação ao mesmo período de 2012 (4º trimestre), o crescimento foi de 
1,9%. Nos três últimos meses do ano, em relação ao terceiro trimestre, a indústria 
teve contração e agropecuária ficou estável. O aumento de impostos ajuda a puxar 
PIB para cima, revela o IBGE. 
Freio 
A inflação de fevereiro, pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), confirma a 
desaceleração registrada desde o fim de janeiro ao subir apenas 0,38%, após um 
aumento de 0,48% no primeiro mês deste ano. É o índice aplicado aos contratos 
como os de aluguel. O indicador acumula alta de 0,87% no ano e de 5,76% em 12 
meses. No varejo, o IPC desacelerou para 0,70%, ante 0,87% no início de 2014.  
 
Reação 
Os empresários e entidades dos trabalhadores da indústria, comércio e agricultura 
de todo o País consideram que o novo aumento da taxa básica de juros (Selic), em 
0,25 ponto percentual, para 10,75% ao ano, anunciado na noite de quarta-feira, pelo 
Banco Central, reduzirá às condições de crescimento da economia brasileira e em 
especial o consumo das famílias. É um fator inibidor.  
APLICAÇÃO  
Um estudo mostra que a  alta dos juros faz o fundo de investimento ganhar da 
poupança, se a taxa de administração for abaixo de 2% ao ano. Isso acontece porque 
o rendimento dos fundos acompanha a alta da taxa Selic, enquanto o rendimento da 
poupança é fixo em 6,17% mais TR. Desde que a taxa Selic ficou acima de 8,5% (em 
julho do ano passado), as regras da poupança antiga e nova são idênticas.  
 
Plano Real: 20 anos 
Os pilares do Plano Real foram plantados há exatamente 20 anos, no dia 28 de 
fevereiro de 1994, no governo do presidente Itamar Franco, sendo ministro da 
Fazenda Fernando Henrique Cardoso. Começou com a URV (Unidade Real de Valor), 
para virar a nova moeda, o real, a partir de 1º de julho, hoje uma das moedas mais 



 

valorizadas do mundo, apesar da inflação média anual de 6% nos útlimos quatro 
anos.   
EXPEDIENTE  
Os bancos e repartições públicas fecham hoje no final do expediente e só reabrem 
na quarta-feira (5), a partir do meio dia. Os supermercados fecham apenas na 
segunda-feira de carnaval, feriado dos comerciários. Os shopping centers também 
fecham no carnaval, com exceção das praças e dos cinemas. Conta com vencimento 
de sábado (1º) até a terça-feira (4), poderão ser pagas na quarta-feira, dia 4. 
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Ações esperam distribuição 

Publicação: 28 de Fevereiro de 2014 às 00:00 
Os processos impetrados pelo Ministério Público (MPE) com vistas a responsabilizar 
a governadora Rosalba Ciarlini (DEM) e o secretário do Planejamento e das Finanças 
(Seplan), Obery Rodrigues, quanto ao caos no sistema socioeducativo do Estado – e 
para possíveis soluções dos problemas – ainda não foram apreciados no Judiciário 
(TJ/RN). Um deles porque o juiz ainda não decidiu a demanda e o outro devido a um 
problema no sistema eletrônico do TJ/RN. As ações judiciais do MPE tem motivação 
no que se chamou “falência” da  Fundação Estadual da Criança e do Adolescente 
(Fundac).  
Magnus 
Nascimento

Juiz Homero Lechner vai julgar solicitação para solucionar caos 
 
As duas ações foram divididas entre a de improbidade administrativa, que pede a 
responsabilização dos gestores públicos pelo caos instalado na estrutura da Fundac; 
e a Ação Civil Pública, que requer medidas efetivas, por parte do Estado, para 
combater o caos. Segundo informações do juiz José Dantas de Paiva, coordenador da 
Infância e Juventude de Natal, o processo de improbidade foi enviado para uma das 
Varas da Fazenda Pública e ainda não se sabe qual juiz deverá apreciá-lo. Um 



 

problema no sistema  judicial eletrônico do TJ/RN não permitiu a distribuição do 
processo. A ação civil pública já foi distribuída e ficará sob a análise do juiz da 3ª Vara 
da Infância e Juventude, Homero Lechner. 
 
Ceducs 
A situação de penúria e insalubridade dos Centros Educacionais (Ceduc’s) de 
internação permanente no RN foi a que mais motivou o MPE a ingressar com a ação 
civil pública. O processo é assinado por onze promotores.  
 
De acordo com os representantes do Ministério Púbico, a ação visa “de maneira 
definitiva e verdadeiramente eficaz, solucionar as diversas irregularidades e 
problemas que resultaram no caos do Sistema Socioeducativo Potiguar”.  
 
Em caráter liminar, ou seja, urgente, os promotores pedem a nomeação de 
interventor pelo prazo de 180 dias, prorrogável pelo mesmo período, em 
substituição ao atual gestor,   ex-prefeito de Campo Grande, José Edilberto de 
Almeida, nomeado no último dia 15. 
 
O Ministério Público indicou três nomes: o da delegada de Polícia Civil  Kaline Leite 
Gonçalves, além de Tércio Bento da Silva ou Ludmilla Mirza da Moreira, como consta 
na ação. 
 
Estatística 
Um levantamento apresentado à TN pelo juiz José Dantas, que também é titular da 
1ª Vara da Infância e da Juventude, mostra que as mortes violentas de adolescentes, 
em Natal, aumentaram 22% em 2013, se comparado com o ano anterior. Apenas no 
ano passado, os homicídios corresponderam a 33% do total de óbitos registrados na 
faixa etária de 12 a 17 anos. 
 
De acordo com o magistrado, a evolução do número de homicídios entre os 
adolescentes demonstra a fragilidade da sociedade diante do problema. 
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Trecho da 101 é interditado 

Publicação: 28 de Fevereiro de 2014 às 00:00 
Um trecho da BR-101, no sentido Centro-Zona Sul, foi bloqueado para o avanço das 
obras de mobilidade, no entorno da Arena das Dunas. De acordo com a Secretaria de 
Mobilidade Urbana (Semob), os motoristas devem procurar vias alternativas para 
evitar congestionamentos. As opções apontadas são a Via Costeira, Jaguarari, rua 
dos Caicós e Interventor Mário Câmara.  
 
A interdiçao, para que ocorra essa mudança, deve permanecer até a próxima 
segunda-feira (10) e é necessária, secretário municipal de Obras, Tomaz Neto, fazer 
mudanças no canteiro central, que tem 3,80 metros de largura e será reduzido para 
que os carros possam passar provisoriamente pela área. Isso porque, 
posteriormente, a Prefeitura fará a interdição de uma faixa de rolamento para a 
instalação das colunas do viaduto.  
 
Nos últimos dois dias, os motoristas natalenses enfrentaram um longo 
congestionamento nas principais avenidas de Natal, principalmente nos finais de 
tarde. Segundo a Semob, o número de agentes de mobilidade está sendo reforçado 
para orientar o fluxo de veículos. A previsão da Prefeitura de Natal é que as obras 
sejam entregues no dia 30 de maio. O projeto prevê a construção de seis túneis, dois 
viadutos, sendo um estaiado, e duas passarelas, num custo de R$ 222 milhões. 
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Dnit abre propostas hoje 

Publicação: 28 de Fevereiro de 2014 às 00:00 
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) fará hoje, 28, a 
abertura das propostas que concorrem à construção do complexo rodoviário do 
“Gancho de Igapó”. A licitação pelo Regime Diferenciado de Contratações (RDC), no 
formato eletrônico, soma cerca de R$ 48,1 milhões. O projeto faz parte do plano de 
melhoria da acessibilidade na Grande Natal. 
Magnus 
Nascimento

Reestruturação deve desafogar trânsito no gancho de Igapó 
 
Estresse, caos e engarrafamento são comuns há mais de uma década para 
moradores e motoristas que trafegam pela avenida Tomaz Landim, em Igapó, zona 
Norte de Natal. O intenso tráfego na saída do viaduto de Igapó e a falta de estrutura 
para receber a demanda veicular, que hoje é de 48 mil veículos por dia concorrem 
para os gargalos.  
 
Segundo o superintendente do DNIT, Walter Fernandes, o projeto vai melhorar 
problemas como  congestionamento e insegurança no trânsito. Ele explicou que com 
o complexo roroviário, o fluxo no sentido Igapó-Ceará Mirim será direto, pois não 
existirá semáforo. 



 

 
Entre as intervenções estão a implantação de túnel em formato “Y” interligando a 
Avenida das Fronteiras com a rodovia BR-101, sentido Natal, com a rodovia RN-160 - 
sentido São Gonçalo do Amarante, com 4,5 mil metros quadrados, e um viaduto com 
280 m de comprimento, ao longo da rodovia federal, nos dois sentidos.  
 
A obra prevê ainda a construção de sistema de drenagem para a captação e 
condução de águas pluviais, além de estação elevatória. O projeto de urbanização da 
área inclui instalação de 150 postes de iluminação pública, inclusive no túnel, 
sinalização horizontal e vertical, com pórticos, defensas metálicas e barreiras New 
Jersey, além de abrigos de ônibus e quadras esportivas.  
 
Pelo edital, empresa deve elaborar projeto ambiental para recuperar áreas que 
podem ser degradadas em função da obra. Para minimizar os transtornos, os desvios 
de tráfego serão feitos por etapas, conforme andamento das obras. 
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