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VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE            DATA: 06.03.14  
 
Natal irá à rodada de negócios organizada pelo Sebrae/RN nos EUA e México | O 
Jornal de Hoje 
 
 
 

. Segundo o secretário Fernando 
Bezerril, Natal estará sendo divulgada nas reuniões que serão realizadas em Miami e 
cidade do México. Foto:Divulgação 
A Prefeitura do Natal, através da secretaria municipal de Turismo e Desenvolvimento 
Econômico (Seturde), participará  no período de 10 a 15 de março em Miami 
(Estados Unidos) e Cidade do México (México) de rodadas de negócios organizada 
pelo Sebrae/RN e Fecomércio/RN.  Participa pela Seturde, o diretor do 
Departamento de Promoções Turísticas, Francisco Cunha Neto, por delegação do 
secretário Fernando Bezerril que devido compromissos assumidos em Natal com 
assuntos ligados ao projeto da BRA e os empresários franceses impossibilitaram-no 
de participar dessa programação. 
 
O evento é uma ação promocional com apoio da Embratur e que tem como 
motivação o fato dos Estados Unidos e México jogarem em Natal e que despertam 
maior interesse dos empresários daqueles países terem uma ideia dos 
empreendimentos turísticos que a cidade pode oferecer como porta de entrada para 
fazer negócios, além de provocar a vinda de turistas daqueles dois países no período 
da Copa de 2014. 
 
Segundo o secretário Fernando Bezerril, Natal estará sendo divulgada nas  reuniões 
que serão realizadas em Miami e cidade do México, através  da exibição de um filme 
bilíngüe (inglês e espanhol) com a programação do “Natal em Natal”, além de pen 

http://d25vw65106l1re.cloudfront.net/media/FERNANDO.jpg


 

drives que serão distribuídos aos empresários e jornalistas presentes onde é 
mostrado o  acervo cultural de Natal e suas atrações turísticas. Em conjunto com a 
Abrasel-RN será distribuído um folder apresentando a gastronomia do Rio Grande do 
Norte, incluindo também um mapa da cidade do Natal. Participam ainda pelo Rio 
Grande do Norte, dez empresários do setor de hotelaria. 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM            DATA: 07.03.14 
 
Associação consegue apoio do prefeito para revitalizar o bairro do Alecrim - Blogs e 
Colunas - Nominuto.com 
 
A revitalização do Alecrim entrou na pauta do prefeito Carlos Eduardo Alves (PDT) 
para 2015. Esta é a expectativa de Francisco Denerval Sá, presidente da Associação 
dos Empresários do Bairro do Alecrim (AEBA), após recente reunião com o chefe do 
executivo municipal e entidades empresariais como a Fecomércio e o Sebrae. 
 
A ideia é executar um projeto da AEBA de 2009 que prevê a repaginação de vias e 
locais (Praça Gentil Ferreira), a realocação do camelódromo e criação de novos 
estacionamentos no bairro por onde circulam mais de 150 mil pessoas e mais de 50 
mil trabalhadores. Francisco Denerval estima que o Alecrim tem hoje mais de 2 mil 
camelôs. 
 
O projeto de revitalização do bairro do Alecrim, um dos mais tradicionais e 
adensados da capital, foi elaborado em 2009 após uma pesquisa feita com 
consumidores, camelôs e empresários da região. O custo é estimado em R$ 25 
milhões, principal entrave apontado pelo poder público. A Prefeitura de Natal diz 
que não tem recursos para bancar todo plano, mas admite a possibilidade de uma 
PPP (Parceria Público Privada) para solucionar os principais gargalos do bairro, como 
o uso indevido das calçadas por parte de camelôs e a falta de estacionamentos. 
 
Francisco Denerval, por exemplo, defende a instalação de parquímetros para 
aumentar as vagas de estacionamentos. O projeto começou a ser implantado em 
2003, mas foi suspenso depois de questionamentos do Ministério Público e de uma 
saraivada de críticas dos natalenses que frequentam o bairro do Alecrim. A AEBA 
também vê a necessidade de atrair estacionamentos rotativos privados. 
 
O maior desafio será a realocação do camelódromo localizado entre a Praça Gentil 
Ferreira e a Avenida Coronel Estevam. A ideia é transferir os camelôs para o 
Mercado do Fogo e para outro ponto ainda ser definido pela Prefeitura de Natal e 
pelos empresários interessados em investir no novo espaço. 
 
Segundo Denerval Sá, o projeto prevê uma nova Praça Gentil Ferreira - a praça do 
relógio - com nova arborização, um museu, um teatro e um centro de informações. 
O atual camelódromo daria lugar a um calçadão com bancos e abrigos para os 
consumidores e transeuntes. 
 
O prefeito Carlos Eduardo Alves se comprometeu a estudar o assunto e levantar os 
custos para incluir o projeto de revitalização do Alecrim na Lei Orçamentária Anual 
de 2015. 
 



 

Confira minha entrevista com Francisco Denerval Sá, presidente da Associação dos 
Empresários do Bairro do Alecrim, no Jornal 96: 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO           DATA: 06.03.14  
 
 
 Projeto propõe melhorias para o bairro do Alecrim 
 Elaborado em 2009, o projeto foi criado durante o desenvolvimento do programa 
Agentes Locais de Inovação (ALI) 
 
Um bairro com ruas sinalizadas, estacionamento para veículos, novas paradas de 
ônibus, bancos e iluminação pública, além de um espaço para convivência que inclui 
teatro e museu. Essa pode ser a realidade do bairro do Alecrim caso o projeto de 
Design Urbano elaborado pelo Sebrae no Rio Grande do Norte seja viabilizado. A 
proposta já foi apresentada ao prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. Além do 
Sebrae-RN, entidades como a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do RN (Fecomércio), Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Natal e a Associação 
dos Empresários do Bairro do Alecrim (AEBA) participaram da reunião com o prefeito 
Carlos Eduardo. 
 
Elaborado em 2009, o projeto foi criado durante o desenvolvimento do programa 
Agentes Locais de Inovação (ALI), uma iniciativa do Sebrae que leva até as empresas 
consultoria especializada, que, no primeiro ciclo, foi dedicado ao Alecrim. Nesse 
mesmo período, o projeto foi apresentado à gestão municipal na época. &quot;O 
Sebrae durante o programa constatou o alto poder econômico do bairro, mas 
também a enorme informalidade. Então, nosso corpo técnico desenvolveu esse 
projeto de Design Urbano com a ajuda de parceiros&quot;, afirma a gerente da 
Unidade de Comércio e Serviço do Sebrae-RN, Sandra Martins. 
 
Além das alterações na comunicação visual urbana, na engenharia de trânsito e no 
mobiliário urbano, o projeto prevê a substituição do camelódromo por uma 
estrutura a ser erguida na chamada feira do fogo (esquina da Avenida Coronel 
Estevam com a Rua Presidente Quaresma). &quot;A informalidade ainda é um 
grande problema do bairro&quot;, destaca o presidente da Associação dos 
Empresários do Bairro do Alecrim (AEBA), Francisco Denerval de Sá. 
 
De acordo com a gerente, o Sebrae vai atuar na capacitação desse público. &quot;O 
Sebrae contribuirá com a formalização dos micro e pequenos empresários da 
região&quot;. Uma contribuição para a economia de um dos bairros mais 
importantes financeiramente para a cidade. &quot;O projeto vai melhorar a 
organização do Alecrim e isso vai ser muito bom porque vai levar mais natalenses 
para lá, o que vai gerar retorno para a economia&quot;, garante Sandra Martins. 
 
&quot;Natalenses de todas as esferas sociais frequentam o bairro, que é a cara do 
comércio de rua desta cidade. E é também um bairro, que infelizmente, vem sendo 
negligenciado em alguns aspectos. Com o projeto, iremos mudar a geografia humana 
e o visual do bairro, tornado-o mais aprazível e digno para todos os que frequentam 



 

e para os que tiram de lá o sustento de suas famílias&quot;, completou durante a 
reunião de apresentação do projeto o presidente da Fecomércio RN, Marcelo 
Queiroz. 
 
Outras mudanças contempladas pelo projeto são a revitalização da Praça Gentil 
Ferreira que terá áreas verdes e caminhos para circulação e descanso. O teatro e 
museu incluso no projeto compreendem a mesma área da praça que terá ainda um 
café e um centro de informações. &quot;O projeto vai beneficiar os empresários, 
camelôs e público circulante. Vamos passar a ter uma área boa de 
humanização&quot;, esclarece Francisco Derneval de Sá que há 30 anos trabalha no 
bairro do Alecrim. &quot;O Alecrim faz parte da minha vida e tenho a esperança de 
vê-lo diferente daqui a um tempo&quot;. 
 
  
 
Fonte: Agência Sebrae de Notícias RN 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: PONTO DE VISTA ONLINE            DATA: 06.03.14 
Associação de Empresários do Alecrim acredita na revitalização do bairro do 
Alecrim | Ponto de Vista com Nelson Freire 
 
 
Posted on 06. Mar, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
A revitalização do Alecrim entrou na pauta do prefeito Carlos Eduardo Alves (PDT) 
para 2015. Esta é a expectativa de Francisco Denerval Sá, presidente da Associação 
dos Empresários do Bairro do Alecrim (AEBA), após recente reunião com o chefe do 
executivo municipal e entidades empresariais como a Fecomércio e o Sebrae. A ideia 
é executar um projeto da AEBA de 2009 que prevê a repaginação de vias e locais 
(Praça Gentil Ferreira), a realocação do camelódromo e criação de novos 
estacionamentos no bairro por onde circulam mais de 150 mil pessoas e mais de 50 
mil trabalhadores. Francisco Denerval estima que o Alecrim tem hoje mais de 2 mil 
camelôs. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE JORANL METROPOLITANO            DATA: 06.03.14  
Jornal Metropolitano 
 
06 de Março de 2014 às 09h45 
 Projeto do Sebrae-RN propõe melhorias para o bairro do Alecrim  
  O Alecrim é um dos bairros mais populosos de Natal  
 
 Um bairro com ruas sinalizadas, estacionamento para veículos, novas paradas de 
ônibus, bancos e iluminação pública, além de um espaço para convivência que inclui 
teatro e museu. Essa pode ser a realidade do bairro do Alecrim caso o projeto de 
Design Urbano elaborado pelo Sebrae no Rio Grande do Norte seja viabilizado. A 
proposta já foi apresentada ao prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. Além do 
Sebrae-RN, entidades como a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do RN (Fecomércio), Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Natal e a Associação 
dos Empresários do Bairro do Alecrim (AEBA) participaram da reunião com o prefeito 
Carlos Eduardo. 
  
Elaborado em 2009, o projeto foi criado durante o desenvolvimento do programa 
Agentes Locais de Inovação (ALI), uma iniciativa do Sebrae que leva até as empresas 
consultoria especializada, que, no primeiro ciclo, foi dedicado ao Alecrim. Nesse 
mesmo período, o projeto foi apresentado à gestão municipal na época. “O Sebrae 
durante o programa constatou o alto poder econômico do bairro, mas também a 
enorme informalidade. Então, nosso corpo técnico desenvolveu esse projeto de 
Design Urbano com a ajuda de parceiros”, afirma a gerente da Unidade de Comércio 
e Serviço do Sebrae-RN, Sandra Martins. 
  
Além das alterações na comunicação visual urbana, na engenharia de trânsito e no 
mobiliário urbano, o projeto prevê a substituição do camelódromo por uma 
estrutura a ser erguida na chamada feira do fogo (esquina da Avenida Coronel 
Estevam com a Rua Presidente Quaresma). “A informalidade ainda é um grande 
problema do bairro”, destaca o presidente da Associação dos Empresários do Bairro 
do Alecrim (AEBA), Francisco Denerval de Sá. 
  
De acordo com a gerente, o Sebrae vai atuar na capacitação desse público. “O 
Sebrae contribuirá com a formalização dos micro e pequenos empresários da 
região”. Uma contribuição para a economia de um dos bairros mais importantes 
financeiramente para a cidade. “O projeto vai melhorar a organização do Alecrim e 
isso vai ser muito bom porque vai levar mais natalenses para lá, o que vai gerar 
retorno para a economia”, garante Sandra Martins. 
  
“Natalenses de todas as esferas sociais frequentam o bairro, que é a cara do 
comércio de rua desta cidade. E é também um bairro, que infelizmente, vem sendo 
negligenciado em alguns aspectos. Com o projeto, iremos mudar a geografia humana 
e o visual do bairro, tornado-o mais aprazível e digno para todos os que frequentam 



 

e para os que tiram de lá o sustento de suas famílias”, completou durante a reunião 
de apresentação do projeto o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
  
Outras mudanças contempladas pelo projeto são a revitalização da Praça Gentil 
Ferreira que terá áreas verdes e caminhos para circulação e descanso. O teatro e 
museu incluso no projeto compreendem a mesma área da praça que terá ainda um 
café e um centro de informações. “O projeto vai beneficiar os empresários, camelôs 
e público circulante. Vamos passar a ter uma área boa de humanização”, esclarece 
Francisco Derneval de Sá que há 30 anos trabalha no bairro do Alecrim. “O Alecrim 
faz parte da minha vida e tenho a esperança de vê-lo diferente daqui a um tempo”. 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM            DATA: 06.03.14  
Associação de Empresários do Alecrim acredita na revitalização do bairro do 
Alecrim - Notícias - Cidades - Nominuto.com 
 
 
A revitalização do Alecrim entrou na pauta do prefeito Carlos Eduardo Alves (PDT) 
para 2015. Esta é a expectativa de Francisco Denerval Sá, presidente da Associação 
dos Empresários do Bairro do Alecrim (AEBA), após recente reunião com o chefe do 
executivo municipal e entidades empresariais como a Fecomércio e o Sebrae. 
 
A ideia é executar um projeto da AEBA de 2009 que prevê a repaginação de vias e 
locais (Praça Gentil Ferreira), a realocação do camelódromo e criação de novos 
estacionamentos no bairro por onde circulam mais de 150 mil pessoas e mais de 50 
mil trabalhadores. Francisco Denerval estima que o Alecrim tem hoje mais de 2 mil 
camelôs. 
 
O projeto de revitalização do bairro do Alecrim, um dos mais tradicionais e 
adensados da capital, foi elaborado em 2009 após uma pesquisa feita com 
consumidores, camelôs e empresários da região. O custo é estimado em R$ 25 
milhões, principal entrave apontado pelo poder público. A Prefeitura de Natal diz 
que não tem recursos para bancar todo plano, mas admite a possibilidade de uma 
PPP (Parceria Público Privada) para solucionar os principais gargalos do bairro, como 
o uso indevido das calçadas por parte de camelôs e a falta de estacionamentos. 
 
Francisco Denerval, por exemplo, defende a instalação de parquímetros para 
aumentar as vagas de estacionamentos. O projeto começou a ser implantado em 
2003, mas foi suspenso depois de questionamentos do Ministério Público e de uma 
saraivada de críticas dos natalenses que frequentam o bairro do Alecrim. A AEBA 
também vê a necessidade de atrair estacionamentos rotativos privados. 
 
O maior desafio será a realocação do camelódromo localizado entre a Praça Gentil 
Ferreira e a Avenida Coronel Estevam. A ideia é transferir os camelôs para o 
Mercado do Fogo e para outro ponto ainda ser definido pela Prefeitura de Natal e 
pelos empresários interessados em investir no novo espaço. 
 
Segundo Denerval Sá, o projeto prevê uma nova Praça Gentil Ferreira - a praça do 
relógio - com nova arborização, um museu, um teatro e um centro de informações. 
O atual camelódromo daria lugar a um calçadão com bancos e abrigos para os 
consumidores e transeuntes. 
 
O prefeito Carlos Eduardo Alves se comprometeu a estudar o assunto e levantar os 
custos para incluir o projeto de revitalização do Alecrim na Lei Orçamentária Anual 
de 2015. 
Classificação: Positiva 
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 Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: ROBSON CARVALHO            DATA: 07.03.14  

Robson Carvalho  

 

06/03/2014 - Robson Carvalho - Matéria Sesc traz ao RN mostra de cinema alemão 
O cinema vanguardista da Alemanha vem até o público potiguar com a mostra 

Encontro com o cinema alemão, uma parceria do Sesc com o Goethe Institut. As dez 
produções alemãs selecionadas serão exibidas gratuitamente em seis unidades 

do Sesc RN nos meses de abril e maio. 

A abertura oficial no estado acontece na terça-feira (11/03), às 18h30, no auditório 

do Sesc Centro (Natal), com direito a bate-papo com Gianfranco Marchi e Nelson 
Marques, ambos do Cineclube Natal. A entrada é gratuita. 

Classificação: Positiva 

http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/76089018


 

VEÍCULO: MARCOS DANTAS           DATA: 07.03.14 

Sesc traz ao RN mostra de cinema alemão. Caicó está no roteiro das contempladas  

O cinema vanguardista da Alemanha vem até o público potiguar com a mostra 

Encontro com o cinema alemão, uma parceria do Sesc com o Goethe Institut. As dez 
produções alemãs selecionadas serão exibidas gratuitamente em seis unidades 

do Sesc RN nos meses de abril e maio. A abertura oficial no estado acontece na 
terça-feira (11), às 18h30, no auditório do Sesc Centro (Natal), com direito a bate-

papo com Gianfranco Marchi e Nelson Marques, ambos do Cineclube Natal. A 
entrada é gratuita. Temas como Segunda Guerra Mundial e a vida na Alemanha 

Oriental após a unificação do país são os motes das películas alemãs, produzidas 
entre o fim do século 20 e início do 21.  

  

A programação da mostra Encontro com o cinema alemão acontece até dia 15/03 na 
capital potiguar, e depois será levada às unidades Sesc de São Paulo do Potengi, 

Mossoró, Caicó, Macaíba e Nova Cruz. Em cartaz, estarão filmes como “Adeus, 
Lenin” (2003), “Berlin is in Germany” (2001) “ e “Yella” (2007), com faixas etárias que 

variam entre 12 e 14 anos. No dia da abertura oficial da mostra, será exibido o filme 
“Bem-vindo à Alemanha”, produção de 2010 dirigida por Yasemin Sandereli. 

Classificação: Positiva  



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE           DATA: 07.03.14 

Sesc oferece ao público potiguar o "Encontro com o cinema alemão" | O Jornal de 

Hoje  

 

O cinema vanguardista da Alemanha vem até o público potiguar com a mostra 

“Encontro com o cinema alemão”, uma parceria do Sesc com o Goethe Institut. As 
dez produções alemãs selecionadas serão exibidas gratuitamente em seis unidades 

do Sesc RN nos meses de abril e maio. A abertura oficial no estado acontece na 
terça-feira (11/03), às 18h30, no auditório do Sesc Centro (Natal), com direito a 

bate-papo com Gianfranco Marchi e Nelson Marques, ambos do Cineclube Natal. A 
entrada é gratuita. 

Temas como Segunda Guerra Mundial e a vida na Alemanha Oriental após a 

unificação do país são os motes das películas alemãs, produzidas entre o fim do 
século 20 e início do 21. A programação da mostra “Encontro com o cinema 

alemão” acontece até dia 15/03 na capital potiguar, e depois será levada às 
unidades Sesc de São Paulo do Potengi, Mossoró, Caicó, Macaíba e Nova Cruz. 

Em cartaz, estarão filmes como “Adeus, Lenin” (2003), “Berlin is in Germany” (2001) 
“ e “Yella” (2007), com faixas etárias que variam entre 12 e 14 anos. No dia da 

abertura oficial da mostra, será exibido o filme “Bem-vindo à Alemanha”, produção 
de 2010 dirigida por Yasemin Sandereli. 

Foto:Divulgação 

 

 

Sobre a mostra 

http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/76084822
http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/76084822


 

“Encontro com o Cinema Alemão” nos brinda com dois temas de grande impacto na 
história do país: a Segunda Guerra Mundial e a vida na Alemanha Oriental com a 

unificação do país. Esse recorte nos proporciona conhecer, por intermédio da ficção, 
aspectos da vida cotidiana alemã, nos levando a refletir sobre uma infinidade de 

questões sociais e humanas, em detalhes normalmente esquecidos, apagados em 
filmes que costumamos ter acesso. 

Uma abordagem bastante apropriada para uma ação do calendário da Temporada 
Alemanha + Brasil 2013-2014, pois nos permite conhecer a produção 

cinematográfica contemporânea da Alemanha. 

Serviço: 

O quê? Abertura mostra Encontro com o Cinema Alemão no Sesc Quando? 11/03, às 

18h30 Onde? Auditório do Sesc Centro (Av. Coronel Bezerra, 33, Cidade Alta – 
Natal/RN) Mais informações: www.sescrn.com.br 

Classificação: Positiva  



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO           DATA: 07.03.14 
 

 
06/03/2014 17h12 - Atualizado em 06/03/2014 17h35 Sesc traz ao RN mostra de 
cinema alemão “Encontro com o cinema alemão” estreia semana que vem em 
Natal, e passará por mais cinco unidades da instituição 
O cinema vanguardista da Alemanha vem até o público potiguar com a 
mostra Encontro com o cinema alemão, uma parceria do Sesc com o Goethe Institut. 
As dez produções alemãs selecionadas serão exibidas gratuitamente em seis 
unidades do Sesc RN nos meses de abril e maio. A abertura oficial no estado 
acontece na terça-feira (11/03), às 18h30, no auditório do Sesc Centro (Natal), com 
direito a bate-papo com Gianfranco Marchi e Nelson Marques, ambos do Cineclube 
Natal. A entrada é gratuita. 

Temas como Segunda Guerra Mundial e a vida na Alemanha Oriental após a 
unificação do país são os motes das películas alemãs, produzidas entre o fim do 
século 20 e início do 21. A programação da mostra Encontro com o cinema 
alemão acontece até dia 15/03 na capital potiguar, e depois será levada às 
unidades Sesc de São Paulo do Potengi, Mossoró, Caicó, Macaíba e Nova Cruz. 

Em cartaz, estarão filmes como “Adeus, Lenin” (2003), “Berlin is in Germany” (2001) 
“ e “Yella” (2007), com faixas etárias que variam entre 12 e 14 anos. No dia da 
abertura oficial da mostra, será exibido o filme “Bem-vindo à Alemanha”, produção 
de 2010 dirigida por Yasemin Sandereli. 

Sobre a mostra 

Encontro com o Cinema Alemão nos brinda com dois temas de grande impacto na 
história do país: a Segunda Guerra Mundial e a vida na Alemanha Oriental com a 
unificação do país. Esse recorte nos proporciona conhecer, por intermédio da ficção, 
aspectos da vida cotidiana alemã, nos levando a refletir sobre uma infinidade de 
questões sociais e humanas, em detalhes normalmente esquecidos, apagados em 
filmes que costumamos ter acesso. 

Uma abordagem bastante apropriada para uma ação do calendário da Temporada 
Alemanha + Brasil 2013-2014, pois nos permite conhecer a produção 
cinematográfica contemporânea da Alemanha. 

Serviço: 

O quê? Abertura mostra Encontro com o Cinema Alemão no Sesc 

Quando? 11/03, às 18h30 

Onde? Auditório do Sesc Centro (Av. Coronel Bezerra, 33, Cidade Alta – Natal/RN) 

Mais informações: em breve aqui no site 

Fonte: Sesc RN Classificação: Positiva  
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE            DATA: 06.03.14             EDITORIA: NELSON FREIRE  

 
Classificação: Positiva  



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE           DATA: 07.03.14             EDITORIA: CIDADES 
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VEÍCULO: ANOTE RN           DATA: 07.03.14         
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SESC Saúde Mulher em Lajes 

O Sistema Fecomércio RN está com a estrutura do programa SESC Saúde Mulher no 
município de Lajes deste a terça-feira (25). 
 
A unidade móvel do programa oferece exames de mamografias, ultrassonografias, 
preventivos, e ações educativas em saúde. 
 
A solenidade de recebimento da estrutura do programa aconteceu na Praça 
Monsenhor Vicente Severo, centro da Cidade, e contou com apresentação da Eloy 
Companhia de Teatro, da Escola Municipal Eloy de Souza. 
 
A presença da estrutura do programa é fruto de convênio entre o Sistema 
Fecomércio RN e a prefeitura de Lajes.  
 
"Hoje, mais uma vez o Sistema Fecomércio conjuga o verbo democratizar, trazendo 
para cá seus serviços de reconhecida excelência", disse o presidente Marcelo 
Queiroz. 
 
O prefeito de Lajes, Benes Leocádio, destacou a importância da parceria, que vai 
beneficiar a população da cidade, melhorando sua qualidade de vida. "A expectativa 
da população é grande para o início dos atendimentos, mas eu fico tranquilo com o 
trabalho que o Sistema Fecomércio, através do Sesc, vai realizar", afirmou. 
 
 
A unidade móvel Sesc Saúde da Mulher conta com um consultório médico e sala de 
ultrassonografia; sala de mamografia com proteção radiológica; banheiro e sala de 
atendimento. Durante todo o período de permanência da unidade em Lajes, a 
expectativa é de realizar mais de 5 mil atendimentos. 

http://www.anotern.com.br/2014/02/lajes-fecomercio-leva-o-sesc-saude.html
https://lh4.googleusercontent.com/-48BDNxcxx2Q/Uw9Le7KtdfI/AAAAAAAAPw0/AAEjAzjZVmE/s640/blogger-image-1640385121.jpg
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Projeto é inédito na área de saúde no país 

A população feminina  do município de Lajes está recebendo os serviços gratuitos da 

unidade móvelSesc Saúde da Mulher, com a realização de mamografias, 

ultrassonografias, exames preventivos, além de ações educativas em saúde.  O 

projeto é inédito na área de saúde no país, resultado de uma parceria do Sistema 

Fecomércio/RN, Sesc Nacional, Governo do Estado e prefeituras. A itinerância 

permite que o atendimento chegue  às mulheres de várias localidades. 
 

http://www.liegebarbalho.com/?p=10628
http://www.liegebarbalho.com/?author=3
http://www.liegebarbalho.com/wp-content/uploads/2014/02/DSC_0005+Resolu%C3%A7%C3%A3o+do+desktop.jpg
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Corte de secretaria enfrenta resistências na Câmara 

Entre os vereadores das bancadas de oposição e da base aliada, há intenção de 
modificar o projeto de reforma administrativa do prefeito Carlos Eduardo. Um dos 
pontos que enfrenta resistência envolve a extinção de secretarias. Ontem, durante 
audiência pública na Câmara Municipal para discutir a reforma, vereadores se 
posicionaram contra a incorporação da Secretaria Municipal de Políticas para as 
Mulheres (Semul) à de Trabalho e Assistência Social (Semtas), bem como a retirada 
da nomenclatura “Juventude “ da Sejel, que, pela proposta do Executivo,  voltaria, a 
se chamar Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEL). 
Adriano 
Abreu

Controlador e secretário de Administração explica projeto enviado pela Prefeitura 
 
“O projeto tem pontos pacíficos e outros polêmicos, que devemos aprimorar, como 
a extinção da Secretaria para as Mulheres, que foi um avanço em relação ao direito 
feminino e os vereadores não concordam com isso”, afirmou o vereador Ubaldo 
Fernandes (PMDB).  
 
Para o vereador Hugo Manso (PT), é preocupante a metodologia de extinção de 
alguns órgãos, como a transformação em coordenadorias da Secretaria da Mulher e 
a consequente absorção do órgão pela Semtas. Ele também criticou a modificação 



 

na Secretaria da Juventude. “São dois aspectos muitos fortes, principalmente para a 
situação em que vivemos de extermínio de jovens, que precisam de mais 
investimentos de recursos financeiros em políticas públicas”. Quanto à Secretaria de 
Mulheres, o vereador petista considera um  retrocesso a extinção. “Retira o poder 
de articulação política a sua transformação em coordenadoria”, disse. 
 
Tramitação 
O projeto de reforma administrativa da prefeitura de Natal vai tramitar na Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação Final e ainda passará à análise da Comissão de 
Fiscalização e Finanças antes de ir à votação em plenário. “Acho que dentro de duas 
semanas a gente vota esse projeto”, prevê o vereador Ubaldo Fernandes. A proposta 
de reforma foi debatida, ontem, com os vereadores e representantes da prefeitura e 
de sindicatos de servidores públicos do município.  
 
A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Natal (Sinsenat), 
Soraya Godeiro, lamentou que a categoria não tenha tido acesso antes ao projeto de 
lei da reforma administrativa, Ele disse que não houve um debate prévio com o 
funcionalismo público municipal. “A gente não teve oportunidade de discutir o 
projeto com o governo municipal, só tivemos acesso a ele depois de protocolado na 
Câmara”, afirmou. 
 
Um ponto polêmico em relação aos servidores e que, segundo Gomes, é objeto de 
uma ação judicial do Ministério Público refere-se a limitação no número de 
servidores que devem ser cedidos aos sindicatos da categoria. O controlador geral 
do Município disse que a proposta inicial do MP era a cessão de apenas um 
funcionário, mas o Poder Executivo trabalha a liberação de três por cada mil 
servidores municipais. 
 
A sindicalista Soraya Godeiro disse que “esse é um equivoco” do MP, principalmente 
em relação ao Sinsenat, que hoje tem uma grande estrutura para ser gerido apenas 
por uma ou três pessoas; “Quando assumimos tinhamos recebido sindicato com 31 
cheques sem fundo, cerca de R$ 8 mil em dívidas e 800 associados, como vamos 
administrar uma estrutura que tem um patrimônio de R$ 4 milhões?”, questionou. 

Controlador destaca adequações 

O controlador geral do Município, José Dionisio Gomes da Silva, informou que, no 
decorrer  de um ano a prefeitura deve economizar R$ 9,5 milhões ou R$ 28,5 
milhões nos três anos que restam de mandato do prefeito Carlos Eduardo (PDT). “O 
foco novo da reforma administrativa é a adequação da máquina pública aos recursos 
que nós recebemos”, disse ele. 
Adriano 
Abreu



 

Vereadores, sindicalistas e secretários participam da audiência pública na Câmara 
 
Dionisio Gomes abriu a audiência pública, ontem, informando que serão extintos 
156 cargos comissionados e 136 funções gratificadas, devido a extinção de alguns 
órgãos públicos, mas que em nada afetará a gestão do município de Natal. 
 
Ele destacou que o projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal prevê o fim da 
incorporação ao salário básico dos servidores, dos vencimentos de quem ocupa 
cargos comissionados e funções gratificadas, o que já existe nos serviços públicos 
federal e estadual desde 1994 e 1995, respectivamente.“Mas nós vamos manter um 
modelo de transição, não é justo prejudicar quem já está no caminho da 
incorporação”. 
 
Segundo Gomes, o fim da incorporação leva em conta que o ocupante do cargo 
comissionado tem uma responsabilidade momentânea “e não para a vida inteira”. 
Para ele, ocorre que, hoje, quando o servidor público acaba incorporando uma 
gratificação ao salário base, termina se desmotivando, “porque não tem nada mais a 
ganhar”. 

Secretário explica projeto de reajuste 

 
O secretário municipal de Administração e Gestão Estratégica, Fábio Sarinho, 
afirmou ontem, ao explicar o projeto de reajuste dos cargos comissionados, que a 
medida é necessária, porque a prefeitura pode perder auxiliares para a iniciativa 

mailto:?subject=Compartilhando%20link&body=Secret%C3%A1rio%20explica%20projeto%20de%20reajuste%20http://tribunadonorte.com.br/noticia/secretario-explica-projeto-de-reajuste/275999
mailto:?subject=Compartilhando%20link&body=Secret%C3%A1rio%20explica%20projeto%20de%20reajuste%20http://tribunadonorte.com.br/noticia/secretario-explica-projeto-de-reajuste/275999


 

privada. Ele narrou que, quando era controlador geral do Município, o adjunto pediu 
exoneração, ao alegar que o vencimento estava aquém do oferecido no mercado de 
trabalho. “Os salários dos cargos comissionados são os mesmos de 1999”, disse. 
 
Em alguns casos, o reajuste chega a 166%, como é o caso do salário de chefe de 
setor, que passará de R$ 1.200 para R$ 3.200, caso a proposta seja aprovada. No 
total, a Prefeitura possui 19 mil servidores ativos e inativos, desses 813 são cargos 
comissionados e todos serão contemplados com o reajuste salarial.  
 
Já o secretário particular do prefeito passará de um salário de R$ 2.800 para R$ 
5.800. Um diretor de  diretor de departamento, que deixará de ganhar R$ 2.500 e 
passará para R$ 5.500. Aqueles que têm o cargo de “chefe de setor” deixarão os R$ 
1.200 para R$ 3.200, caso os vereadores aprovem a proposta.  
 
O projeto que modifica os vencimentos dos cargos comissionados também traz 
mudanças de nomenclatura. Os cargos comissionados definidos como serviço 
especializado, serviço técnico e serviço profissional, passarão a ser denominado 
“encarregado de serviço”.  O salário atual é R$ 722 (o salário mínimo) e passará para 
R$ 1.200. 
 
O secretário adjunto de Administração e Gestão Estratégica, Mateus Duarte, 
explicou que o impacto de R$ 1,9 milhão mensal já inclui os encargos sociais. Ele 
destacou que  o principal argumento a ser apresentado para os vereadores da 
capital, a quem competirá a votação do projeto, é a defasagem da remuneração dos 
cargos comissionados. 
 
“Desde 1999 que esses salários não tinham qualquer reajuste. Para esse período o 
IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi de 167%.  Mateus Duarte 
disse que não se trata de uma reposição salarial, mas de uma atualização. “É uma 
atualização de 95% (sobre os salários). Isso ainda dá margem para diferença de 60% 
ou 70% de atualização”, destacou o secretário adjunto. 
 
Ele reafirmou que os salários dos secretários titulares (que é de R$ 12 mil) não foram 
incluídos no plano, porque já tiveram reajuste que foi implantado efetivamente em 
janeiro deste ano. 
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