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O PÚBLICO 

 
No dia 15 de março é celebrado o Dia do Consumidor, e para comemorar essa data 
importante do calendário brasileiro, o Procon Natal irá realizar uma semana repleta 
de atividades. A partir de segunda (10) até sábado (15) o Procon Natal realizará 
ações de fiscalizações ostensivas e atividades de orientação e capacitação para a 
classe empresarial. A programação terá início com uma série de fiscalizações em 
estabelecimentos de vários segmentos. A intenção é atuar de forma mais ostensiva a 
fim de garantir o fiel cumprimento à legislação de proteção e defesa do consumidor. 
Para o Diretor Geral do Procon Natal, Kleber Fernandes, a ação é necessária vez que 
o código de defesa do consumidor já existe há quase 24 anos e a classe empresarial 
deve estar adequada ao mesmo. Além das ações de fiscalização, o Procon fará 
também um seminário de orientação e capacitação nas relações de consumo. O 
Diretor Geral explica que o órgão deve também cumprir o papel de orientação e 
esclarecimento dos empresários. &quot;O Procon não pode e não deve ser apenas 
um órgão punitivo. Nosso papel deve ir mais além. Muitas empresas cometem 
infrações por desconhecer a legislação e o Procon tem que orientar e capacitar os 
empresários, mantendo acima de tudo uma relação de parceria institucional.&quot; 
O seminário de capacitação e orientação nas relações de consumo já está na sua 
segunda edição, o foi realizado no ano de 2013. O evento acontecerá na sede da CDL 
Natal, no dia 13 de março, às 18h30 e tem como público alvo os associados da CDL, 
Fecomércio, Associações de lojistas dos principais shoppings e pequenos 
empresários. O evento é aberto para gerentes, vendedores e proprietários das 
empresas da capital. Além da palestra do Diretor Geral do Procon, Kleber Fernandes, 
que falará sobre as competências do Procon e as principais demandas enfrentadas 
pelo órgão, haverá também uma palestra do Presidente da Comissão de Direito do 
Consumidor da OAB, Marcelo Torres, que falará sobre o direito do consumidor em 
juízo. 
 
Serviço Para mais informações pelos telefones, 3232-9050, 3232-9051 e 3232-2451. 



 

O Procon natal funciona na Rua Seridó, 355, Petrópolis. 
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Procon Natal promove semana do Consumidor com ações educativas e de 
fiscalização - 

 
 
 
No dia 15 de março é celebrado o Dia do Consumidor, e para comemorar essa data 
importante do calendário brasileiro, o Procon Natal irá realizar uma semana repleta 
de atividades. A partir de segunda (10) até sábado (15) o Procon Natal realizará 
ações de fiscalizações ostensivas e atividades de orientação e capacitação para a 
classe empresarial. 
 
 A programação terá início com uma série de fiscalizações em estabelecimentos de 
vários segmentos. A intenção é atuar de forma mais ostensiva a fim de garantir o fiel 
cumprimento à legislação de proteção e defesa do consumidor. Para o Diretor Geral 
do Procon Natal, Kleber Fernandes, a ação é necessária vez que o código de defesa 
do consumidor já existe há quase 24 anos e a classe empresarial deve estar 
adequada ao mesmo. 
 
 Além das ações de fiscalização, o Procon fará também um seminário de orientação e 
capacitação nas relações de consumo. O Diretor Geral explica que o órgão deve 
também cumprir o papel de orientação e esclarecimento dos empresários. “O 
Procon não pode e não deve ser apenas um órgão punitivo. Nosso papel deve ir mais 
além. Muitas empresas cometem infrações por desconhecer a legislação e o Procon 
tem que orientar e capacitar os empresários, mantendo acima de tudo uma relação 
de parceria institucional.” 
 
 O seminário de capacitação e orientação nas relações de consumo já está na sua 
segunda edição. O primeiro seminário foi realizado no ano de 2013. O evento 
acontecerá na sede da CDL Natal, no dia 13 de março, às 18h30 e tem como público 
alvo os associados da CDL, Fecomércio, Associações de lojistas dos principais 
shoppings e pequenos empresários. O evento é aberto para gerentes, vendedores e 
proprietários das empresas da capital. Além da palestra do Diretor Geral do Procon, 
Kleber Fernandes, que falará sobre as competências do Procon e as principais 
demandas enfrentadas pelo órgão, haverá também uma palestra do Presidente da 
Comissão de Direito do Consumidor da OAB, Marcelo Torres, que falará sobre o 



 

direito do consumidor em juízo. 
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Procon Natal promove semana do Consumidor com ações educativas e de 
fiscalização | O Jornal de Hoje 

 
 
No dia 15 de março é celebrado o Dia do Consumidor, e para comemorar essa data 
importante do calendário brasileiro, o Procon Natal irá realizar uma semana repleta 
de atividades. A partir de segunda (10) até sábado (15) o Procon Natal realizará 
ações de fiscalizações ostensivas e atividades de orientação e capacitação para a 
classe empresarial. 
 
A programação terá início com uma série de fiscalizações em estabelecimentos de 
vários segmentos. A intenção é atuar de forma mais ostensiva a fim de garantir o fiel 
cumprimento à legislação de proteção e defesa do consumidor. Para o Diretor Geral 
do Procon Natal, Kleber Fernandes, a ação é necessária vez que o código de defesa 
do consumidor já existe há quase 24 anos e a classe empresarial deve estar 
adequada ao mesmo. 
 
Além das ações de fiscalização, o Procon fará também um seminário de orientação e 
capacitação nas relações de consumo. O Diretor Geral explica que o órgão deve 
também cumprir o papel de orientação e esclarecimento dos empresários. “O 
Procon não pode e não deve ser apenas um órgão punitivo. Nosso papel deve ir mais 
além. Muitas empresas cometem infrações por desconhecer a legislação e o Procon 
tem que orientar e capacitar os empresários, mantendo acima de tudo uma relação 
de parceria institucional.” 
 
O seminário de capacitação e orientação nas relações de consumo já está na sua 
segunda edição, o foi realizado no ano de 2013. O evento acontecerá na sede da CDL 
Natal, no dia 13 de março, às 18h30 e tem como público alvo os associados da CDL, 
Fecomércio, Associações de lojistas dos principais shoppings e pequenos 
empresários. O evento é aberto para gerentes, vendedores e proprietários das 
empresas da capital. Além da palestra do Diretor Geral do Procon, Kleber Fernandes, 
que falará sobre as competências do Procon e as principais demandas enfrentadas 



 

pelo órgão, haverá também uma palestra do Presidente da Comissão de Direito do 
Consumidor da OAB, Marcelo Torres, que falará sobre o direito do consumidor em 
juízo. 
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Procon promove semana do Consumidor com ações educativas - Notícias - 
Economia - Nominuto.com 
 

 
No dia 15 de março é celebrado o Dia do Consumidor, e para comemorar essa data 
importante do calendário brasileiro, o Procon Natal irá realizar uma semana repleta 
de atividades. A partir de segunda (10) até sábado (15) o Procon Natal realizará 
ações de fiscalizações ostensivas e atividades de orientação e capacitação para a 
classe empresarial. 
A programação terá início com uma série de fiscalizações em estabelecimentos de 
vários segmentos. A intenção é atuar de forma mais ostensiva a fim de garantir o fiel 
cumprimento à legislação de proteção e defesa do consumidor. Para o Diretor Geral 
do Procon Natal, Kleber Fernandes, a ação é necessária vez que o código de defesa 
do consumidor já existe há quase 24 anos e a classe empresarial deve estar 
adequada ao mesmo. 
 
Além das ações de fiscalização, o Procon fará também um seminário de orientação e 
capacitação nas relações de consumo. O Diretor Geral explica que o órgão deve 
também cumprir o papel de orientação e esclarecimento dos empresários. “O 
Procon não pode e não deve ser apenas um órgão punitivo. Nosso papel deve ir mais 
além. Muitas empresas cometem infrações por desconhecer a legislação e o Procon 
tem que orientar e capacitar os empresários, mantendo acima de tudo uma relação 
de parceria institucional.” 
 
O seminário de capacitação e orientação nas relações de consumo já está na sua 
segunda edição. O primeiro seminário foi realizado no ano de 2013. O evento 
acontecerá na sede da CDL Natal, no dia 13 de março, às 18h30 e tem como público 
alvo os associados da CDL, Fecomércio, Associações de lojistas dos principais 
shoppings e pequenos empresários. O evento é aberto para gerentes, vendedores e 
proprietários das empresas da capital. Além da palestra do Diretor Geral do Procon, 
Kleber Fernandes, que falará sobre as competências do Procon e as principais 
demandas enfrentadas pelo órgão, haverá também uma palestra do Presidente da 
Comissão de Direito do Consumidor da OAB, Marcelo Torres, que falará sobre o 
direito do consumidor em juízo. 
 



 

Serviço Para mais informações pelos telefones, 3232-9050, 3232-9051 e 3232-2451. 
O Procon natal funciona na Rua Seridó, 355, Petrópolis. 
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Procon Natal promove semana do Consumidor com ações educativas e de 
fiscalização | RN NewS 
 
No dia 15 de março é celebrado o Dia do Consumidor, e para comemorar essa data 
importante do calendário brasileiro, o Procon Natal irá realizar uma semana repleta 
de atividades. A partir de segunda (10) até sábado (15) o Procon Natal realizará 
ações de fiscalizações ostensivas e atividades de orientação e capacitação para a 
classe empresarial. 
 
A programação terá início com uma série de fiscalizações em estabelecimentos de 
vários segmentos. A intenção é atuar de forma mais ostensiva a fim de garantir o fiel 
cumprimento à legislação de proteção e defesa do consumidor. Para o Diretor Geral 
do Procon Natal, Kleber Fernandes, a ação é necessária vez que o código de defesa 
do consumidor já existe há quase 24 anos e a classe empresarial deve estar 
adequada ao mesmo. 
 
Além das ações de fiscalização, o Procon fará também um seminário de orientação e 
capacitação nas relações de consumo. O Diretor Geral explica que o órgão deve 
também cumprir o papel de orientação e esclarecimento dos empresários. “O 
Procon não pode e não deve ser apenas um órgão punitivo. Nosso papel deve ir mais 
além. Muitas empresas cometem infrações por desconhecer a legislação e o Procon 
tem que orientar e capacitar os empresários, mantendo acima de tudo uma relação 
de parceria institucional.” 
 
O seminário de capacitação e orientação nas relações de consumo já está na sua 
segunda edição. O primeiro seminário foi realizado no ano de 2013. O evento 
acontecerá na sede da CDL Natal, no dia 13 de março, às 18h30 e tem como público 
alvo os associados da CDL, Fecomércio, Associações de lojistas dos principais 
shoppings e pequenos empresários. O evento é aberto para gerentes, vendedores e 
proprietários das empresas da capital. Além da palestra do Diretor Geral do Procon, 
Kleber Fernandes, que falará sobre as competências do Procon e as principais 
demandas enfrentadas pelo órgão, haverá também uma palestra do Presidente da 
Comissão de Direito do Consumidor da OAB, Marcelo Torres, que falará sobre o 
direito do consumidor em juízo. 
 



 

 Curtir isso:  
Curtir Carregando... 
 
 Publicado em Cotidiano, Economia por RN News. Marque Link Permanente. 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR            DATA: 08.03.14              
 
Procon Natal promove semana do Consumidor com ações educativas e de 
fiscalização  
 
No dia 15 de março é celebrado o Dia do Consumidor, e para comemorar essa data 
importante do calendário brasileiro, o Procon Natal irá realizar uma semana repleta 
de atividades. A partir de segunda (10) até sábado (15) o Procon Natal realizará 
ações de fiscalizações ostensivas e atividades de orientação e capacitação para a 
classe empresarial. 
 
A programação terá início com uma série de fiscalizações em estabelecimentos de 
vários segmentos. A intenção é atuar de forma mais ostensiva a fim de garantir o fiel 
cumprimento à legislação de proteção e defesa do consumidor. Para o Diretor Geral 
do Procon Natal, Kleber Fernandes, a ação é necessária vez que o código de defesa 
do consumidor já existe há quase 24 anos e a classe empresarial deve estar 
adequada ao mesmo. 
 
Além das ações de fiscalização, o Procon fará também um seminário de orientação e 
capacitação nas relações de consumo. O Diretor Geral explica que o órgão deve 
também cumprir o papel de orientação e esclarecimento dos empresários. “O 
Procon não pode e não deve ser apenas um órgão punitivo. Nosso papel deve ir mais 
além. Muitas empresas cometem infrações por desconhecer a legislação e o Procon 
tem que orientar e capacitar os empresários, mantendo acima de tudo uma relação 
de parceria institucional.” 
 
O seminário de capacitação e orientação nas relações de consumo já está na sua 
segunda edição. O primeiro seminário foi realizado no ano de 2013. O evento 
acontecerá na sede da CDL Natal, no dia 13 de março, às 18h30 e tem como público 
alvo os associados da CDL, Fecomércio, Associações de lojistas dos principais 
shoppings e pequenos empresários. O evento é aberto para gerentes, vendedores e 
proprietários das empresas da capital. Além da palestra do Diretor Geral do Procon, 
Kleber Fernandes, que falará sobre as competências do Procon e as principais 
demandas enfrentadas pelo órgão, haverá também uma palestra do Presidente da 
Comissão de Direito do Consumidor da OAB, Marcelo Torres, que falará sobre o 
direito do consumidor em juízo. 
 



 

Atualizado em 8 de março às 11:42 
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VEÍCULO: COMPANHIA DA NOTÍCIA            DATA: 08.03.14              
Procon Natal promove semana do Consumidor com ações educativas e de 
fiscalização 
 
No dia 15 de março é celebrado o Dia do Consumidor, e para comemorar essa data 
importante do calendário brasileiro, o Procon Natal irá realizar uma semana repleta 
de atividades. A partir de segunda (10) até sábado (15) o Procon Natal realizará 
ações de fiscalizações ostensivas e atividades de orientação e capacitação para a 
classe empresarial. 
 
A programação terá início com uma série de fiscalizações em estabelecimentos de 
vários segmentos. A intenção é atuar de forma mais ostensiva a fim de garantir o fiel 
cumprimento à legislação de proteção e defesa do consumidor. Para o diretor geral 
doProcon Natal, Kleber Fernandes, a ação é necessária uma vez que o código de 
defesa do consumidor já existe há quase 24 anos e a classe empresarial deve estar 
adequada ao mesmo. 
 
Além das ações de fiscalização, o Procon fará também um seminário de orientação e 
capacitação nas relações de consumo. O diretor geral explica que o órgão deve 
também cumprir o papel de orientação e esclarecimento dos empresários. “OProcon 
não pode e não deve ser apenas um órgão punitivo. Nosso papel deve ir mais além. 
Muitas empresas cometem infrações por desconhecer a legislação e o Procon tem 
que orientar e capacitar os empresários, mantendo acima de tudo uma relação de 
parceria institucional.” 
 
O seminário de capacitação e orientação nas relações de consumo já está na sua 
segunda edição, a exemplo do que fora realizado no ano de 2013. O evento 
acontecerá na sede da CDL Natal, no dia 13 de março, às 18:30 e tem como público 
alvo os associados da CDL, Fecomércio, Associações de lojistas dos principais 
shoppings e pequenos empresários. O evento é aberto para gerentes, vendedores e 
proprietários das empresas da capital. Além da palestra de Kleber Fernandes, que 
falará sobre as competências do Procon e as principais demandas enfrentadas pelo 
órgão, haverá também uma palestra do presidente da Comissão de Direito do 
Consumidor da OAB, Marcelo Torres, que falará sobre o direito do consumidor em 
juízo. 
 
SAIBA MAIS 
 
Para mais informações, entre em contato com Procon Natal pelos telefones, 3232-
9050, 3232-9051 e 3232-2451. A sede funciona na Rua Seridó, 355, Petrópolis. 
(Fonte: Secretaria Municipal de Comunicação) 
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Procon Natal promove semana do Consumidor com ações educativas e de 
fiscalização | Blog do BG 
 
No dia 15 de março é celebrado o Dia do Consumidor, e para comemorar essa data 
importante do calendário brasileiro, o Procon Natal irá realizar uma semana repleta 
de atividades. A partir de segunda (10) até sábado (15) o Procon Natal realizará 
ações de fiscalizações ostensivas e atividades de orientação e capacitação para a 
classe empresarial. 
 
A programação terá início com uma série de fiscalizações em estabelecimentos de 
vários segmentos. A intenção é atuar de forma mais ostensiva a fim de garantir o fiel 
cumprimento à legislação de proteção e defesa do consumidor. Para o Diretor Geral 
do Procon Natal, Kleber Fernandes, a ação é necessária vez que o código de defesa 
do consumidor já existe há quase 24 anos e a classe empresarial deve estar 
adequada ao mesmo. 
 
Além das ações de fiscalização, o Procon fará também um seminário de orientação e 
capacitação nas relações de consumo. O Diretor Geral explica que o órgão deve 
também cumprir o papel de orientação e esclarecimento dos empresários. “O 
Procon não pode e não deve ser apenas um órgão punitivo. Nosso papel deve ir mais 
além. Muitas empresas cometem infrações por desconhecer a legislação e o Procon 
tem que orientar e capacitar os empresários, mantendo acima de tudo uma relação 
de parceria institucional.” 
 
O seminário de capacitação e orientação nas relações de consumo já está na sua 
segunda edição. O primeiro seminário foi realizado no ano de 2013. O evento 
acontecerá na sede da CDL Natal, no dia 13 de março, às 18h30 e tem como público 
alvo os associados da CDL, Fecomércio, Associações de lojistas dos principais 
shoppings e pequenos empresários. 
 
O evento é aberto para gerentes, vendedores e proprietários das empresas da 
capital. Além da palestra do Diretor Geral do Procon, Kleber Fernandes, que falará 
sobre as competências do Procon e as principais demandas enfrentadas pelo órgão, 
haverá também uma palestra do Presidente da Comissão de Direito do Consumidor 
da OAB, Marcelo Torres, que falará sobre o direito do consumidor em juízo. 
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GENTE, FATOS & EVENTOS 
***A Fecomércio/RN realiza a sua Certificação Digital de forma ágil e segura, 
inclusive para quem é beneficiado pela parceria entre a Certisign e Ministério da 
Saúde. 
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VEÍCULO: O MOSSOROENSE             DATA: 08.03.14             EDITORIA: GIRO PELO 

ESTADO  

Em Paraú 

Paraú foi o primeiro município contemplado com a chegada das atividades da 

Unidade Móvel de Moda e Beleza do Senac em 2014. Nessa quinta-feira (6), 

aconteceu a solenidade de lançamento dos cursos, que foi conduzida pelo 

presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 

Capacitação 

A Unidade Móvel de Moda e Beleza do Senac permanecerá na cidade entre os meses 

de março e julho, e a expectativa é de que sejam capacitadas 120 pessoas. Serão 

abertas nove turmas nos cursos de Cabeleireiro Assistente, Manicure e Pedicure, 

Depilador, Design de Sobrancelhas, Automaquiagem e Unhas decoradas. 

Classificação: Positiva  



 

VEÍCULO: SITE NATAL NOTÍCIA   DATA: 07.03.14              
| Marcelo Queiroz inaugura Unidade Móvel de Moda e Beleza do Senac no 
município de Paraú 
 
Localizado na região do Alto-Oeste do Rio Grande do Norte, Paraú foi o primeiro 
município contemplado com a chegada das atividades da Unidade Móvel de Moda e 
Beleza do Senac em 2014. Nesta quinta-feira, 06.03, aconteceu a solenidade de 
lançamento dos cursos, que foi conduzida pelo presidente do Sistema Fecomércio 
RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
“Democratizar o acesso à capacitação profissional é o nosso lema. Por isso, as 
carretas do Sesc e do Senac levam essas oportunidades aos moradores onde não 
temos unidades fixas, em municípios longínquos, como é o caso de Paraú. A 
expectativa é de que os moradores da região aproveitem esta oportunidade, de se 
qualificar e quem sabe, até monta um próprio negócio”, declarou Marcelo Queiroz. 
 
O presidente da Câmara de Vereadores de Paraú, Raimundo Nonato, foi um dos 
entusiastas da presença da unidade móvel na cidade, mostrou-se satisfeito com a 
oferta dos cursos: “Paraú é um município pequeno, que carece de qualificação 
profissional. Sabemos que estas oportunidades de capacitação eram para serem 
oferecidas pelo poder público, mas também temos ciência, que não disponibilizamos 
de verbas. Por isso, lutamos como podemos. A parceria público-privada entre a 
prefeitura e o Sistema Fecomércio foi essencial neste ponto. Por isso, agradeço ao 
prefeito, Antônio Carlos Peixoto, e à Marcelo Queiroz, que prontamente atenderam 
a minha solicitação. Tenho certeza que os parausenses irão abraçar esta 
oportunidade”. 
 
A solenidade foi prestigiada por dois convidados especiais. O presidente do Sistema 
Fecomércio Amapá, Ladislao Monte; e sua esposa, Maria das Mercês Cunha; 
estiveram em Paraú para o evento. Na ocasião, Ladislao Monte parabenizou a 
iniciativa de Marcelo Queiroz em gerar oportunidade à moradores de regiões 
distantes da capital do estado: “O meu amigo Marcelo está de parabéns pela 
iniciativa. Este é o espírito  que devemos ter à frente do Sistema Fecomércio, gerar 
oportunidade de crescimento profissional através da qualificação, mesmo em 
cidades mais afastadas. Sei que é um desafio, pois o Rio Grande do Norte é bem a 
maior que o Amapá, mas este é o caminho certo”. 
 
A esposa de Ladislao Monte, Maria das Mercês, que é natural de Paraú, comentou as 
oportunidades que a unidade móvel pode gerar para seus conterrâneos: “Na minha 
época, quem queria estudar, se capacitar profissionalmente, tinha que sair da 
cidade. Nós não tínhamos acesso aos cursos de qualificação. Por isso, muito me 
alegra voltar à minha terra e ver que as pessoas daqui estão tendo a oportunidade 
de ter no currículo o sobrenome do Senac, que é referência nacional”. 
 



 

A Unidade Móvel de Moda e Beleza do Senac permanecerá na cidade entre os meses 
de março e julho e a expectativa é de que sejam capacitadas 120 pessoas. Serão 
abertas nove turmas nos cursos de Cabeleireiro Assistente, Manicure e Pedicure, 
Depilador, Design de Sobrancelhas, Automaquiagem e Unhas decoradas. 
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VEÍCULO: SITE TRIBUNA DE NOTÍCIAS           DATA: 09.03.14              
 

Marcelo Queiroz inaugura Unidade Móvel de Moda e Beleza do Senac no 
município de Paraú 

 
Localizado na região do Alto-Oeste do Rio Grande do Norte, Paraú foi o primeiro 
município contemplado com a chegada das atividades da Unidade Móvel de Moda e 
Beleza do Senac em 2014. Nesta quinta-feira, 06.03, aconteceu a solenidade de 
lançamento dos cursos, que foi conduzida pelo presidente do Sistema Fecomércio 
RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
“Democratizar o acesso à capacitação profissional é o nosso lema. Por isso, as 
carretas do Sesc e do Senac levam essas oportunidades aos moradores onde não 
temos unidades fixas, em municípios longínquos, como é o caso de Paraú. A 
expectativa é de que os moradores da região aproveitem esta oportunidade, de se 
qualificar e quem sabe, até monta um próprio negócio”, declarou Marcelo Queiroz. 
 



 

O presidente da Câmara de Vereadores de Paraú, Raimundo Nonato, foi um dos 
entusiastas da presença da unidade móvel na cidade, mostrou-se satisfeito com a 
oferta dos cursos: “Paraú é um município pequeno, que carece de qualificação 
profissional. Sabemos que estas oportunidades de capacitação eram para serem 
oferecidas pelo poder público, mas também temos ciência, que não disponibilizamos 
de verbas. Por isso, lutamos como podemos. A parceria público-privada entre a 
prefeitura e o Sistema Fecomércio foi essencial neste ponto. Por isso, agradeço ao 
prefeito, Antônio Carlos Peixoto, e à Marcelo Queiroz, que prontamente atenderam 
a minha solicitação. Tenho certeza que os parausenses irão abraçar esta 
oportunidade”. 
 
A solenidade foi prestigiada por dois convidados especiais. O presidente do Sistema 
Fecomércio Amapá, Ladislao Monte; e sua esposa, Maria das Mercês Cunha; 
estiveram em Paraú para o evento. Na ocasião, Ladislao Monte parabenizou a 
iniciativa de Marcelo Queiroz em gerar oportunidade à moradores de regiões 
distantes da capital do estado: “O meu amigo Marcelo está de parabéns pela 
iniciativa. Este é o espírito  que devemos ter à frente do Sistema Fecomércio, gerar 
oportunidade de crescimento profissional através da qualificação, mesmo em 
cidades mais afastadas. Sei que é um desafio, pois o Rio Grande do Norte é bem a 
maior que o Amapá, mas este é o caminho certo”. 
 
A esposa de Ladislao Monte, Maria das Mercês, que é natural de Paraú, comentou as 
oportunidades que a unidade móvel pode gerar para seus conterrâneos: “Na minha 
época, quem queria estudar, se capacitar profissionalmente, tinha que sair da 
cidade. Nós não tínhamos acesso aos cursos de qualificação. Por isso, muito me 
alegra voltar à minha terra e ver que as pessoas daqui estão tendo a oportunidade 
de ter no currículo o sobrenome do Senac, que é referência nacional”. 
 
A Unidade Móvel de Moda e Beleza do Senac permanecerá na cidade entre os meses 
de março e julho e a expectativa é de que sejam capacitadas 120 pessoas. Serão 
abertas nove turmas nos cursos de Cabeleireiro Assistente, Manicure e Pedicure, 
Depilador, Design de Sobrancelhas, Automaquiagem e Unhas decoradas. 
 
 
Classificação: Positiva



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE             DATA: 09.03.14             EDITORIA: POLÍTICA  

Bancada feminina realiza sessão em homenagem à mulher 

Larissa fará homenagens no Dia Internacional 

da MulherA bancada feminina da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, 

formada pelas deputadas Gesane Marinho (PSD), Larissa Rosado (PSB) e Márcia Maia 

(PSB), apresentou um pedido coletivo para a realização de uma sessão solene 

comemorativa pelo Dia Internacional da Mulher, que será realizada no dia 11 de 

março, às 9h, no Plenário Clóvis Motta. 

Atendendo ao requerimento dos demais parlamentares da atual legislatura, as 

deputadas serão homenageadas pelo trabalho desenvolvido no Parlamento, assim 

como a procuradora-geral da Assembleia Legislativa, Rita Reinaldo, e a 

coordenadora do Núcleo de Pessoal da Assembleia, Marluce Maciel Ramos de 

Oliveira. 

Cada deputada elegeu uma personalidade de variados segmentos para receber a 

homenagem da Assembleia pelo Dia Internacional da Mulher. A deputada Gesane 

Marinho escolheu a defensora pública Jeanne Karenina Santiago Bezerra. A 

deputada Márcia Maia elegeu a vereadora de Natal, Eudiane Macêdo. Já a deputada 

Larissa Rosado rende homenagens à professora Raimunda Almeida. 

Ações  

Ainda dentro das comemorações pela data, a Assembleia Legislativa abre espaço 

para a exposição "Mulheres do Peito" para alertar sobre os cuidados na prevenção e 

tratamento do câncer de mama. 

O núcleo de beleza e bem-estar do Senac ofereceu os serviço de corte de cabelo às 

servidoras da Assembleia Legislativa na manhã da sexta-feira, 7, dentro das 

comemorações pelo Dia Internacional da Mulher. 
 Classificação: Positiva  
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VEÍCULO: JORNAL DE FATO.COM             DATA: 08.03.14             EDITORIA: 
MOSSORÓ 

 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE             DATA: 08.03.14             EDITORIA: COTIDIANO 

Avanços e desafios marcam o Dia Internacional da Mulher 

Elita Pereira: exemplo de mulher que ocupa 

hoje profissão tipicamente masculinaQue a mulher não é mais o sexo frágil, a grande 

maioria já não tem dúvida. Elas vêm conquistando, cada vez mais, seu espaço na 

sociedade. Mas, diante de tantos avanços, ainda é possível identificar, no Dia 

Internacional da Mulher, uma série de desafios, que inclui a busca por respeito, 

autonomia, direitos, igualdade. 

Para o sociólogo Aécio Cândido, um dos principais obstáculos enfrentados pelas 

mulheres atualmente diz respeito à própria formação de movimentos sociais que 

buscam a garantia de direitos. "Parte desses grupos, fechados, passa a se comportar 

como guetos, há um certo racionalismo, um paradoxo para a classe", argumenta. 

Ainda segundo o especialista, as conquistas alcançadas pelo sexo feminino nos 

últimos tempos são resultados, além do esforço das próprias mulheres, dos avanços 

tecnológicos que permitiram às esposas, mães de família, se desvincular de 

atividades antes inevitáveis: 

"Há uma crítica exagerada à ciência, mas vejam só, praticamente tudo que as 

mulheres conquistaram foram a partir das mudanças tecnológicas, do surgimento de 

equipamentos que facilitaram a vida delas, liberando-as para pensarem, 

reivindicarem", defende Aécio Cândido. 

Na visão da professora Telma Gurgel, pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre a 

Mulher da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (NEM/Uern) e militante 

feminista, o desafio principal da mulher na sociedade continua sendo a busca pela 

igualdade, em diversos aspectos. 

"Conquistamos, sim, demandas históricas do feminismo, como direito à educação, 

ao trabalho, divórcio, também do ponto de vista da liberdade sexual, mas são 

conquistas que não significam necessariamente igualdade. Continuamos 

presenciando uma divisão sexual no trabalho, com distinção de salários e funções, 

por exemplo", aponta Telma Gurgel. 

A ineficiência de políticas públicas voltadas para as mulheres também é um 

obstáculo a ser superado, conforme argumenta Telma Gurgel. "Hoje, temos políticas 
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incipientes, fragmentadas. Para reverter esse quadro, de forma geral, é preciso 

promover mudanças na base estrutural da sociedade", opina. 

Mulheres se destacam em profissões tipicamente masculinas 

Hoje, as mulheres vêm se destacando e optando cada vez mais por profissões antes 

tipicamente masculinas. É o caso, por exemplo, da eletricista de auto Elita Pereira, 

que há nove anos decidiu abandonar a vida de lavadeira para se dedicar a um sonho. 

Sem que ninguém soubesse, Elita participou de quatro cursos profissionalizantes no 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e rapidamente conseguiu um 

emprego na área. Hoje ela é uma das eletricistas mais solicitadas na oficina em que 

atua, no bairro Santo Antônio. "A mulher tem o direito de fazer o que gosta, se 

identifica", relata. 

Aos 41 anos, mãe e avó, Elita Pereira confessa que o preconceito ainda está presente 

diariamente em sua profissão, mas que já aprendeu a lidar com situações 

embaraçosas. "É hoje o meu principal desafio. Alguns clientes questionam minha 

sexualidade ao meu patrão, ficam em dúvida sobre a minha competência. Fico triste, 

até desanimada às vezes, mas aprendi a enfrentar esse preconceito", conta. 

Até mesmo na família o preconceito é evidente. Tanto que o primeiro marido de 

Elita até hoje não aceitou o papel que a mulher exerce. "A gente se separou por 

conta disso. Há três anos estou casada novamente. O meu atual marido me 

conheceu assim e é preciso aceitar. Sou muito feliz aqui, não me vejo fazendo outra 

coisa", diz, acrescentando que pretende investir cada vez mais na área. 

 Classificação: Positiva  



 

VEÍCULO: VISOR POLÍTICO           DATA: 08.03.14              
 
Assembleia terá programação alusiva ao Dia da Mulher | Visor Político 
 
 

 
 Postado por Alex Viana em Homenagens 
 
 08  
 mar  
 
A bancada feminina da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, formada 
pelas deputadas Gesane Marinho (PSD), Larissa Rosado (PSB) e Márcia Maia (PSB), 
apresentou um pedido coletivo para a realização de uma sessão solene 
comemorativa pelo Dia Internacional da Mulher, que será realizada no dia 11 de 
março, às 9h, no Plenário Clóvis Motta. 
 
Atendendo ao requerimento dos demais parlamentares da atual legislatura as 
deputadas serão homenageadas pelo trabalho desenvolvido no Parlamento, assim 
como a Procuradora Geral da Assembleia Legislativa, Rita Reinaldo, e a 
coordenadora do Núcleo de Pessoal da Assembleia, Marluce Maciel Ramos de 
Oliveira. 
 
Cada deputada elegeu uma personalidade de variados segmentos para receber a 
homenagem da Assembleia pelo Dia Internacional da Mulher. A deputada Gesane 
Marinho escolheu a defensora pública, Jeanne Karenina Santiago Bezerra. A 
deputada Márcia Maia elegeu a vereadora de Natal, Eudiane Macêdo. Já a deputada 
Larissa Rosado rende homenagens à professora Raimunda Almeida. 
 
Ações Dia da Mulher 



 

 
Ainda dentro das comemorações pela data, a Assembleia Legislativa abre espaço 
para Exposição “Mulheres do Peito” para alertar sobre os cuidados na prevenção e 
tratamento do câncer de mama. 
 
O núcleo de beleza e bem estar do Senac ofereceu os serviço de corte de cabelo às 
servidoras da Assembleia Legislativa na manha da sexta-feira, 07, dentro das 
comemorações pelo Dia Internacional da Mulher. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG ALUIZIO LACERDA           DATA: 08.03.14              
 
ASSEMBLÉIA PREPARA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER 
 

 
A bancada feminina da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, formada 
pelas deputadas Gesane Marinho (PSD), Larissa Rosado (PSB) e Márcia Maia (PSB), 
apresentou um pedido coletivo para a realização de uma sessão solene 
comemorativa pelo Dia Internacional da Mulher, que será realizada no dia 11 de 
março, às 9h, no Plenário Clóvis Motta. 
 
Atendendo ao requerimento dos demais parlamentares da atual legislatura as 
deputadas serão homenageadas pelo trabalho desenvolvido no Parlamento, assim 
como a Procuradora Geral da Assembleia Legislativa, Rita Reinaldo, e a 
coordenadora do Núcleo de Pessoal da Assembleia, Marluce Maciel Ramos de 
Oliveira. 
 
Cada deputada elegeu uma personalidade de variados segmentos para receber a 
homenagem da Assembleia pelo Dia Internacional da Mulher. A deputada Gesane 
Marinho escolheu a Defensora Pública, Jeanne Karenina Santiago Bezerra. A 
deputada Márcia Maia elegeu a vereadora de Natal, Eudiane Macêdo. Já a deputada 
Larissa Rosado rende homenagens à professora Raimunda Almeida. 
 
Ações Dia da Mulher 
 
Ainda dentro das comemorações pela data, a Assembleia Legislativa abre espaço 
para Exposição &quot;Mulheres do Peito&quot; para alertar sobre os cuidados na 
prevenção e tratamento do câncer de mama. 
 



 

O núcleo de beleza e bem estar do Senac ofereceu os serviço de corte de cabelo às 
servidoras da Assembleia Legislativa na manha da sexta-feira, 07, dentro das 
comemorações pelo Dia Internacional da Mulher. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL G1            DATA: 08.03.14              
 
Prefeitura de Natal traz programação especial para o Dia da Mulher  
 
A Secretaria de Política para as Mulheres (Semul) e a Secretaria do Trabalho e 
Assistência Social (Semtas) de Natal estão promovendo uma programação especial 
para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado neste sábado (8). As 
comemorações, que tiveram início nesta sexta-feira (7) com palestras e caminhadas 
continua até o dia 21 de março. 
 
Ainda dentro das festividades em alusão a mulher, a Prefeitura de Natal realizará no 
dia 13 de março, às 16h, no Palácio Felipe Camarão, uma solenidade para entrega da 
Medalha de Honra ao Mérito 'Nísia Floresta' – um reconhecimento às mulheres que 
tiveram papel importante na luta pelos direitos femininos na capital potiguar. 
 
O evento irá homenagear seis mulheres que se destacaram na cidade na luta pelos 
direitos femininos. Serão agraciadas: Cristina Santos (coordenadora do Fórum de 
Mulheres do RN), Maria do Socorro da Silva (coordenadora da Educação Superior da 
Diretoria Acadêmica de Ciência do Campus Natal Central – IFRN), Fátima Maria Costa 
Soares de Lima (juíza substituta da Vara de Violência Doméstica e Familiar de Natal), 
Udymar Pessoa Dantas Cardoso (militante em defesa dos direitos sociais das 
mulheres, atua como membro no CMDM pelo GAM – Grupo Autônomo de 
Mulheres/RN), Rosângela Rosa Maria Ferreira de Melo (começou militância política 
na Pastoral da Juventude, onde foi coordenadora estadual e nacional, atuou no 
movimento comunitário do bairro das Quintas) e Larissa Dantas Gentile (empresária 
da indústria da Construção Civil e atual vice-presidente do Sindicato da Construção 
Civil do Rio Grande do Norte). 
 
“É muito importante que o Dia Internacional da Mulher seja lembrado por todos, 
sobretudo, pelo poder público. Não podemos perder a referência. É um dia para 
comemorar conquistas de séculos de lutas das mulheres. Mas é também um dia para 
reflexão e continuação de lutas por novos espaços, direitos iguais, pelo fim da 
violência e discriminação que infelizmente ainda existe principalmente no mercado 
de trabalho”, afirma a secretária-adjunta da Semul, Vera Raposo. 
 
DIA 8 DE MARÇO 
 
 .Caminhada pelo Fim da Violência Contra a Mulher: Um desafio para o Conjunto 
Parque das Dunas 
 
 Hora: a partir das 15h30 
 
 Local: Conjunto Parque das Dunas. 
 



 

 Responsável: SEMUL / Organizações da Comunidade e Paróquia do Conjunto Parque 
das Dunas. 
 
 . Oficina com grupo de idosos sobre a mulher idosa na sociedade atual. Público 
estimado: 15 idosos. 
 
 Local: CRAS Região Norte III - Pajuçara 
 
 Hora: 15h 
 
 Responsável: SEMTAS/DPSB/ CRAS Região Norte III – Pajuçara 
 
 Entre os dias 10 e 13 de março 
 
 . Palestra sobre Direto da Mulher 
 
 Local: Associações Comunitárias do Conjunto Panatis e adjacências 
 
 Responsável: SEMUL/ Centro Referência Mulher Cidadã Elizabeth Nasser 
 
 DIA 10 DE MARÇO 
 
 .Momento Mulher 
 
 . Roda de conversa e reflexão sobre o Dia Internacional da Mulher 
 
 Local: SEMDES 
 
 Responsável: SEMDES 
 
 .Apresentação – Campanha ONU MULHER: O VALENTE NÃO É VIOLENTO 
 
 .Roda de Conversa com assessores pedagógicos da SME 
 
 Local: sede da SME 
 
 Responsável: SME 
 
 .Divulgação de vídeo sobre a Lei Maria da Penha 
 
 Local: Centro Dia 
 
 Horário: 14H 
 



 

 Responsável: SEMTAS/Centro Dia 
 
 DIA 11 DE MARÇO 
 
 . Inicio da Semana Comemorativa “Dia Internacional da Mulher” 
 
 Palestra: Direitos da Mulher / DSTs que interferem no câncer genital / Mini curso de 
bijouteria. 
 
 Local: USF Nazaré 
 
 Hora: a partir das 8h 
 
 Responsável: SMS/USF Nazaré 
 
 . Encontro com as Servidoras da SEGELM 
 
 Local: Auditório da SEGELM 
 
 Hora: 9h 
 
 Responsável: SEGELM 
 
 .Chá das Flores (C.C.I. Ivone Alves) 
 
 Palestra sobre Saúde e Direitos da Mulher, música ao vivo estilo MPB (Técnico de 
música Cleilton), chá e guloseimas, servidos simultaneamente a apreciação da 
música, apresentação dos idosos com temas voltados à valorização da mulher e 
entrega de flores a todas as idosas presentes no evento. 
 
 Hora: das 9h às 15h 
 
 Local: CCI Ivone Alves 
 
 Responsável: SEMTAS/SCFVI / API Conviver 
 
 . Oficinas de orientação social e profissional (atividade voltada para as mulheres) 
 
 Entre os dias 11 e 20 de março 
 
 Local: Centro Público 
 
 Responsável: SEMTAS/DIAT 
 



 

 .Divulgação de vídeo sobre O Fórum Violência contra a Mulher 
 
 Local: Centro Dia 
 
 Horário: 9h 
 
 Responsável: Centro Dia 
 
 DIA 12 DE MARÇO 
 
 . Políticas Públicas para as Mulheres: Direitos, Cidadania e Atitude 
 
 .Programação: 
 
 Palestras sobre os direitos das Mulheres - Luceneide Mendonça 
 
 Cidadania no ambiente do trabalho - Magda Blarha  
 
 políticas públicas para mulheres no município de Natal 
 
 Exposição da lei de assédio moral no município de Natal 
 
 Horário: 9H30 
 
 Local: Auditório da SEGELM 
 
 Responsável: SEGELM 
 
 .Palestra sobre a saúde da mulher 
 
 Local: Centro Dia 
 
 Horário: 14H 
 
 Responsável: SEMTAS/Centro Dia 
 
 .Oficina de Beleza com Ginástica Laboral 
 
 Local: Auditório da SEMTAS 
 
 Horário: 9h 
 
 Parceiro: SENAC 
 



 

 Responsável: SEMTAS/DQP 
 
 . Oficina com grupo de gestantes sobre a trajetória dos direitos da mulher ao longo 
da história. 
 
 Local: CRAS Região Norte III - Pajuçara 
 
 Horário: 15h 
 
 Responsável: SEMTAS/DPSB/ CRAS Região Norte III – Pajuçara 
 
 . Caminhada Mulher 
 
 . Café da Manhã 
 
 Local: USF Nazaré 
 
 Hora: a partir das 6h 
 
 Responsável: SMS/USF Nazaré 
 
 . Oficina de Planejamento Familiar 
 
 Local: USF Nazaré 
 
 Hora: a partir das 9h 
 
 Responsável: SMS/USF Nazaré 
 
 . Roda de Conversa 
 
 Local: USF Nazaré 
 
 Hora: a partir das 14h 
 
 Responsável: SMS/USF Nazaré 
 
 . Tarde de Beleza 
 
 Local: CRAS Salinas 
 
 Hora: 14h 
 
 Responsável: SEMTAS/DPSB/ CRAS Salinas 



 

 
 . Tarde Dançante 
 
 Local: CRAS África 
 
 Hora: 14h 
 
 Responsável: SEMTAS/DPSB/ CRAS África 
 
 DIA 13 DE MARÇO 
 
 .Entrega da Medalha Nizia Floresta 
 
 - Comenda as mulheres que na trajetória de vida, tenham contribuído com a luta 
das mulheres pela conquista dos direitos sociais, políticos, econômicos e contra a 
discriminação de gênero na nossa cidade. 
 
 Hora: 16h 
 
 Local: Palácio Felipe Camarão 
 
 Responsável: Prefeitura Municipal de Natal 
 
 Parceiro: Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e SEMUL. 
 
 .Palestra sobre Direitos Trabalhistas da Mulher 
 
 Local: Centro Dia 
 
 Horário: 9h 
 
 Responsável: SEMTAS/Centro Dia 
 
 . Saúde Bucal 
 
 . Oficina de beleza 
 
 Local: USF Nazaré 
 
 Hora: a partir das 8h 
 
 Responsável: SMS/USF Nazaré 
 
 . Comemoração a Mulher 



 

 
 .Coleta de Preventivos 
 
 . Exame clínico das mamas 
 
 . Realização Teste Rápido HIV 
 
 . Vacinas Hepatite B e Tétano (dT) 
 
 Local: USF Nazaré 
 
 Hora: a partir das 14h 
 
 Responsável: SMS/USF Nazaré 
 
 . Oficina com grupo de mulheres sobre movimentos sociais de defesa dos direitos da 
mulher. 
 
 Local: CRAS Região Norte III - Pajuçara 
 
 Hora: 14h30 
 
 Responsável: SEMTAS/DPSB/ CRAS Região Norte III – Pajuçara 
 
 . Palestra: “A Mulher e suas conquistas no Mundo moderno”, com enfoque no Dia 
Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de Março, para idosas do grupo de 
SCFV e usuárias de famílias atendidas e acompanhadas no CRAS. 
 
 Local: CRAS Guarapes 
 
 Hora: 14h 
 
 Responsável: DPSB/ CRAS Região Guarapes 
 
 . Oficina de Artesanato 
 
 Local: CRAS Salinas 
 
 Horário:14h 
 
 Responsável: SEMTAS/DPSB/ CRAS Salinas 
 
 Parceria: API Conviver 
 



 

 DIA 14 DE MARÇO 
 
 . Caminhada com as mulheres 
 
 . Café da Manhã 
 
 Local: Av. Afonso Pena – Petrópolis 
 
 Responsável: Secretaria de Esporte e Lazer / Projeto Natal Vida Saudável 
 
 .Chá das Flores (C.C.I Marly Sarney) 
 
 Palestra sobre Saúde e Direitos da Mulher, música ao vivo estilo MPB (Técnico de 
música Cleilton), chá e guloseimas, servidos simultaneamente a apreciação da 
música, apresentação dos idosos com temas voltados à valorização da mulher e 
entrega de flores a todas as idosas presentes no evento. 
 
 Hora: das 9h às 15h 
 
 Responsável: SEMTAS/SCFVI / API Conviver 
 
 . Visita para articulação da Rede 
 
 Local: DEAM – Zona Sul 
 
 Hora: 9h 
 
 Responsável: SEMUL/ Centro Referência Mulher Cidadã Elizabeth Nasser 
 
 DIA 17 DE MARÇO 
 
 . Campanha Liberte-se: Natal Unida pelo Fim da Violência Contra Mulher 
 
 Local: Área de Lazer do Conjunto Panatis 
 
Hora: 7H30 
 
 Responsável: SEMUL/ Centro Referência Mulher Cidadã Elizabeth Nasser 
 
 . Palestra sobre os Direitos da Mulher 
 
 Local: CRAS Passo da Pátria 
 
 Hora: 10h 



 

 
 Responsável: SEMTAS/ CRAS Passo da Pátria 
 
 Entre os dias 17 e 21 de março 
 
 . Palestra sobre Direto da Mulher 
 
 Local: Unidades de Saúde do Conjunto Panatis e Adjacências 
 
 Responsável: SEMUL/ Centro Referência Mulher Cidadã Elizabeth Nasser 
 
 DIA 18 DE MARÇO 
 
 . Palestra: Saúde e Qualidade de vida da Mulher 
 
 Local: CRAS Passo da Pátria 
 
 Horário: 10h 
 
 Responsável: SEMTAS/ CRAS Passo da Pátria – Parceiro: UBS Passo da Pátria 
 
 . Palestra: Autoestima e Cuidados Pessoais. 
 
 Local: CRAS Nossa Senhora da Apresentação 
 
 Hora: 14h 
 
 Responsável: SEMTAS/DPSB/ CRAS Nossa Senhora da Apresentação 
 
 DIA 19 DE MARÇO 
 
 . Ação comunitária 
 
 . Palestra sobre prevenção de câncer de útero 
 
 . Café da Manhã 
 
 . Momento de beleza com corte de cabelo, maquiagem, manicure e orientações de 
cuidados com o corpo. 
 
 Local: CRAS Região Norte III - Pajuçara 
 
 Horário: a partir das 8 às 12h 
 



 

 Responsável: SEMTAS/DPSB/ CRAS Região Norte III - Pajuçara 
 
 . Roda de Conversa: A importância de uma alimentação saudável e exercícios físicos. 
 
 Local: CRAS Lagoa Azul 
 
 Hora:  14h 
 
 Responsável: SEMTAS/ DPSB/ CRAS Lagoa Azul 
 
 . Dia da Mulher: um momento de beleza e cuidados 
 
 . Aferição de pressão arterial 
 
 . Teste de teste de glicemia 
 
 . Orientação da vacina HPV. 
 
 Local: CRAS Planalto 
 
 Horário: 9h 
 
 Responsável: SEMTAS/ CRAS Planalto – Parceiros: SENAC/ UBS Planalto. 
 
 DIA 21 DE MARÇO 
 
 . Roda de Conversa: A importância de retardar o envelhecimento através de uma 
boa alimentação e exercícios físicos. 
 
 Local: CRAS Lagoa Azul 
 
 Hora: 
 
 Responsável: SEMTAS/DPSB/ CRAS Lagoa Azul 
 
 .Palestra: A inserção da mulher no mercado de trabalho: Uma luta pela igualdade 
dos direitos 
 
 Local: CRAS Lagoa Azul 
 
 Horário: 14h 
 
 Responsável: SEMTAS/DPSB/ CRAS Lagoa Azul 
 



 

 .Palestra sobre os direitos da mulher, lei Maria da Penha, pensão alimentícia, 
aposentadoria, etc. 
 
 Local: CRAS África 
 
 Horário: 14h 
 
 Responsável: SEMTAS/DPSB/ CRAS África - Parceria: CREAS Norte. 
 
 . Palestra: Educação Sexual – Planejamento Familiar 
 
 Local: CRAS África 
 
 Horário: 14 
 
 Responsável: SEMTAS/DPSB/ CRAS África - Parceria: Bemfam/Unid. De Saúde. 
 
 . Palestra: A mulher moderna e a maternidade: Os desafios de uma gestação 
saudável 
 
 - Grupo de Gestantes 
 
 Local: CRAS Lagoa Azul 
 
 Horário: 9h 
 
 Responsável: SEMTAS/DPSB/ CRAS Lagoa Azul 
 
 DURANTE TODO MÊS 
 
 . Unidades de Saúde realizarão Ações de Prevenção de Câncer de Colo de Útero e 
Mama, além de ações educativas 
 
 Responsável: SMS 
 
 OBS: Distribuição de Material Educativo da Campanha “Natal Unida pelo fim da 
Violência Contra Mulher”, durante todo mês de março, nos equipamentos da 
Prefeitura que fazem atendimentos ao público (unidade de saúde, escola, CRAS, 
CREAS, Cadastro Único, SEMUT, etc..) 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DE NOTÍCIAS           DATA: 08.03.14              
 
Tribuna de Notícias: Assembleia prepara programação alusiva ao Dia Internacional 
da Mulher 
 
 
 
A bancada feminina da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, formada 
pelas deputadas Gesane Marinho (PSD), Larissa Rosado (PSB) e Márcia Maia (PSB), 
apresentou um pedido coletivo para a realização de uma sessão solene 
comemorativa pelo Dia Internacional da Mulher, que será realizada no dia 11 de 
março, às 9h, no Plenário Clóvis Motta. 
Atendendo ao requerimento dos demais parlamentares da atual legislatura as 
deputadas serão homenageadas pelo trabalho desenvolvido no Parlamento, assim 
como a Procuradora Geral da Assembleia Legislativa, Rita Reinaldo, e a 
coordenadora do Núcleo de Pessoal da Assembleia, Marluce Maciel Ramos de 
Oliveira. 
Cada deputada elegeu uma personalidade de variados segmentos para receber a 
homenagem da Assembleia pelo Dia Internacional da Mulher. A deputada Gesane 
Marinho escolheu a Defensora Pública, Jeanne Karenina Santiago Bezerra. A 
deputada Márcia Maia elegeu a vereadora de Natal, Eudiane Macêdo. Já a deputada 
Larissa Rosado rende homenagens à professora Raimunda Almeida. 
Ações Dia da Mulher 
Ainda dentro das comemorações pela data, a Assembleia Legislativa abre espaço 
para Exposição “Mulheres do Peito” para alertar sobre os cuidados na prevenção e 
tratamento do câncer de mama. 
O núcleo de beleza e bem estar do Senac ofereceu os serviço de corte de cabelo às 
servidoras da Assembleia Legislativa na manha da sexta-feira, 07, dentro das 
comemorações pelo Dia Internacional da Mulher.    
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE             DATA: 07.03.14             EDITORIA: CULTURA 

 
Classificação: Positiva  



 

VEÍCULO: BLOG DO BG           DATA: 09.03.14              
 
Aulões d                         começam no próximo domingo; veja como se 
inscrever | Blog do BG 
 
 
09 de março 2014 às 10h30 
 
No próximo domingo, 16/03, iniciam-se os aulões gratuitos do Professor Aluisio 
Machado. Será seu vigésimo sexto ano com mais de 85000 em todo o RN. 
 
Para inscrever-se basta dirigir-se ao SESC clube por tras do Banco do Brasil centro, no 
domingo ou durante esta semana na Av. João Pessoa, 265, sala 611, edf. Mendes 
Carlos, levando RG e comprovante de endereço. 
 
Pode agendar horário nos telefones 8709-8206 ou 3222-8049. O aulão é totalmente 
gratuito, incluindo o material. Os aulões conta uma excelente equipe de professores 
do Overdose, ILP, Salesiano e Colégio das Neves. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO VT           DATA: 09.03.14              
POLITICA PARA AS MULHERES 
 
Criado em Domingo, 09 Março 2014 08:16  
 
 Escrito por Administrator  
 
Política para mulheres avança pouco com Dilma 
 
JOÃO DOMINGOS , DÉBORA ÁLVARES / BRASÍLIA - O Estado de S.Paulo 
 
A chegada da primeira mulher ao cargo mais alto da República obrigou a troca do 
&quot;presidente&quot; por &quot;presidenta&quot; nas placas oficiais, mas os 
avanços nas políticas de gênero desde então ainda são tímidos. 
 
Principal programa da gestão Dilma Rousseff na área, a política de enfrentamento à 
violência contra mulheres foi aprovado pelo Congresso, mas não saiu do papel até 
agora. A proposta prevê R$ 305 milhões para a construção de casas que abrigariam 
vítimas de violência.  
 
A Secretaria de Políticas para as Mulheres, que tem status de ministério e é 
vinculada à Presidência, diz que as casas começarão a ficar prontas só neste ano, 
pois o processo &quot;é demorado&quot;. Isso porque os Estados têm de aderir ao 
programa e as prefeituras devem oferecer os terrenos para a construção das casas. 
Por ora, 13 capitais fizeram contratos. A próxima etapa é a licitação. 
 
Segundo o pesquisador Julio Jacobo Waiselfisz, coordenador da Área de Estudos da 
Violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO) e um dos 
organizadores do Mapa da Violência, estudo anual com dados de violência utilizados 
como referência pelo próprio governo federal, em 2011 foram 85 mil notificações do 
Ministério da Saúde de violência contra a mulher, número que saltou em 2012 para 
106 mil. Em 2013 foram 95 mil, segundo dados ainda não consolidados. 
 
Leis. Entre os projetos polêmicos relacionados a políticas voltadas às mulheres, 
houve a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) das Domésticas, que 
garantiu direitos trabalhistas a essas profissionais. Mas o Palácio do Planalto pouco 
se esforçou para bancar o projeto do deputado Carlos Bezerra (PMDB-MT). O 
governo só entrou no jogo quando percebeu que a proposta estava na iminência de 
ser aprovada. 
 
Da lista de projetos de lei e emendas constitucionais da bancada feminina na Câmara 
dos Deputados, nada passou. 
 
A principal das propostas, elencada como prioritária em 2011, quando Dilma tomou 



 

posse, prevê a criação mecanismos para garantir a igualdade entre mulheres e 
homens nas relações de trabalho, além da previsão de que empresas garantissem 
creches para mulheres com filhos pequenos e recém-nascidos. Outra proposta de 
emenda constitucional considerada prioritária pela bancada feminina - e que 
dorme”; no Parlamento sem que o governo dê qualquer apoio - amplia a licença-
maternidade de quatro para seis meses obrigatórios. 
 
Coordenadora da bancada feminina no Congresso, a deputada Jô Moraes (PC do B-
MG) considera que a eleição de Dilma por si só foi um ganho para as mulheres, mas 
que há muito ainda o que conquistar. “Não houve nenhum avanço do acesso à 
mulher às estruturas de poder. Isso é central na nossa luta. Infelizmente, não 
houve.” 
 
Para ela, hoje as mulheres vivem um momento muito difícil no Congresso, porque 
qualquer iniciativa a respeito de propostas de interesse delas sofre um ataque tão 
violento que é melhor deixar tudo na gaveta. “O maior exemplo disso foi a tentativa 
de se criar o Projeto do Nascituro, em que até conquistas garantidas pelo Código 
Penal, que é de 1940, seriam derrubadas”, afirma a deputada. 
 
Governo. Para a ministra da Secretaria da Mulher, Eleonora Menicucci, a aprovação 
do programa que cria as casas das vítimas de violência foi o principal avanço na rede 
de proteção às mulheres. “Todos os serviços para o enfrentamento à violência 
estarão lá, integrados, para facilitar o acesso das mulheres”, disse Menicucci. 
 
“Além disso, teremos uma central de transporte, para buscar as mulheres, onde elas 
estiverem, para ter atendimento nas casas, ou em alguma delegacia, ou em algum 
hospital de referência ou na sua própria casa”, afirmou a ministra. “Teremos 
também uma janela grande com o sistema S, Sesi e Sesc, para a saída da mulher do 
ciclo da violência, capacitação para emprego e renda”. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO MARCOS DANTAS          DATA: 09.03.14              
Rio Grande do Norte Archives  
 
 
 
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 VERSÁRTIL NEWS           DATA: 07.03.14              
Rojão no Frevo 
 
 
 
 Escrito por Toinho Silveira  
 
 Sex, 07 de Março de 2014 09:31  
 
  
 
O projeto Rojão no Frevo faz apresetnação hoje ao Sesc-Cidade Alta, a partir das 
19h, no Terraço do Relógio, com entrada franca. 
 
O relógio e a balaustrada que compõem a estrutura física do Terraço do Relógio 
remontam ao início do século XX. Para fomentar a cultura local, incentivar os artistas 
locais e divulgar a importância histórica dos monumentos, o Sesc RN criou, em 
fevereiro de 2002, o projeto semanal. 
 
 Adicionar comentário 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE             DATA: 08.03.14             EDITORIA: SÉRGIO 
OLIVEIRA 
 
OPÇÕES 
No período pré-carnavalesco, tivemos em cidades da região competições de futsal e 
handebol, e isso foi muito bom, pois colocaram em quadra pessoas que pensavam 
não poder mais mostrar seu talento. Pena que o tempo passa, e tirando as 
competições escolares, não sobra mais nada em termos abertos, pois fechados 
acontecem os jogos do Sesi e do Sesc.  
Classificação: Positiva  
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O 2013 foi sofrido e este ano não será o que se espera” 

Publicação: 09 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
»entrevista» Marcelo Macêdo - Assessor jurídico da fenabrave/rn e do Sindicato dos 
Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Norte (Sincodiv-RN) 
 
Vinícius Menna - repórter 
 
A redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) era um dos motivos em 
2013 para que as pessoas fizessem a compra do seu carro novo. Contudo, o fim 
gradativo do benefício, entre setembro e dezembro do ano passado, levanta as 
dúvidas se 2014 se configura como um bom momento para adquirir um carro novo.   
Magnus 
Nascimento

Marcelo Macêdo é assessor jurídico do Sindicato dos Concessionários e 
Distribuidores de Veículos do RN e da regional da Federação Nacional de 
Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) 
 
Em entrevista à TRIBUNA DO NORTE, o assessor jurídico do Sindicato dos 
Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Norte (Sincodiv-RN), 
Marcelo Macêdo, comenta as perspectivas para o ano, em meio à crise financeira do 
Estado e a alta de juros, além dos resultados obtidos no ano passado, que ele 
próprio classificou como “sofrido”. 



 

 
Com experiência de mais de 20 anos de atuação direta em vendas de veículos, ele 
aconselha: “o melhor momento para comprar o carro novo é o seu momento”. 
 
Como foram as vendas do segmento de distribuição de veículos em 2013? O 
senhor considera que foi um ano bom ou ruim? 
O segmento de vendas de automóveis é muito sensível. Se você tem um automóvel 
com um ano de uso, mas a sua economia particular está bem, você troca ele com um 
ou dois anos de uso. Se você tem um automóvel com cinco anos de uso e sua 
economia pessoal não está bem, você dá um jeito de fazer uma manutenção 
preventiva, corretiva, e passa dez anos com ele.  
 
Da mesma maneira é com o mercado de automóveis. Qualquer movimentação 
positiva ou negativa que se vê na economia  nacional e do Estado reflete 
diretamente nas vendas. Por isso que nós vimos algumas opções dadas pelo próprio 
Governo Federal no momento em que ele reduz as taxas de IPI [Imposto sobre 
Produtos Industrializados], dando uma motivação para que as pessoas se 
antecipassem troca e na compra do seu carro novo. 
 
No ano passado, nós tivemos um ano com algumas paradas, alguns meses retraídos. 
No Brasil, no comparativo do acumulado de 2012 com 2013, nós tivemos uma queda 
de 0,91. Na região Nordeste, nós tivemos uma queda de 1,4%. No Rio Grande do 
Norte, nós tivemos um crescimento de 0,14%, superando a média nacional e do 
Nordeste. 
 
Qual o motivo desse valor de crescimento para o Rio Grande do Norte, 
contrariando a média regional e nacional? Esse valor é expressivo?  
Essas variações são pontuais. Vimos que em alguns estados teve crescimento. Esse 
0,14% em cima de 40 mil unidades significa em torno de 400 veículos, uma coisa 
muito pequena, residual. Nós passamos um ano sofrido. Não foi um ano fácil. 
 
E quais são as projeções para este ano? 
Esse ano, existe toda uma situação atípica. Nós temos dois eventos grandes que 
mexem com a economia do país. Quer queira, quer não, a Copa mexe com a 
economia. As eleições também. E se observarmos, estamos passando por um 
momento difícil na administração estadual, que passa por dificuldades financeiras. 
Isso é público. Se o Estado está com dificuldades financeiras e nós temos um número 
significativo de pessoas que dependem dessa máquina administrativa, como 
funcionários e empresas que prestam serviço ao Estado, isso reflete na nossa 
economia. Sem querer ser catastrófico, mas eu acredito que vamos ter um ano que 
não será o que se espera.  
 
Mas qual o crescimento esperado para o setor em 2014? 
Se você ouvir os principais economistas e estudiosos da economia nacional, você vai 



 

ver que se alcançarmos de 2% a 2,5%, vai estar de bom tamanho. E para que a 
economia nacional alcance esse percentual, obviamente que ela vai precisar que os 
estados cresçam também, então acredito que se nós tivermos um crescimento da 
ordem de 2% a 3% na atividade de automóveis no Rio Grande do Norte, vai ser um 
ano muito bom. 
Magnus 
Nascimento

Macêdo, graduado em Direito, Sociologia e Teologia, atuou por 19 anos junto ao 
Grupo Dão Silveira (Chevrolet) e passou três anos trabalhando com o Grupo 
Autobraz (Fiat). Antes de trabalhar em Natal, atuou em Campina Grande 
 
Mas por que o senhor acredita que o setor terá uma crescimento nesse patamar? 
Nós estamos observando as taxas de juros subindo. No mês passado, já subiu 0,25%. 
O Copom se reúne novamente no dia 13 e a previsão é de subir mais 0,25%. Quando 
se vê a taxa Selic subir 0,25%, você vai na ponta e vê que os juros bancários estão lá 
em cima, apesar de você ter uma taxa relativamente baixa, se levar em consideração 
empréstimo bancário, taxa do cheque especial... Com esse aumento constante da 
taxa Selic, os juros vão subindo também. 
 
E isso afeta diretamente a concessão de crédito para compra de veículos... 
Exatamente. Quando há uma restrição de crédito através da taxa de juros, o nosso 
negócio sofre. Então estamos vendo fatores como a situação econômica do estado, a 
taxa de juros com tendência de aumento, o que nos faz vislumbrar um crescimento 
dessa ordem de 3% em 2014. 



 

 
A taxa de inadimplência está alta? Ela pode influenciar negativamente nesse 
resultado? 
Alguns bancos, em razão da sua taxa de inadimplência, elevam as taxas de juros. 
Então, se você tem uma taxa de inadimplência elevada, nós vamos ver que isso vai 
refletir naquele cidadão que quer comprar o veículo. E quando o mercado de 
veículos zero quilômetro cresce, o mercado de veículos seminovos baixa um pouco. 
Quando o mercado de veículos novos encolhe um pouco,  o mercado dos seminovos 
cresce. 
 
Com o fim da redução do IPI para carros novos em dezembro, as vendas ainda 
estiveram aquecidas no fim do ano. Mas como isso vem impactando o setor nos 
dois primeiros meses de 2014? Como está o mercado nesse início de ano? 
A redução do IPI vem sendo retirada desde setembro, mês a mês. No fechamento do 
Brasil, nós tivemos 311 mil unidades em janeiro de 2014. Em janeiro de 2013, foram 
311 mil unidades. Então, nós tivemos um crescimento de 0,37%.  
 
Isso vai de encontro com a questão da retirada da redução do IPI para os carros? 
É preciso observar que existem os estoques nas concessionárias. O que está no pátio 
não é vendido com o IPI novo, só os faturamentos da fábrica. E todos os 
concessionários se estocaram.  
 
Então janeiro ainda era um bom momento para comprar um carro novo?  
Era sim, inclusive fevereiro também. 
 
Ainda é um bom momento nesse sentido? É possível encontrar carros com valores 
mais atrativos, ainda em decorrência da redução IPI? 
Sim, ainda é possível encontrar algumas marcas com preços melhores. 
 
E no caso do Rio Grande do Norte, como foram as vendas no começo do ano? 
No  Rio Grande do Norte, em janeiro de 2014, foram vendidos 3.421 unidades. Em 
dezembro, foram 4.128 unidades. E em janeiro de 2013, nós vendemos 3.930. Então, 
em janeiro deste ano, houve queda substancial em relação a janeiro do ano passado. 
 
Como o senhor avalia esse quadro? 
Todo o início de ano, existe uma expectativa de como vai ser. Mas em um exemplo 
bem prático: se você exerce um cargo numa secretaria com comissão. Aí houve 
anúncio de que ia ter diminuição dos cargos comissionados. O que acontece? Todo 
mundo se segura. Além disso, em janeiro, todo mundo tira férias, isso não é sentido 
apenas no mercado automobilístico, mas em outros setores. É como sempre se diz: o 
ano dos brasileiros só começa depois do carnaval. Esperamos começar agora a 
produzir tudo aquilo que se espera. 
 
Agora é o momento ideal para comparar carro? O ano de 2014 é um bom ano para 



 

isso? 
Depende de cada um. Não adianta eu ficar me retraindo, esperando que amanhã vai 
ser melhor. Se eu estou num momento bom, então vamos comprar. O momento de 
comprar o carro é o seu momento. É preciso ir às concessionárias e ver qual o 
melhor negócio que é possível fazer.  
 
Mas os preços estão atrativos? 
Sempre estão. Nenhuma concessionária dessa trabalha com tabela cheia, tem 
sempre um desconto, um brinde, um agrado. 
 
E o que convenceria a pessoa que pensa em ir às concessionárias agora? 
Depende de cada um. Se você está em condições, o ideal é ir lá que vai se fazer um 
bom negócio. As concessionárias estão abertas para isso. É possível trabalhar com 
seu próprio banco, em que tem conta. É possível encontrar uma concessionária que 
ofereça taxas melhores. Então, é o momento do consumidor, que se decidiu a 
comprar. Ele está em boa hora.  
 
As concessionárias absorvem a saída da redução do IPI? 
Sim, absorvem. Ninguém vende a preço de tabela. Tem sempre um desconto, uma 
negociação, uma facilidade maior, alguma coisa desse tipo. 
 
E o acesso ao financiamento está bom? 
Sim. Os bancos estão abarrotados de dinheiro, procurando clientes para financiar 
bens móveis e imóveis. O que quiser hoje, você compra por financiamento. 
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A atividade turística é meu sonho dourado” 

Publicação: 09 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
3 por quatro por Anna Ruth Dantas 
 
Marta Rossi 
 
Quando jovem Marta Rossi sonhava em ser Rainha das Hortênsias, da sua cidade 
natal Gramado. Seria uma forma de, com o título, viajar pelo Brasil divulgando o 
município gaúcho. De fato, não chegou a rainha, mas foi princesa das Hortênsias. O 
que Marta Rossi não imaginava era que a partir daquele sonho de adolescente se 
abririam novas e grandes oportunidades para o seu universo profissional, que a 
levariam a se tornar autoridade não apenas na sua cidade natal, mas no país. 
Divulgação

Marta Rossi é formada em Relações Públicas. Começou a trabalhar na indústria de 
calçados Ortopé, depois foi contratada pelo Hotel Serra Azul e depois pelo hotel 
Serrano quando enveredou no mercado de turismo 
 
Criadora do Festival de Turismo de Gramado e do Chocofest, Marta Rossi é uma 
empreendedora do turismo brasileiro e hoje é apontada como a oitava pessoa mais 
influente do segmento no país. Títulos e repercussão não faltam para Marta, mas ela 
mantém a simplicidade e o carisma, muito peculiar seus. 



 

 
Durante toda entrevista enalteceu a paixão pela cidade de Gramado, falou (sempre 
com muita emoção) de Sílvia Zorzonello (de quem era sócia e parceira nos eventos 
do turismo).  
 
A conversa com Marta Rossi é não apenas uma lição sobre turismo, mas, 
principalmente, lição de vida. “A humildade te oportuniza agregar amigos e os 
amigos te trazem conhecimento. Este conhecimento, que vem das pessoas, ele é 
infinitamente maior do que o conhecimento que tu adquire nos livros. Os livros são 
tua base, mas as pessoas são tuas portas”, diz a empresária, que participou em Natal 
do 5º Fórum Estadual de Turismo. 
 
Com vocês, Marta Rossi: 
 
Seu caminho até a criação do Festival de Gramado mostra uma paixão por sua 
terra. 
Na verdade os filhos de Gramado sempre foram voluntários da comunidade de 
Gramado. Em todos os eventos que a cidade fazia, a época, não se tinha um turismo 
profissionalizado. Tinha um turismo trabalhado com o voluntário. Muito jovem como 
líder estudantil sempre procurei me envolver com todas as atividades da 
comunidade. Não era uma vontade minha, era do grupo. Todos da minha geração 
enxergavam as pessoas mais velhas, que a gente se envolvendo em eventos, em um 
trabalho turístico, tínhamos essas pessoas como ídolos. Não tínhamos ídolos de fora 
da comunidade. Os nosso ídolos estavam dentro da comunidade. E nós queríamos 
ser como a Sílvia, que foi minha sócia, como o seu Perini, que era dono do Serra Azul 
(hotel). Essas lideranças que começaram a fazer Gramado eram nossos ídolos. E 
havia um esforço muito grande para trabalharmos em evento de forma voluntária, 
como recepcionista, como secretária. E quando a festa das Hortências era o ápice o 
sonho entre 9 de 10 meninas era poder ser a rainha das Hortências. Esse era o sonho 
dourado. O prêmio maior para rainha das Hortências além de ser considerada 
autoridade máxima no município, a função maior era viajar para outros Estados e 
promover o seu município. Todas nós eram candidatas, estavam a disposição das 
comissões organizadores. Eu, obviamente, aos 15 ou 16 anos, me coloquei como 
candidata. Meu pai, sempre espirituoso, observou que eu tinha apenas 1,60 m de 
altura para ser candidata. Mas eu brinquei e disse que ganharia na conversa. E 
participei do concurso, fiquei primeira princesa. A rainha tinha 1,78 e eu 1,60. 
Viajamos Brasil afora, trabalhando na divulgação de Gramado. Esse trabalho todo 
criou em mim um encantamento e eu identifiquei, realmente, aquilo que eu gostaria 
de ser. Eu queria ser artista, adorava trabalhar com arte, a segunda atividade seria 
trabalhar com a atividade turística. Eu sabia que era a atividade turística que era o 
meu sonho dourado.  
 
O que foi mais determinante para a senhora impulsionar o Festival de Gramado? 
Determinação, criatividade, inovação e humildade. Porque a humildade te 



 

oportuniza agregar amigos e os amigos te trazem conhecimento. Este conhecimento, 
que vem das pessoas, ele é infinitamente maior do que o conhecimento que tu 
adquire nos livros. Os livros são tua base, mas as pessoas são tuas portas. Acho que 
o que impulsionou foi a necessidade de desafio que é próprio da idade. 
Divulgação

Rossi associou-se com Sílvia Zorzonello e criou uma empresa especializada em 
eventos, que está no mercado há 26 anos. Marca Rossi criou o Festival de Turismo 
de Gramado e o Chocofest 
 
Chama atenção o fato de o seu trabalho ter transformado, a partir do Festival de 
Gramado, uma pequena cidade do interior em uma grande atração turística. Como 
se faz isso, transformar algo comum em excepcional? 
Concordo com sua análise. Quando nós lançamos a ideia do Festival de Turismo de 
Gramado, o trade turístico gaúcho não acreditou. Foram cinco anos para termos a 
participação do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos a participação de todo mercado 
brasileiro, menos o Rio Grande do Sul. Por que? Como fazer um evento de negócios 
turísticos em uma cidade do interior, com hoje 33 mil habitantes, na época eram 30 
mil habitantes, com certa dificuldade de deslocamento (porque o aeroporto é em 
Porto Alegre), como convencer o empresário do setor nacional a ir para Gramado, 
sentar em uma mesa para fazer negócio. A gente apostou numa coisa que se chama 
e é nosso sobrenome: Gramado. A força de Gramado ela já era tão grande no 
mercado nacional que ela poderia não fazer diferença para os gaúchos, mas para o 
mercado nacional ela faria diferença. E foi exatamente nisso que nós apostamos. 
Criamos a ideia e fomos conversar com o presidente da ABAV do Rio Grande do Sul a 



 

época e ele nos disse: “Vocês vão enfrentar dois problemas, a resistência dos 
gaúchos e segundo a resistência das entidades porque vocês vão fazer muito 
sucesso, que ninguém pensou nessa ideia e nas potencialidades do Rio Grande do 
Sul como turismo emissivo e como destino”. E foi exatamente isso que ocorreu. Nós 
apostamos todas as ferramentas no sobrenome Gramado. Festival de Turismo de 
Gramado, esse foi o nome prioritário e hoje nós condensamos e chamamos Festuris. 
E o fato de sermos Marta Rossi e Sílvia Zorzanello do Hotel Serrano, que já era uma 
referência no mercado gaúcho. 
 
A senhora também quebrou paradigma pelo fato desta iniciativa, de um grande 
festival, ter sido da iniciativa privada e não do setor público? 
Sim. Como a gente vende uma cidade onde a iniciativa privada fez o 
desenvolvimento turístico, na comunidade de Gramado o prefeito administra aquilo 
que a iniciativa privada determina. Nós tínhamos essa força, capacidade e a coragem 
de mostrar que a iniciativa privada pode sim fazer aquilo que o poder público não faz 
a nível de Estado. O Rio Grande do Sul, na verdade, assim como hoje foi o primeiro 
Estado brasileiro a ter uma lei estadual de turismo, há muitos anos foi o indutor do 
turismo, ensinou, por exemplo, o plano que a Bahia aplicou. Depois o Rio Grande do 
Sul adormeceu turisticamente. Então é uma série de circunstâncias, entre elas que a 
nossa força é agropastoril. Nós saímos determinadas a conquistar o espaço que o 
Estado deixou. E nos perguntamos: se deu certo em Gramado por que não daria 
certo no Estado. 
 
E a Chocofest? 
O Chocofest tem uma história. Sílvia (a sócia dela, Sílvia Zorzonello, que já faleceu) e 
eu sempre fomos muito entusiasmadas. Com a entrada dos meus dois novos sócios, 
que são mais jovens, eles não me dão chance de buscar acomodação. O chocolate de 
Gramado era, na época, e ainda é hoje a grande ferramenta da venda do destino 
Gramado. E vinham crescendo outras indústrias fora do Estado do Rio Grande do Sul. 
Gramado, preocupado em perder a sua identificação como origem do chocolate 
caseiro, chamou a gente para fazer um evento. Mas queria um evento diferenciado, 
que não fosse apenas uma feira e que tivesse a participação do público infantil como 
fidelização para o futuro. E nós desenvolvemos uma feira fechada, com parque 
temático, onde os expositores de chocolate faziam parte deste parque. Eles (os 
expositores de chocolate) tinham que ser elementos da história. Fizemos durante 12 
ou 15 edições neste formato. Só que o setor chocolateiro cresceu muito em 
Gramado. E a cidade se transformou nesse tempo em um shopping a céu aberto. 
Não tinha mais razão de um evento ficar em local fechado. O que poderia ser feito 
para o Chocofest continuasse a manter o registro do chocolate de Gramado? O 
prefeito de Gramado nos chamou e sugeriu que a gente transformasse o período 
que antecede a Páscoa em um evento similar ao Natal Luz. Nós temos então de 
novembro a metade de janeiro o Natal Luz e quiçá, com o passar dos anos, não 
teremos da metade de janeiro até a Páscoa, que é o período de queda do 
movimento, os eventos tenham essa continuidade de tempo e resolve o problema 



 

de sazonalidade. O Chocofest antes era um final de semana, hoje se realiza em dez 
dias e a proposta é que ele alcance nas próximas edições de quatro a cinco semanas. 
Com tudo isso nós transformamos Gramado em uma cidade encantada e destino das 
compras de Páscoa. 
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Conquistar emprego no novo aeroporto exige curso e provas 
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repórter 
 
Com a proximidade de início das operações – marcada para 15 de abril – o 
Aeroporto Governador Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, intensifica o 
recrutamento de trabalhadores. Nesta semana, a empresa Empresa Brasileira de 
Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo (Embrasata) abriu 86 vagas imediatas para 
agentes de proteção da aviação civil. As vagas foram oferecidas por meio do Sistema 
Nacional de Emprego (Sine). Até a Copa do Mundo, a previsão é que o número de 
vagas dobre. Todos os selecionados terão de passar por um curso e por uma prova 
aplicada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para atuar no aeroporto. 
Alex 
Fernandes

Cargo de agente de proteção no novo aeroporto atraiu 120 pessoas 
 
Essa é apenas uma das oportunidades que estão surgindo para o trabalhador. O 
consórcio Inframércia informou que faz o recrutamento para áreas como 
controladoria, atendimento bilíngue, manutenção, tecnologia da informática, mas a 
assessoria não divulgou número de vagas abertas em cada área. Já foram 



 

recrutados, até o momento, bombeiros (80), fiscais de pátio (25), fiscais de proteção 
(86). 
 
A Embrasata foi contratada pelo Consórcio Inframérica – responsável pela gerência 
do aeroporto – como responsável pelo controle de acesso ao aeroporto. A área é 
ampla, e envolve funções como operação de raio-x, identificação de áreas restritas, 
identificação e vistoria de bagagens. Os cargos não exigem qualificações técnicas 
nem segunda-língua: qualquer pessoa acima de 18 anos, sem antecedentes e que 
esteja fisicamente saudável pode disputar a vaga. 
 
A seleção de pessoal, no entanto, não é tão simples: é preciso fazer um curso, a ser 
aplicado pela Embrasata e passar por mais duas provas: uma da empresa e uma da 
Anac. “Já eliminamos algumas pessoas por problemas de perfil. Segundo as 
resoluções da Anac, é preciso estar apto em uma série de testes físicos, como 
audiometria”, explica Marcos Antônio Almeida, integrante do corpo diretor da 
Embrasata. No total, 120 pessoas se inscreveram no processo seletivo, segundo o 
Sine/RN. 
 
Os interessados em participar do processo seletivo tiveram que desembolsar R$ 
400,00 para bancar os custos do curso preparatório. As aulas acontecem entre os 
dias 10 e 26 de março. Ao fim do período, os participantes vão passar por um teste 
preparatório da empresa e, logo depois, serão submetidas a prova da Anac, aplicada 
pela própria agência. Após a aprovação, os participantes recebem o Certificado de 
Habilitação em Segurança da Aviação Civil  (CHS), válido por até um ano, que dá 
carta aberta para contratação por qualquer empresa área. 
 
Segundo Almeida, todos os inscritos que passarem na prova da Anac serão 
convocados futuramente. A estimativa otimista do diretor é que a demanda 
aumente para 172 vagas até a Copa do Mundo. “Existe uma classificação, e as 
pessoas vão ser chamadas seguindo essa ordem. Ninguém perde o dinheiro se não 
for chamado de primeira”, esclarece.  
 
“Esse cargo possui uma alta rotatividade. O Aeroporto vai ser o sétimo maior do 
mundo. Essa estrutura vai precisar de mais suporte”, acrescenta. Com o 
encerramento das atividades do Aeroporto Augusto Severo (o que ainda não está 
com data definida), os agentes de proteção que lá atuavam vão ser direcionados 
para a equipe de São Gonçalo. Eles passarão pelo curso, mas não terão que arcar 
com os custos. 
 
A Embrasata foi contratada unicamente para a área de controle de acesso. O 
recrutamento para outras áreas de atuação no aeroporto são feitas pela empresa 
Talentos&Oportunidades ou pelo próprio Consórcio Inframérica. 
 
Bares da Arena 



 

Segundo a subcoordenadora de intermediação, análise de mercado e mão de obra 
do Sine, Fabiana Melo, essa é apenas uma das oportunidades que estão surgindo 
para o trabalhador com a aproximação da Copa. Ontem, o Governo do Estado abriu, 
por meio do Sine, mil vagas de trabalho temporário nos 60 bares que irão funcionar 
na Arena das Dunas durante os quatro jogos do mundial que vão ser sediados em 
Natal. 
 
As inscrições serão feitas exclusivamente no site www.querovestiracamisa.com e se 
destinam a vagas de supervisor e líder de lojas, caixas e atendentes de unidades 
móveis. Os candidatos precisam ter, no mínimo, o Ensino Fundamental completo e 
estarem com todos os documentos em dia. O período de avaliação de currículos vai 
de 10 de março a 15 de abril e o treinamento para os aprovados acontecerá em 
maio, em data a ser definida.  
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Morais Navarro perderá duas faixas 
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Uma semana após o ápice caótico na avenida Senador Salgado Filho, por ocasião da 
supressão de faixa na BR-101 no trecho sob o arco do  complexo viário Quarto 
Centenário, mais um afunilamento na área acontecerá nestes próximos dias. A rua 
Morais Navarro, que serve para desvio da demanda de trânsito da Av. Lima e Silva, 
terá duas das três faixas suprimidas, a partir da terça-feira, 11. 
Rayane 
Mainara

Nos últimos meses, a avenida Morais Navarro tem sido a via de escape para quem 
precisa ter acesso à Prudente e Romualdo 
 
Segundo Walter Pedro, secretário de trânsito Municipal de Mobilidade (Semob), o 
trecho com cerca de 200 metros será utilizado para construção de uma das 
passarelas que atenderão ao complexo de mobilidade urbana, obras de 
reestruturação que fazem parte do Complexo Viário de Natal. O equipamento fará 
ligação, para os pedestres, da Av. Lima e Silva à marginal da BR-101, em direção  ao 
estádio. O serviço será executado por 60 dias.  



 

 
Será bloqueada as duas faixas na altura da Av. Lima e Silva até a rua Padre João 
Damasceno. A rua Morais Navarro, segundo estima o secretário, recebe cerca de 20 
mil carros e 1000 viagens de ônibus, diariamente. Apesar da notória quantidade de 
caminhões percorrendo a via, não há contabilização do quantitativo. 
 
O estreitamento na via, que deixará livre apenas uma faixa, demandou uma 
alternativa de desvio com mudanças drásticas. Será bloqueado o acesso à av. Lima e 
Silva no sentido do bairro de Nova Descoberta à Lagoa Nova.  
 
A marginal que interligava a av. Salgado Filho à av. Lima e Silva terá o sentido 
invertido. O motorista vindo do viaduto poderá seguir em contra-fluxo na av. 
Salgado Filho, até a rua Padre João Damasceno onde retorna à Morais Navarro. A rua 
João Damasceno se encontra em calçamento e não há previsão de asfalto para ela. 
 
A faixa única da Morais Navarro será prioritária para os transportes coletivos, 
orientados a seguir pela esquerda em sistema meio exclusivo. Já os caminhões serão 
proibidos de transitar na área. Para aviso, serão dispostos cones, fitas, placas de 
sinalização e cerca de 45 agentes de mobilidade que já atuam na área, localizados 
nos cruzamentos com as avenidas Prudente de Moares, Romualdo Galvão e Salgado 
Filho, regulando o fluxo de quase 100 mil carros nessa região ao entorno da Arena 
das Dunas, vão orientar motoristas. 
 
A parada de ônibus hoje próxima a passarela da av. Salgado Filho deverá ser 
deslocada para a calçada em frente ao prédio do Departamento de Estradas de 
Rodagem, uma diferença média de 50 metros de distância. 
 
Vale ressaltar que o bloqueio de uma das faixas da BR-101, num trecho com cerca de 
100 metros, continuará até o final das obras, previsto para o final de maio. 
Atualmente, o consórcio Queiroz Galvão-Ferreira, responsável pelo serviço, atua na 
demolição do canteiro centrar da via federal a fim de abrir uma faixa a mais para 
trânsito. Quando pronta, essa faixa será liberada e as outras duas da direita serão 
bloqueadas para a construção de um dos viadutos da obra. 
Rayane 
Mainara



 

Nova interdição no entorno da Arena dará mais lentidão ao fluxo 
 
Na data de início deste serviço,  no dia 24 de fevereiro, a cidade enfrentou um 
congestionamento de mais de 50 km. Uma demonstração de fragilidade da fluidez 
fluxo de carros diante da intervenções sem planejamento prévio. Segundo Walter 
Pedro, secretario da Semob, o acontecimento foi causado por uma falha de 
comunicação. A empresa responsável pela obra comunicou a data de intervenção 
apenas à Polícia Rodoviária Federal e ao Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT), impossibilitando o aviso prévio à população. 
 
Para evitar novas surpresas, ficou acertado uma reunião semanal entre os três 
órgãos – PRF, Dnit e Semob - para comunicação das intervenções e necessidade de 
demais ajustes. Os encontros acontecem todas as quarta-feiras à tarde. 
 
“N  futuro, teremos mais  ô eg ” 
“Uma supressão viária, qualquer que seja a cidade, causa congestionamento de 
trânsito. No entanto, em Natal, especificamente, a característica do afunilamento de 
acesso viário na entrada da cidade – início da Avenida Senador Salgado Filho,  região 
que concentra a maior parte das atuais obras de mobilidade – provoca o transtorno 
no tráfego sem solução viável”. A afirmação de Enilson Medeiros, professor do 
departamento de engenharia civil da UFRN, esclarece a rotineira dificuldade 
enfrentada pelos motoristas na capital potiguar.  
 
Outro agravante à situação, ressalta o professor, é a simultaneidade das obras. No 



 

caso, o atraso no início das obras impediram um planejamento estratégico de 
interdição. “Os congestionamentos poderiam ter sido minimizados se as obras 
estivessem escalonadas. O ideal seria acontecer o serviço em tempos diferentes. 
Não há solução de desvio que reintegre a fluidez no tráfego”, explica. “Vamos ter 
que suportar um pouco mais disso. No futuro teremos mais fôlego com a conclusão 
das obras”.  
 
Segundo Medeiros, para evitar novas situações como a destes últimos tempo, 
somente uma modificação na malha viária da cidade. Ele explica que atualmente as 
avenidas e ruas se configuram como um funil, onde se direcionam à um ponto para 
depois se distribuírem na cidade. “O ideal é ter a configuração de uma peneira”, 
relata, citando como solução a criação de avenidas transversais por dentro da cidade 
que dessem acesso aos bairros. 
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