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Economia 

Empresários potiguares participam de reunião preparatória com executivos da Fifa 

Serão discutidos pontos relacionados ao funcionamento do comércio e as áreas de 

atuação da Fifa 

 

Por Redação 

Na próxima quarta-feira (19), diretores e executivos da Fifa estarão em Natal para 
debater com empresários, agências de propaganda e população, alguns dos principais 

pontos ligados ao funcionamento do comércio e às aplicações de marcas na chamada 
“Área de Restrição Fifa” em dias de jogo do Mundial de Futebol, que acontece a partir 

de 12 de junho no Brasil. 

Prefeitura e entidades empresarias se 
encontram para formular pauta de debate com a Fifa (Foto: Divulgação/ Fecomércio) 

Os detalhes deste encontro foram discutidos em uma reunião realizada hoje, na sede 
da Fecomércio, da qual participaram o presidente Marcelo Queiroz; o vice-presidente 

da CDL Natal, Augusto Vaz; o secretário de Serviços Urbanos de Natal, Raniere 
Barbosa; o secretário-adjunto de Comunicação da Prefeitura, Marcos Alexandre e o 

corpo técnico da Fecomércio. 

Ficou decidido que o encontro do dia 19 será realizado no auditório da CDL Natal, a 
partir das 9h e que, além dos pontos ligados à aplicação de marcas no raio de 1km em 

torno da Arena das Dunas (Área de Restrição Fifa), os empresários também 
pretendem colocar em pauta a questão dos feriados nos dias de jogos aqui em Natal e 

de jogos do Brasil. 

“Hoje existe uma certa dúvida, já que um Decreto da Prefeitura, publicado em janeiro, 

determina as datas de jogos aqui em Natal e de jogos da Seleção Brasileira como 
sendo pontos facultativos, o que abriria a possibilidade de que o comércio funcionasse 
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em um horário alternativo, por exemplo, até duas horas antes das partidas. Acontece 
que a Lei Geral da Fifa tem uma visão diferente e, ao que parece, determina feriado 

completo nestes dias. Queremos aproveitar a vinda destes representantes para 
discutir também este ponto, que é de fundamental importância para o comércio”, 

afirmou o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 

Além deste assunto, os representantes da entidade máxima do futebol vão mostrar 

vídeos e apresentações detalhando o que pode e o que não pode ser feito nesta área 
de restrição nos dias de jogos aqui em Natal. A ideia é, muito mais do que evitar 

choques com os patrocinadores oficiais do torneio, prevenir problemas judiciais e até 
policiais. 

“Temos notícias de casos em que a Polícia Federal foi acionada para retirar 

propagandas irregulares, dentro desta área de restrição, durante a Copa das 
Confederações. O que queremos é evitar isto aqui em Natal”, resumiu o secretário 

Raniere Barbosa. 

Os convites para o evento do próximo dia 19 serão enviados pela Prefeitura e pela 

Fecomércio e CDL, que ficaram que convocar os empresários para o encontro. 

“A participação do empresariado, não apenas daqueles cujos negócios estão ali no 
entorno da Arena, mas de toda a Natal, é fundamental. Tenho certeza de que haverá 

muitas dúvidas a serem esclarecidas”, finaliza Queiroz. 

Atualizado em 12 de março às 16:14 
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VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE        DATA: 13.03.14             

Funcionamento do comércio na Copa será tema de reunião 

Na próxima quarta-feira, 19 de março, diretores e executivos da Fifa estarão em 
Natal para debater com empresários, imprensa, agências de propaganda e 
população, alguns dos principais pontos ligados ao funcionamento do comércio e às 
aplicações de marcas na chamada “Área de Restrição Fifa” em dias de jogo do 
Mundial de Futebol, que acontece a partir de 12 de junho no Brasil.  
Júnior 
Santos

Comércio na Cidade Alta, em Natal: Empresários têm dúvidas sobre se haverá 
feriados ou horários alternativos em dias de jogos 
 
Os detalhes deste encontro foram discutidos em uma reunião realizada ontem, na 
sede da Fecomércio, da qual participaram o presidente Marcelo Queiroz; o vice-
presidente da CDL Natal, Augusto Vaz; o secretário de Serviços Urbanos de Natal, 
Raniere Barbosa; o secretário-adjunto de Comunicação da Prefeitura, Marcos 
Alexandre e o corpo técnico da Fecomércio. 
 
Ficou decidido que o encontro do dia 19 será realizado no auditório da CDL Natal, a 
partir das 9h e que, além dos pontos ligados à aplicação de marcas no raio de 1km 
em torno da Arena das Dunas (Área de Restrição Fifa), os empresários também 
pretendem colocar em pauta a questão dos feriados nos dias de jogos aqui em Natal 



 

e de jogos do Brasil. 
 
Dúvida 
“Hoje existe uma certa dúvida, já que um Decreto da Prefeitura, publicado em 
janeiro, determina as datas de jogos aqui em Natal e de jogos da Seleção Brasileira 
como sendo pontos facultativos, o que abriria a possibilidade de que o comércio 
funcionasse em um horário alternativo, por exemplo, até duas horas antes das 
partidas. Acontece que a Lei Geral da Fifa tem uma visão diferente e, ao que parece, 
determina feriado completo nestes dias. Queremos aproveitar a vinda destes 
representantes para discutir também este ponto, que é de fundamental importância 
para o comércio”, afirmou o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de 
Queiroz. 
 
Além deste assunto, os representantes da entidade máxima do futebol vão mostrar 
vídeos e apresentações detalhando o que pode e o que não pode ser feito nesta área 
de restrição nos dias de jogos aqui em Natal. A ideia é, muito mais do que evitar 
choques com os patrocinadores oficiais do torneio, prevenir problemas judiciais e 
até policiais. “Temos notícias de casos em que a Polícia Federal foi acionada para 
retirar propagandas irregulares, dentro desta área de restrição, durante a Copa das 
Confederações. O que queremos é evitar isto aqui em Natal”, resumiu o secretário 
Raniere Barbosa. 
 
Os convites para o evento do próximo dia 19 serão enviados pela Prefeitura e pela 
Fecomércio e CDL, que ficaram que convocar os empresários para o encontro. “A 
participação do empresariado, não apenas daqueles cujos negócios estão ali no 
entorno da Arena, mas de toda a Natal, é fundamental. Tenho certeza de que haverá 
muitas dúvidas a serem esclarecidas”, finaliza Queiroz. 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE        DATA: 12.03.14              
 
Postado dia 12/03/2014 às 17h51  
por: Portal JH 
Prefeitura de Natal e FIFA realizarão Seminário para classe produtiva 

Durante o Seminário de Proteção às Marcas serão apresentadas aos empresários, agências 

de publicidades e a imprensa, as ações para os dias dos jogos da Copa, pois haverá uma área 

de restrição comercial no entorno dos estádios e dos locais oficiais do evento 
  

Prefeitura de Natal e FIFA promoverão seminário 
destinado aos empresários natalenses. Foto:Divulgação 
A preocupação da Fifa no controle das restrições comerciais para a Copa 2014 será 
debatida próxima semana em Natal. A Prefeitura do Natal, através das secretarias 
municipais de Serviços Urbanos, Semsur, e de Comunicação, Secom, promoverão na 
próxima quarta-feira, 19, às 9h,no auditório do CDL, um seminário destinado aos 
empresários natalenses. O evento contará com a presença do líder da equipe de 
proteção de marcas, em Zurick, Auke -Jan Bossenbroek e também, com 
representantes nacionais da entidade, Vicente Rosenfeld e Ana Claudia Toledo. 
Na manhã de hoje, 12, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo, Marcelo Fernandes Queiroz, e o vice-presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Natal, Augusto Vaz, receberam na sede da Fecomércio, a comissão 
organizadora do Seminário de Proteção às Marcas, em Natal, composta pelo o 
secretário de Serviços Urbanos de Natal, Raniere Barbosa; o secretário-adjunto de 
Comunicação da Prefeitura, Marcos Alexandre, que relataram a importância do evento 
para o empresariado local.  
Durante o Seminário de Proteção às Marcas serão apresentadas aos empresários, 
agências de publicidades e a imprensa, as ações para os dias dos jogos da Copa, pois 
haverá uma área de restrição comercial no entorno dos estádios e dos locais oficiais 
do evento. O seminário também servirá para que os empresários esclarecerem as 
dúvidas, sobre o funcionamento do comércio, durante o período do Mundial de 
Futebol em Natal, e nos dias de jogos do Brasil. 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
http://d25vw65106l1re.cloudfront.net/media/PREFEITO.jpg
http://d25vw65106l1re.cloudfront.net/media/PREFEITO.jpg


 

Segundo o secretário da Semsur a Copa do Mundo será um marco para cidade. “Natal 
será vista para o mundo, pois são mais de 82 veículos de comunicação credenciados 
para cobrir o evento precisamos aproveitar esta visibilidade. Entretanto, queremos 
também que o natalense e os turistas tenham neste momento o máximo de 
organização. Essa foi uma das razões para a realização deste encontro da FIFA, com a 
classe produtiva. O seminário esclarecerá as muitas dúvidas do empresariado local do 
que é permitido e o que garante a Lei Geral da Copa. A prefeitura que ser este 
mediador junto a classe produtiva e os organizadores do Mundial de Futebol”, 
declara.  
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE/BLOG MERCADO.COM        DATA: 13.03.14              
 
* * * Área de restrição  
Na próxima quarta-feira, 19 de março, diretores e executivos da Fifa estarão em 
Natal para debater com empresários, imprensa, agências de propaganda e 
população, alguns dos principais pontos ligados ao funcionamento do comércio e às 
aplicações de marcas na chamada “Área de Restrição Fifa” em dias de jogo do 
Mundial de Futebol. Os detalhes do encontro foram discutidos em uma reunião 
realizada ontem, na sede da Fecomércio. O seminário também servirá para que os 
empresários esclarecerem as dúvidas, sobre o funcionamento do comércio, durante 
o período do Mundial de Futebol em Natal, e nos dias de jogos do Brasil.  
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE  O PÚBLICO     DATA: 13.03.14    
 
Prefeitura e FIFA realizam seminário para classe produtiva 
 
A preocupação da Fifa no controle das restrições comerciais para a Copa 2014 será 
debatida próxima semana em Natal. A Prefeitura do Natal, através das secretarias 
municipais de Serviços Urbanos, Semsur, e de Comunicação, Secom, promoverão na 
próxima quarta-feira, 19, às 9h,no auditório do CDL, um seminário destinado aos 
empresários natalenses. O evento contará com a presença do líder da equipe de 
proteção de marcas, em Zurick, Auke -Jan Bossenbroek e também, com 
representantes nacionais da entidade, Vicente Rosenfeld e Ana Claudia Toledo. 
 
Na manhã de ontem, 12, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo, Marcelo Fernandes Queiroz, e o vice-presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Natal, Augusto Vaz, receberam na sede da Fecomércio, a comissão 
organizadora do Seminário de Proteção às Marcas, em Natal, composta pelo o 
secretário de Serviços Urbanos de Natal, Raniere Barbosa; o secretário-adjunto de 
Comunicação da Prefeitura, Marcos Alexandre, que relataram a importância do 
evento para o empresariado local.  
 
Durante o Seminário de Proteção às Marcas serão apresentadas aos empresários, 
agências de publicidades e a imprensa, as ações para os dias dos jogos da Copa, pois 
haverá uma área de restrição comercial no entorno dos estádios e dos locais oficiais 
do evento. O seminário também servirá para que os empresários esclarecerem as 
dúvidas, sobre o funcionamento do comércio, durante o período do Mundial de 
Futebol em Natal, e nos dias de jogos do Brasil. 
 
Segundo o secretário da Semsur a Copa do Mundo será um marco para cidade. 
&quot;Natal será vista para o mundo, pois são mais de 82 veículos de comunicação 
credenciados para cobrir o evento precisamos aproveitar esta visibilidade. 
Entretanto, queremos também que o natalense e os turistas tenham neste momento 
o máximo de organização. Essa foi uma das razões para a realização deste encontro 
da FIFA, com a classe produtiva. O seminário esclarecerá as muitas dúvidas do 
empresariado local do que é permitido e o que garante a Lei Geral da Copa. A 
prefeitura que ser este mediador junto a classe produtiva e os organizadores do 
Mundial de Futebol&quot;, declara. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PONTO DE PAUTA        DATA: 12.03.14              
 
Prefeitura e FIFA realizarão Seminário para classe produtiva 
 
 Postado as 14h21 | 12.03.2014 
 
A preocupação da Fifa no controle das restrições comerciais para a Copa 2014 será 
debatida próxima semana em Natal. A Prefeitura do Natal, através das secretarias 
municipais de Serviços Urbanos, Semsur, e de Comunicação, Secom, promoverão na 
próxima quarta-feira(19), às 9h, no auditório do CDL, um seminário destinado aos 
empresários natalenses. O evento contará com a presença do líder da equipe de 
proteção de marcas, em Zurick, Auke -Jan Bossenbroek e também, com 
representantes nacionais da entidade, Vicente Rosenfeld e Ana Claudia Toledo. 
 
Na manhã de hoje(12), o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo, Marcelo Fernandes Queiroz, e o vice-presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Natal, Augusto Vaz, receberam na sede da Fecomércio, a comissão 
organizadora do Seminário de Proteção às Marcas, em Natal, composta pelo o 
secretário de Serviços Urbanos de Natal, Raniere Barbosa; o secretário-adjunto de 
Comunicação da Prefeitura, Marcos Alexandre, que relataram a importância do 
evento para o empresariado local.  
 
Durante o Seminário de Proteção às Marcas serão apresentadas aos empresários, 
agências de publicidades e a imprensa, as ações para os dias dos jogos da Copa, pois 
haverá uma área de restrição comercial no entorno dos estádios e dos locais oficiais 
do evento. O seminário também servirá para que os empresários esclarecerem as 
dúvidas, sobre o funcionamento do comércio, durante o período do Mundial de 
Futebol em Natal, e nos dias de jogos do Brasil. 
 
Segundo o secretário da Semsur a Copa do Mundo será um marco para cidade. 
“Natal será vista para o mundo, pois são mais de 82 veículos de comunicação 
credenciados para cobrir o evento precisamos aproveitar esta visibilidade. 
Entretanto, queremos também que o natalense e os turistas tenham neste momento 
o máximo de organização. Essa foi uma das razões para a realização deste encontro 
da FIFA, com a classe produtiva. O seminário esclarecerá as muitas dúvidas do 
empresariado local do que é permitido e o que garante a Lei Geral da Copa. A 
prefeitura que ser este mediador junto a classe produtiva e os organizadores do 
Mundial de Futebol&quot;, declara. 
 
Fonte: Secom 
Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO: GAZETA DO OESTE       DATA: 12.03.14     EDITORIA: COLUNA RODRIGO 
LOUREIRO 
 
MERCADO NA COPA 
 
Na próxima quarta-feira, 19 de março, diretores e executivos da Fifa estarão em 
Natal para debater com empresários, imprensa, agências de propaganda e 
população, alguns dos principais pontos ligados ao funcionamento do comércio e às 
aplicações de marcas na chamada &quot;Área de Restrição Fifa&quot; em dias de 
jogo do Mundial de Futebol, que acontece a partir de 12 de junho no Brasil. Os 
detalhes deste encontro foram discutidos em uma reunião realizada hoje, na sede da 
Fecomércio, da qual participaram o presidente Marcelo Queiroz; o vice-presidente 
da CDL Natal, Augusto Vaz; o secretário de Serviços Urbanos de Natal, Raniere 
Barbosa; o secretário-adjunto de Comunicação da Prefeitura, Marcos Alexandre e o 
corpo técnico da Fecomércio. 
Classificação: Positiva 
  
 
 
 
 
 



 

VEÍCULO: LIEGE BARBALHO       DATA: 12.03.14 
 
Fifa considera proibido, no entorno do estádio, comércio de rua e cambistas 
 
No próximo dia 19, diretores e executivos da Fifa estarão em Natal para debater com 
empresários, imprensa, agências de propaganda e população, alguns dos principais 
pontos ligados ao funcionamento do comércio  na chamada “Área de Restrição Fifa” 
em dias de jogo do Mundial de Futebol, que acontecerão no mês de junho no Brasil. 
O encontro acontecerá no auditório da CDL Natal, a partir das 9h. Além dos pontos 
ligados à aplicação de marcas no raio de 1km no entorno da Arena das Dunas, os 
empresários também pretendem colocar em pauta a questão dos feriados nos dias 
de jogos na capital potiguar, e das partidas da seleção brasileira. 
 
“Hoje existe uma certa dúvida, já que um Decreto da Prefeitura, publicado em 
janeiro, determina as datas de jogos aqui em Natal e de jogos da Seleção Brasileira 
como sendo pontos facultativos, o que abriria a possibilidade de que o comércio 
funcionasse em um horário alternativo, por exemplo, até duas horas antes das 
partidas. Acontece que a Lei Geral da Fifa tem uma visão diferente e, ao que parece, 
determina feriado completo nestes dias. Queremos aproveitar a vinda destes 
representantes para discutir também este ponto, que é de fundamental importância 
para o comércio”, afirmou o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: LIEGE BARBALHO        DATA: 12.03.14     
 
 
 
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. Na última quinta-feira aconteceu a solenidade de 
lançamento dos cursos, que foi conduzida pelo presidente do Sistema Fecomércio 
RN, Marcelo 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 o presidente. A 
carreta 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:  BLOG DO CARLOS COSTA      DATA: 13.03.14   

 
 
SESC RN OFERECE 165 VAGAS EM CURSOS GRATUITOS DE ABRIL 
 
 
Inscrições para cursos do Programa de Comprometimento e Gratuidade 
(PCG) podem ser feitas até sexta-feira (14/03). 
 
As inscrições para os cursos 
gratuitos de abril do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) já estão 
abertas. Até sexta-feira (14/03), os interessados podem se candidatar às 165 
vagas em cursos oferecidos pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, nas 
cidades de Natal, Mossoró, Caicó e Nova Cruz. O edital com todas as informações 
está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
No mês de abril, os alunos 
aprenderão, nos cursos do PCG, habilidades nas áreas de culinária e de 
trabalhos manuais, com destaque para a decoração de roupas com temas de Páscoa, 
já de olho na festividade. São oportunidades de comerciários, seus dependentes 
e da população em geral gerarem rendas extras a partir do que foi absorvido em 
sala de aula. 
 
Após o período de inscrição, 
ocorre o processo seletivo, que acontece de 17 a 21/03 e leva em consideração 
as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os aprovados é 
divulgada no site do Sesc RN dia 25/03,e as aulas têm início a partir do dia 
01/04. 
 
Comerciários e seus 
dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda familiar mensal 
não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever nos cursos 
gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os seguintes documentos 
originais (com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de 
residência e de escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove 
deficiência física ou mental. Também deverá ser entregue a autodeclaração de 
renda familiar e o questionário socioeconômico. Caso o interessado em fazer o 
curso seja menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável. 
 
Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 
vagas nas áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação 
(incluindo cursos preparatórios para o ENEM) 
 



 

O quê? Inscrições abertas para 
cursos gratuitos de abril do PCG 
 
Quando? Até sexta-feira 
(14/03), das 8h às 17h 
 
Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 
33, Cidade Alta) 
 
Sesc Nova Cruz (Rua Severino 
Nunes, nº. 55, Frei Damião) 
 
Sesc Seridó (Rua Washington 
Luiz, nº. 55, Boa Passagem, Caicó) 
 
Sesc Mossoró ( Rua Dr. João 
Marcelino, S/N, Nova Betânia 
 
Mais: www.sescrn.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE        DATA: 12.03.14             EDITORIA: CULTURA  

 
Classificação: Positiva 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE        DATA: 13.03.14             EDITORIA: POLÍTICA 

Partidos articulam alianças e candidaturas em Mossoró 

Publicação: 13 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Embora Mossorós seja a principal base política da governadora Rosalba Ciarlini 
(DEM), o grupo liderado pela chefe do Executivo estadual mantém indefinição sobre 
o nome que disputará o pleito da eleição suplementar na cidade. Alguns setores do 
Governo defendem o nome da secretária estadual de Infraestrutura, Kátia Pinto. 
Mas a ex-prefeita Cláudia Regina, eleita em 2012 e cassada dez vezes no Tribunal 
Regional Eleitoral, sinaliza que deseja disputar novamente o pleito. Em entrevista à 
imprensa mossoroense, Cláudia Regina chegou a dizer que tem ouvido incentivos da 
governadora Rosalba Ciarlini. 

aldair dantas
Larissa Rosado pretende disputar pelo PSB 
 
No entanto, se decidir por disputar o pleito, a ex-prefeita terá que buscar um 
mandado de segurança na Justiça Eleitoral que lhe garanta a participação na eleição, 
já que as decisões do TRE a deixaram com os direitos políticos suspensos. Cláudia 
Regina tem demonstrado disposição de tentar voltar ao Executivo. Ela já fez algumas 
consultas aos advogados, retomou os contatos com aliados políticos e admite, aos 
mais próximos, que poderá entrar na disputa. 
 
Indefinições no grupo da governadora, definições nos outros dois blocos do pleito 
mossoroense. O prefeito em exercício Silveira Júnior, que assumiu a interinidade 
com a cassação de Cláudia Regina, já que era presidente da Câmara Municipal, 
deflagrou a articulação para disputar o pleito. 
 



 

 “Venho trabalhando muito para deixar a cidade nos trilhos. A administração está 
tendo uma avaliação muito positiva e venho sendo motivado para ser candidato”, 
comentou Silveira Júnior.  Ele confirmou que “se for escolhido pelo partido, não 
fugirei ao desafio”. Filiado ao PSD, Silveira Júnior disputará a prefeitura e terá como 
vice um indicado do PT. Uma aliança que reproduz a afinidade PT-PSD para o pleito 
estadual, com Fátima Bezerra candidata ao Senado e Robinson Faria ao Governo. 
 
Internamente, o PT de Mossoró vive uma fase de discussão para definir quem será o 
vice de Silveira Júnior. Crispiniano Neto já sinaliza para a disputa. Mas outro grupo 
defende o nome do vereador Luís Carlos, único representante dos petistas no pleito 
mossoroense.  
 
Cauteloso ao comentar sobre quem seria o seu candidato a vice, Silveira Júnior 
ressalta que o PT foi o primeiro partido a declarar apoio a sua gestão. “O PT foi o 
primeiro partido a anunciar apoio a nossa administração e vem sendo muito 
importante para abrir as portas do Governo Federal”, destacou o prefeito em 
exercício de Mossoró. 
Júnior 
Santos

Silveira Júnior quer concorrer pelo PSD 
 
Silveira Júnior disse que está focando no trabalho administrativo. Sobre as 
informações de que a governadora Rosalba Ciarlini estaria estudando a possibilidade 
de apoiar a sua candidatura, Silveira Júnior negou. Ele disse que não conversou com 



 

a chefe do Executivo sobre o assunto. Mas o prefeito em exercício confirmou que já 
teve o compromisso de apoio dos dois  vereadores da bancada do DEM na Câmara 
de Mossoró de apoiá-lo no pleito. Os parlamentares Manoel Bezerra e Flávio Tácito 
fecharam o apoio.  
 
A eleição em Mossoró também irá expor o distanciamento da ex-prefeita Fafá 
Rosado do grupo de Rosalba Ciarlini. Rompidas, Fafá não subirá no palanque de 
Larissa Rosado, já que é opositora ao grupo da deputada federal Sandra Rosado, e 
poderá declarar apoio ao prefeito em exercício Silveira Júnior. 
 
Nesse fato, há outra curiosidade: o provável candidato a vice de Larissa Rosado é 
sobrinho afim de Fafá Rosado e foi secretário da sua gestão. 
 
 



 

 

 



 

Convenções serão a partir do dia 2 

Publicação: 13 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
O calendário divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral para o pleito mossoroense 
sinaliza para a rapidez com que ocorrerá a campanha na cidade. As convenções 
partidárias para deliberar sobre formação de coligações e escolha de candidatos a 
Prefeito e Vice-Prefeito serão realizadas no período de 2 a 6 de abril.   
 
Para concorrer ao pleito o  candidato deverá se desincompatibilizar de cargo gerador 
de inelegibilidade nas 24 horas seguintes à sua escolha em convenção partidária. 
 
As contas de campanha dos candidatos, diretórios municipais dos partidos e comitês 
financeiros deverão ser prestadas à Justiça Eleitoral até o dia 14 de maio. Já a 
diplomação tem como data limite para ocorrer o 31 de maio. 
 
Na resolução, o Tribunal Regional Eleitoral definiu que poderão ser mantidas as 
mesas receptoras e a junta eleitoral que funcionaram na Eleição de 7 de outubro de 
2012 e facultou ao   Juiz Eleitoral determinar as substituições caso sejam necessárias. 
 
Votarão no pleito os eleitores que tenha requerido sua inscrição até o dia 4 de 
dezembro do ano passado. 
 
O calendário eleitoral aprovado pelos juízes do TRE também define que a partir do 
dia 11 de abril de 2014 até a diplomação dos eleitos, os Cartórios Eleitorais da 33ª e 
34ª Zonas, sediados em Mossoró, funcionarão diariamente das 8 às 19 horas, e, em 
regime de plantão, aos sábados, domingos e feriados, das 14 às 19 horas. 
 
A eleição suplementar do município de Mossoró foi definida pelo Tribunal Regional 
Eleitoral no final do mês de fevereiro, quando a Corte condenou, pela décima vez, a 
prefeita eleita Cláudia Regina, que foi, naquela ocasião, cassada e afastada do cargo.  
 
Esta é a segunda vez que o TRE/RN programa a eleição municipal suplementar de 
Mossoró. No final de 2013, quando ocorreria o pleito, o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) suspendeu por considerar que seria mais seguro esperar novas decisões 
judiciais antes de autorizar a escolha de um novo prefeito. 
 
Além das dez cassações de Cláudia Regina, a gestora também se encontra irregular 
junto a Justiça Eleitoral, já que no mês passado o TRE  desaprovou as contas de 
campanha.  
 
NÚMEROS 
10 Processos foram julgados antes do TRE marcar a eleição em mossoró pela 
segunda vez 
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Natal terá 274 voos extras durante os jogos da Copa 

Publicação: 13 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Roberto Lucena 
repórter 
 
Natal vai contar com 274 voos extras para a Copa do Mundo FIFA 2014. O número 
revela um acréscimo de 48,4% nos voos regulares da capital potiguar e representa o 
total de 21.252 assentos extras no período do evento esportivo. Os dados divulgados 
pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) colocam Natal, 
percentualmente, como a terceira cidade-sede com maior  aumento no volume de 
pousos de decolagens durante os dias de jogos.  
 
Somando os voos para as doze cidades que vão receber os jogos do Mundial, o 
incremento total será de 31,6% e acréscimo de 16.116 viagens. As empresas 
associadas à Abear – Azul, Avianca, Gol e TAM – esperam transportar 7,2 milhões de 
passageiros apenas nestas cidades. O levantamento realizado pela entidade 
considera os voos realizados em um período de 36 horas antes e após cada partida. 
As passagens já estão à venda. 
 
Para atender a demanda sazonal, as empresas aéreas vão trabalhar com duas 
variáveis: aquisição de novas aeronaves e cancelamento de voos regulares. O 
presidente da Abear, Eduardo Sanovicz,  afirmou que não haverá prejuízos para os 
passageiros. “Com os jogos da Copa, vai ocorrer a diminuição no tráfego habitual. 
Atualmente, 65% dos nossos passageiros são os chamados corporativos – que viajam 
à negócios ou eventos. Esse número vai diminuir e os voos serão cancelados. Então, 
as aeronaves serão remanejadas para os novos voos”, explicou. “Além disso, todos 
os anos as empresas  adquirem novas aeronaves”, acrescentou. 
 
Das capitais nordestinas e proporcionalmente, Natal é a segunda cidade com maior 
aumento no número de voos extras para a Copa. Comparando com todas as demais 
cidades-sedes, a capital potiguar ocupa a terceira posição, atrás de Brasília-DF e 
Fortaleza-CE.  
 
Critérios 
Para a estruturação da malha aérea, a Abear analisou alguns critérios, entre eles, a 
capacidade operacional dos aeroportos, levantamento da possibilidade de 
realocação de voos cuja demanda cairá no período e comparativo com os cenários 
registrados nas Copas da Alemanha e na África do Sul, e nas Olimpíadas de Londres. 
 
Um outro elemento, segundo Eduardo Sanovicz, foi analisado e poderia inclusive ter 
colocado Natal à frente das cidades com voos extras. “Não à toa, Brasília e Fortaleza 
lideram a lista. São cidades que apresentam incentivos fiscais às companhias. Esse 



 

não é o elemento predominante, mas foi analisado”, colocou o presidente fazendo 
referência à redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
do QAV, o combustível da aviação. 
 
A Abear também fez o cruzamento dos dados de voos diários, horários de jogos e 
possibilidade de aumento da oferta, além da previsão de manutenção de alguns 
aviões em reserva, para atender a imprevistos ou para oferecimento de voos extras 
naqueles casos em que a demanda for maior do que a esperada. 
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Acessos ao novo aeroporto esbarram em dificuldades 

Publicação: 13 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
De acordo com a Abear, os 274 voos extras que vão pousar no Rio Grande do Norte 
durante o período da Copa do Mundo independem de  qual aeroporto estará em 
operação. A entidade assegura que as companhias aéreas estão empenhadas para 
iniciar as atividades no aeroporto Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, no dia 
15 de abril e seguir o cronograma proposto. No entanto, os acessos que levam ao 
novo terminal e que são de responsabilidade do governo do estado, enfrentam 
dificuldades.  
Rayane 
Mainara

Obras de acesso ao Aeroporto Governador Aluízio Alves: Governo promete entrega 
no dia 15/04 
 
As chuvas de ontem impediram os trabalhos no local e a iluminação da nova estrada 
– que é de responsabilidade da prefeitura de São Gonçalo do Amarante - não estará 
instalada até a data estipulada. 
 
Atualmente, 80 profissionais com 50 máquinas trabalham durante todo o dia na 
obra. Segundo a empresa responsável pela obra, a EIT, na última medição, realizada 
em janeiro, a construção dos acessos chegou aos 30% de conclusão física. A obra 



 

abrange cinco trechos, sendo o primeiro deles dividido entre Norte e Sul. A chegada 
ao acesso Norte é pela BR-406, no sentido Ceará-Mirim. No local onde começa o 
acesso, a empresa está erguendo um viaduto. 
 
Boa parte do acesso já passou das fase de terraplenagem e agora recebe a primeira 
das três camadas do pavimento. Mas com as chuvas comuns nesse período do ano, o 
risco de atraso é iminente. Uma fonte ouvida pela reportagem e ligada ao Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea-RN) frisou que chuva é o 
principal fator de atraso das obras públicas. “Com as precipitações, fica impossível 
trabalhar”, disse. A mesma fonte acrescentou que o Crea-RN não acompanha a 
execução do cronograma da obra. “É obrigação do Estado e da empresa verificar se 
tudo está dentro do previsto”, disse. 
 
Iluminação 
Além da estrada em si não estar garantida no prazo – embora o Governo do Estado 
diga o contrário –, desperta preocupação o fato de que a iluminação pública não 
estará pronta até dia 15 de abril. Faltando pouco mais de um mês para esse prazo, a 
prefeitura de São Gonçalo do Amarante confirmou que deu início ao processo de 
licitação do projeto há poucos dias. Com valor de R$ 1,9 milhão, o processo 
licitatório deve ser finalizado em três meses.  
 
Já a obra para atender ao suprimento de energia elétrica do aeroporto foi concluída 
e energizada em fevereiro. O atendimento é feito através de uma linha de 
distribuição em alta tensão. O valor do investimento foi R$ 1,8 milhão executado 
pela Cosern. 
 
Semana passada, representantes das empresas, Inframérica (administradora do 
aeroporto), Secretaria de Aviação Civil, Anac e Aeronáutica discutiram ações para o 
cumprimento das datas e início das atividades do novo terminal. Apesar das 
incertezas quanto ao novo terminal, Eduardo Sanovicz assegura que a expansão da 
malha aérea para o período da Copa está assegurada. “Os novos voos independem 
do aeroporto. É lógico que o foco é São Gonçalo e acreditamos que começaremos a 
operar dia 15 de abril”, disse. 
 
Em nota envida à TRIBUNA DO NORTE, o Inframérica explicou que o consórcio não 
assumiu a obra dos acessos, mas que colaborou com a empreiteira contratada 
adiantando uma parte dos recursos necessários até que o financiamento fosse 
liberado. “Esse dinheiro voltará para o caixa da empresa”, afirmou a assessoria de 
imprensa. O valor repassado não foi divulgado. 
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