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 VEÍCULO: COMPANHIA DA NOTÍCIA          DATA: 18.03.14 
Prefeitura e FIFA promoverão Seminário sobre Programa de Proteção às Marcas na 
Copa do Mundo 
 
A preocupação da Fifa no controle das restrições comerciais para a Copa do Mundo 
Brasil 2014 será debatida nesta semana em Natal. A Prefeitura do Natal, por meio 
das secretarias municipais de Serviços Urbanos (Semsur), de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb) e de Comunicação Social (Secom), vai promover em conjunto 
com a entidade nesta quarta-feira (19), a partir das 9 horas, no auditório da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL), um seminário destinado a esclarecer para empresários, 
comerciantes, publicitários e jornalistas as normas sobre o Programa de Proteção às 
Marcas adotado para a Copa do Mundo. O evento contará com a presença do líder 
da equipe de Proteção de Marcas da Fifa, Auke-Jan Bossenbroek, e também de 
representantes nacionais do órgão, Vicente Rosenfeld e Anna Claudia Toledo. 

 
Na semana passada, o secretário municipal de Serviços Urbanos, Raniere Barbosa, e 
o secretário-adjunto de Comunicação Social, Marcos Alexandre, reuniram-se com o 
presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
(Fecomercio/RN), Marcelo Fernandes Queiroz, e o vice-presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Natal, Augusto Vaz, para convidar dirigentes das duas 
entidades para o seminário, bem como para pedir o apoio deles no sentido de 
mobilizar o segmento empresarial para participar e conhecer o Programa de 
Proteção às Marcas para a Copa. 
 
Durante o Seminário, serão apresentadas aos empresários, agências de publicidades 
e à imprensa as ações voltadas para os dias dos jogos da Copa, uma vez que haverá 
uma área de restrição comercial no entorno dos estádios e dos locais oficiais do 
evento. O seminário também será uma oportunidade para os empresários 
esclarecerem suas dúvidas sobre o funcionamento do comércio durante o Mundial 
de Futebol em Natal e nos dias de jogos da Seleção Brasileira. 
 
Para Raniere Barbosa, 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 e 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 
sobre o que é permitido e o que garante a Lei Geral da Copa. A Prefeitura quer ser 
este mediador junto à classe produtiva e aos organizadores do Mundial de Futebol”, 
explicou o titular da Semsur. 
 
O presidente da Fecomercio/RN, Marcelo Queiroz, e o vice-presidente da CDL Natal, 
Augusto Vaz, disseram que atenderão ao convite da Prefeitura no sentido não 
apenas de marcar presença do Seminário nesta quarta, mas também de apoiar o 
evento e de mobilizar seus pares para garantir uma participação representativa do 
setor comercial. 
 
 
(Fonte: Secretaria Municipal de Comunicação) 
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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM          DATA: 18.03.14 
Prefeitura e FIFA promoverão Seminário sobre Programa de Proteção às Marcas na 
Copa - Notícias - Cidades - Nominuto.com 
 
 
A preocupação da Fifa no controle das restrições comerciais para a Copa do Mundo 
Brasil 2014 será debatida nesta semana em Natal. A Prefeitura do Natal, por meio 
das secretarias municipais de Serviços Urbanos (Semsur), de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb) e de Comunicação Social (Secom), vai promover em conjunto 
com a entidade nesta quarta-feira (19), a partir das 9 horas, no auditório da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL), um seminário destinado a esclarecer para empresários, 
comerciantes, publicitários e jornalistas as normas sobre o Programa de Proteção às 
Marcas adotadas para a Copa do Mundo.  
 
O evento contará com a presença do líder da equipe de Proteção de Marcas da Fifa, 
Auke-Jan Bossenbroek, e também de representantes nacionais do órgão, Vicente 
Rosenfeld e Anna Claudia Toledo. 
 
Na semana passada, o secretário municipal de Serviços Urbanos, Raniere Barbosa, e 
o secretário-adjunto de Comunicação Social, Marcos Alexandre, reuniram-se com o 
presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
(Fecomercio/RN), Marcelo Fernandes Queiroz, e o vice-presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Natal, Augusto Vaz, para convidar dirigentes das duas 
entidades para o seminário, bem como para pedir o apoio deles no sentido de 
mobilizar o segmento empresarial para participar e conhecer o Programa de 
Proteção às Marcas para a Copa. 
 
Durante o Seminário, serão apresentadas aos empresários, agências de publicidades 
e à imprensa as ações voltadas para os dias dos jogos da Copa, vez que haverá uma 
área de restrição comercial no entorno dos estádios e dos locais oficiais do evento. O 
seminário também será uma oportunidade para os empresários esclarecerem suas 
dúvidas sobre o funcionamento do comércio durante o Mundial de Futebol em Natal 
e nos dias de jogos da Seleção Brasileira. 
 
Para Raniere Barbosa, 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 e 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 
sobre o que é permitido e o que garante a Lei Geral da Copa. A Prefeitura quer ser 
este mediador junto à classe produtiva e aos organizadores do Mundial de 
Futebol&quot;, explicou o titular da Semsur.  
 



 

O presidente da Fecomercio, Marcelo Queiroz, e o vice-presidente da CDL Natal, 
Augusto Vaz, disseram que atenderão ao convite da Prefeitura no sentido não 
apenas de marcar presença do Seminário nesta quarta, mas também de apoiar o 
evento e de mobilizar seus pares para garantir uma participação representativa do 
setor comercial. 
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VEÍCULO:  BLOG DO CARLOS COSTA          DATA: 18.03.14   
 
BLOG DO CARLOS COSTA: VÉSPERA DE SÃO JOSÉ EM ANGICOS TEM SHOW DE 
KHRISTAL, ITANILDO E ZÉ SANFONEIRO 
 

 
A Fecomércio/RN, na pessoa do presidente do sistema que inclui o Sesc/Senac, 
Marcelo Queiroz, fez a doação de toda a estrutura de apoio, como palco, som 
profissional, iluminação, camarote e ainda a atração principal da noite, de renome 
internacional. 
 
É isso mesmo, a cantora Khristal vai estar fazendo o grande show do ano em 
Angicos, e totalmente de graça, na praça pública. 



 

 
A programação começa com a própria Khristal, em seguida tem Itanildo Medeiros e 
fechando a noite, Zé Sanfoneiro. 
 
Vale salientar que o presidente do sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcelo 
Queiroz, virá abrilhantar a noite, participando da festa e das celebrações religiosas 
de amanhã, 19, dia do padroeiro São José. 
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VEÍCULO: SITE LIEGE BARBALHO          DATA: 17.03.14 
Liege Barbalho » Nova sede 

 
 
Marcelo Queiroz em sessão corta fitas nesta sexta-feira 
 
O presidente da Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz, convidando para a solenidade de 
reinauguração do edifício-sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do RN. O evento acontecerá nesta sexta-feira e contará com palestra do 
economista chefe do Departamento Econômico da Confederação Nacional do 
Comércio, Carlos Thadeu de Freitas, que irá abordar sobre “”As perspectivas da 
economia para 2014, no Brasil e no RN””. Na sequência, será servido um coquetel 
para brindar a data. 
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Potiguar Notícias  - Notícias 
 

 
17 de março de 2014  
 Após ampla reforma, Fecomércio RN reinaugura edifício-sede  
 E lança programação em homenagem aos seus 65 anos 
 
 Após mais de um ano de obras, o edifício-sede da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do estado do Rio Grande do Norte - onde também funcionam as 
presidências dos Conselhos Regionais do Sesc e do Senac no estado -, será 
reinaugurado no próximo dia 21 de março, depois de passar por uma ampla reforma, 
modernização e ser totalmente reequipado. A reinauguração contará com uma 
palestra do economista Carlos Thadeu de Freitas, chefe do Departamento 
Econômico da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), seguida de um happy hour em um dos novos espaços do prédio, localizado 
em sua cobertura. A data também vai marcar o lançamento da programação em 
comemoração pelos 65 anos de fundação da Fecomércio, que será desenvolvida ao 
longo de todo este ano. 
 
  &quot;A reforma foi feita para adequar o prédio às regras de acessibilidade, mas 
também para garantir maior conforto e funcionalidade, beneficiando os 
colaboradores da casa e os nossos clientes e parceiros, como os presidentes dos 14 
sindicatos filiados à entidade, ou mesmo as pessoas, físicas e jurídicas, que nos 
procuram diariamente para usufruir de nossos serviços, como a certificação digital, 
por exemplo&quot;, explica o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 
Fernandes de Queiroz. 
 
 A sede da Fecomércio ganhou uma nova sala de reuniões, no primeiro andar e teve 
seu auditório (com capacidade para até 100 pessoas), localizado no térreo, 
totalmente reformulado. Além disso, foi criado um espaço para eventos na 
cobertura. Houve ainda uma redistribuição das salas e todos os espaços físicos 
ganharam nova ambientação e mobiliário moderno, totalmente adequado às 
normas de ergonomia. O prédio ganhou ainda uma nova rampa de acesso e um 



 

elevador para o uso de portadores de pessoas com deficiência física e/ou mobilidade 
reduzida, bem como teve seus banheiros inteiramente adaptados para estes 
usuários. 
 
 &quot;Este é um prédio antigo, construído nos anos 80. Muita coisa precisava ser 
modernizada e adequada à realidade atual. Este foi um dos motivos de optarmos 
pela reforma ampla&quot;, diz Marcelo Queiroz. 
 
 A solenidade que irá marcar a reinauguração será realizada a partir das 18h e 
contará com uma palestra do economista Carlos Thadeu de Freitas, chefe do 
Departamento Econômico da CNC, que irá falar sobre &quot;Perspectivas da 
economia para 2014, no Brasil e no RN&quot;. Logo em seguida será feito o 
descerramento da placa inaugural do prédio, a apresentação da programação das 
comemorações em homenagem aos 65 anos da entidade, e servido um coquetel. 
 
 Estão sendo aguardadas as presenças da governadora do estado, Rosalba Ciarline; 
do prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves; do presidente do TJ RN, Aderson Silvino; 
do presidente da Assembleia Legislativa do estado; Ricardo Motta e do presidente 
da Câmara Municipal de Natal, Albert Dickson; além de outras autoridades como 
deputados estaduais e federais, senadores e o ministro da Previdência, Garibaldi 
Alves Filho. Toda a diretoria e os membros dos conselhos regionais de Sesc e Senac e 
do Conselho de Representantes da Fecomércio também devem prestigiar o evento. 
 
Autor: | Fonte: Assessoria- FECOMERCIO 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR          DATA: 17.03.14 
Fecomércio reinaugura sede com programação especial de 65 anos - Portal No Ar 
 

 
 
Após mais de um ano de obras, o edifício-sede da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do estado do Rio Grande do Norte – onde também funcionam as 
presidências dos Conselhos Regionais do Sesc e do Senac no estado -, será 
reinaugurado na próxima sexta-feira,21, depois de passar por uma ampla reforma, 
modernização e ser totalmente reequipado. A reinauguração contará com uma 
palestra do economista Carlos Thadeu de Freitas, chefe do Departamento 
Econômico da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), seguida de um happy hour em um dos novos espaços do prédio, localizado 
em sua cobertura. A data também vai marcar o lançamento da programação em 
comemoração pelos 65 anos de fundação da Fecomércio, que será desenvolvida ao 
longo de todo este ano. 
 
“A reforma foi feita para adequar o prédio às regras de acessibilidade, mas também 
para garantir maior conforto e funcionalidade, beneficiando os colaboradores da 
casa e os nossos clientes e parceiros, como os presidentes dos 14 sindicatos filiados 
à entidade, ou mesmo as pessoas, físicas e jurídicas, que nos procuram diariamente 
para usufruir de nossos serviços, como a certificação digital, por exemplo”, explica o 
presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
A data também vai marcar o lançamento da programação em comemoração pelos 
65 anos (FOto:Divulgação) 
A sede da Fecomércio ganhou uma nova sala de reuniões, no primeiro andar e teve 
seu auditório (com capacidade para até 100 pessoas), localizado no térreo, 



 

totalmente reformulado. Além disso, foi criado um espaço para eventos na 
cobertura. Houve ainda uma redistribuição das salas e todos os espaços físicos 
ganharam nova ambientação e mobiliário moderno, totalmente adequado às 
normas de ergonomia. O prédio ganhou ainda uma nova rampa de acesso e um 
elevador para o uso de portadores de pessoas com deficiência física e/ou mobilidade 
reduzida, bem como teve seus banheiros inteiramente adaptados para estes 
usuários. 
 
“Este é um prédio antigo, construído nos anos 80. Muita coisa precisava ser 
modernizada e adequada à realidade atual. Este foi um dos motivos de optarmos 
pela reforma ampla”, diz Marcelo Queiroz.  
A solenidade que irá marcar a reinauguração será realizada a partir das 18h e 
contará com uma palestra do economista Carlos Thadeu de Freitas, chefe do 
Departamento Econômico da CNC, que irá falar sobre “Perspectivas da economia 
para 2014, no Brasil e no RN”. Logo em seguida será feito o descerramento da placa 
inaugural do prédio, a apresentação da programação das comemorações em 
homenagem aos 65 anos da entidade, e servido um coquetel. 
 
Estão sendo aguardadas as presenças da governadora do estado, Rosalba Ciarlini; do 
prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves; do presidente do TJ RN, Aderson Silvino; do 
presidente da Assembleia Legislativa do estado; Ricardo Motta e do presidente da 
Câmara Municipal de Natal, Albert Dickson; além de outras autoridades como 
deputados estaduais e federais, senadores e o ministro da Previdência, Garibaldi 
Alves Filho. Toda a diretoria e os membros dos conselhos regionais de Sesc e Senac e 
do Conselho de Representantes da Fecomércio também devem prestigiar o evento. 
 
 Atualizado em 17 de março às 09:53 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO          DATA: 17.03.14 
  
 Após ampla reforma, Fecomércio reinaugura edifício-sede, e lança programação 
em homenagem aos seus 65 anos 
 
 Durante cerca de um ano, prédio localizado na Avenida Alexandrino de Alencar, 562, 
passou por adaptações, ganhou novos espaços, acessibilidade e foi totalmente 
reequipado 
 
Após mais de um ano de obras, o edifício-sede da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do estado do Rio Grande do Norte - onde também funcionam as 
presidências dos Conselhos Regionais do Sesc e do Senac no estado -, será 
reinaugurado no próximo dia 21 de março, depois de passar por uma ampla reforma, 
modernização e ser totalmente reequipado. A reinauguração contará com uma 
palestra do economista Carlos Thadeu de Freitas, chefe do Departamento 
Econômico da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), seguida de um happy hour em um dos novos espaços do prédio, localizado 
em sua cobertura. A data também vai marcar o lançamento da programação em 
comemoração pelos 65 anos de fundação da Fecomércio, que será desenvolvida ao 
longo de todo este ano. 
 
 &quot;A reforma foi feita para adequar o prédio às regras de acessibilidade, mas 
também para garantir maior conforto e funcionalidade, beneficiando os 
colaboradores da casa e os nossos clientes e parceiros, como os presidentes dos 14 
sindicatos filiados à entidade, ou mesmo as pessoas, físicas e jurídicas, que nos 
procuram diariamente para usufruir de nossos serviços, como a certificação digital, 
por exemplo&quot;, explica o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 
Fernandes de Queiroz. 
 
A sede da Fecomércio ganhou uma nova sala de reuniões, no primeiro andar e teve 
seu auditório (com capacidade para até 100 pessoas), localizado no térreo, 
totalmente reformulado. Além disso, foi criado um espaço para eventos na 
cobertura. Houve ainda uma redistribuição das salas e todos os espaços físicos 
ganharam nova ambientação e mobiliário moderno, totalmente adequado às 
normas de ergonomia. O prédio ganhou ainda uma nova rampa de acesso e um 
elevador para o uso de portadores de pessoas com deficiência física e/ou mobilidade 
reduzida, bem como teve seus banheiros inteiramente adaptados para estes 
usuários. 
 
&quot;Este é um prédio antigo, construído nos anos 80. Muita coisa precisava ser 
modernizada e adequada à realidade atual. Este foi um dos motivos de optarmos 
pela reforma ampla&quot;, diz Marcelo Queiroz. 
 
A solenidade que irá marcar a reinauguração será realizada a partir das 18h e 



 

contará com uma palestra do economista Carlos Thadeu de Freitas, chefe do 
Departamento Econômico da CNC, que irá falar sobre &quot;Perspectivas da 
economia para 2014, no Brasil e no RN&quot;. Logo em seguida será feito o 
descerramento da placa inaugural do prédio, a apresentação da programação das 
comemorações em homenagem aos 65 anos da entidade, e servido um coquetel. 
 
Estão sendo aguardadas as presenças da governadora do estado, Rosalba Ciarline; 
do prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves; do presidente do TJ RN, Aderson Silvino; 
do presidente da Assembleia Legislativa do estado; Ricardo Motta e do presidente 
da Câmara Municipal de Natal, Albert Dickson; além de outras autoridades como 
deputados estaduais e federais, senadores e o ministro da Previdência, Garibaldi 
Alves Filho. Toda a diretoria e os membros dos conselhos regionais de Sesc e Senac e 
do Conselho de Representantes da Fecomércio também devem prestigiar o evento. 
 
*Fonte: Assessoria Fecomércio RN 
 
0 Comentário 
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VEÍCULO: BLOG SUÉBSTER NERI          DATA: 17.03.14 
Sesc está com inscrições abertas para oficinas de leitura dramática nas cidades de 
Natal, Mossoró e Caicó   - 
 
O Sistema Fecomércio, através do Sesc RN, oferece mais uma atividade na área 
cultural.. O projeto Sesc Dramaturgia- Leitura em Cena 2014 está com inscrições 
abertas para a 1ª etapa da oficina de dramaturgia e leitura dramática. Em Natal, o 
período é de 17/03 a 03/04, em Mossoró acontece de 17 a 28/03, e em Caicó, vai de 
24/03 a 08/04/2014. Em cada cidade serão oferecidas 24 vagas. 
 
Para participar, o interessado deve preencher um formulário que se encontra 
disponível no site www.sescrn.com.br, e encaminhá-lo para os emails ao lado: 
nmsilva@rn.sesc.com.br e n.nilton@gmail.com. A validação da inscrição também 
será através de email. A atividade visa incentivar o conhecimento do texto dramático 
com foco na realização de leituras dramatizadas e será ministrada pela professora 
Paula Autran, doutoranda em artes cênicas pela Escola de Comunicação e Artes de 
São Paulo (ECA) e pela Universidade de São Paulo (USP). 
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 Sesc está com inscrições abertas para oficinas de leitura dramática 
 A atividade visa incentivar o conhecimento do texto dramático com foco na 
realização de leituras dramatizadas e será ministrada pela professora Paula Autran 
 
O Sistema Fecomércio, através do Sesc RN, oferece mais uma atividade na área 
cultural. O projeto Sesc Dramaturgia- Leitura em Cena 2014 está com inscrições 
abertas para a 1ª etapa da oficina de dramaturgia e leitura dramática. Em Natal, o 
período é de 17/03 a 03/04, em Mossoró acontece de 17 a 28/03, e em Caicó, vai de 
24/03 a 08/04/2014. Em cada cidade serão oferecidas 24 vagas. 
 
Para participar, o interessado deve preencher um formulário que se encontra 
disponível no site www.sescrn.com.br, e encaminhá-lo para os emails ao lado: 
nmsilva@rn.sesc.com.br e n.nilton@gmail.com. A validação da inscrição também 
será através de email. 
 
A atividade visa incentivar o conhecimento do texto dramático com foco na 
realização de leituras dramatizadas e será ministrada pela professora Paula Autran, 
doutoranda em artes cênicas pela Escola de Comunicação e Artes de São Paulo (ECA) 
e pela Universidade de São Paulo (USP). 
 
Metodologia 
  
Serão três encontros de quatros horas. Nesse tempo será lido e analisado o texto 
dramático que servirá de base para os trabalhos tanto de aproximação com o texto 
teatral, como de aproximação com as técnicas de leituras dramáticas. Para isso a 
oficina será dividida em dois eixos: um teórico e outro prático. 
 
No trabalho teórico haverá leitura de peças com análise dos diferentes aspectos do 
texto, tanto temático, quanto estrutural. Na parte prática serão trabalhados 
exercícios de análise ativa. Assim, ao ler os textos, os alunos terão que entender 
aquilo que estão lendo. Deste modo, a leitura dramática consegue atingir um duplo 
objetivo: auxiliar a articular e passar o texto da melhor maneira possível, como 
também os auxiliará no exercício de entendimento e aprofundamento teórico 
daquilo que estão lendo. 
 
Sesc Dramaturgia 
  
Idealizado pelo Departamento Nacional do Sesc, o projeto visa estimular a prática da 
leitura de textos teatrais, sejam eles inéditos ou consagrados pela dramaturgia 
nacional e mundial. A iniciativa objetiva instrumentalizar e chamar a atenção de 
diretores e atores para as potencialidades cênicas de uma determinada obra. 
 



 

 Desta forma, contribui tanto para a formação de plateia, quanto para o 
aprimoramento e intercâmbio entre os profissionais da área. 
 
 Serviço: 
 
O quê? 
 
Inscrições para oficina de leitura dramática - Projeto Sesc Dramaturgia 
 
  
•Natal: 17/03 a 03/04/2014 
 
•Mossoró: 17 a 28/03/2014 
 
•Caicó: 24/03 a 08/04/2014 
 
Como se inscrever? 
 
Preencher o formulário disponível no www.sescrn.com.br e encaminhar para os 
emails: nmsilva@rn.sesc.com.br e n.nilton@gmail.com 
 
  
 
Quando? (Realização oficina) 
 
•Natal: 09 a 11/04, das 18h às 22h. Local: Sesc Centro (Sala de seminário). Rua: Cel. 
Bezerra, 33. 
 
•Mossoró: 05 a 07/04 (dias: 05 e 06, das 14h às 18h; dia 07: 18 às 22h. Local: Sala de 
ensaio do Teatro Dix Huit Rosado. 
 
•Caicó: 13 a 15/04 (dia 13: 08h às 12h; dias 14 e 15: 18h às 22h. 
 
Local: Casa da Cultura. Praça: Mons. Walfredo Gurgel. Centro. 
 
  
 
Fonte: Fecomércio RN 
 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO SIDNEY SILVA          DATA: 17.03.14 
 
Sesc está com inscrições abertas para oficinas de leitura dramática 
 

 
Sesc dramaturgia 2014 CAICÓ 
 
O Sistema Fecomércio, através do Sesc RN, oferece mais uma atividade na área 
cultural.. O projeto Sesc Dramaturgia- Leitura em Cena 2014 está com inscrições 
abertas para a 1ª etapa da oficina de dramaturgia e leitura dramática. Em Natal, o 
período é de 17/03 a 03/04, em Mossoró acontece de 17 a 28/03, e em Caicó, vai de 
24/03 a 08/04/2014. Em cada cidade serão oferecidas 24 vagas. 
 
Para participar, o interessado deve preencher um formulário que se encontra 
disponível no site www.sescrn.com.br, e encaminhá-lo para os emails ao lado: 
nmsilva@rn.sesc.com.br e n.nilton@gmail.com. A validação da inscrição também 



 

será através de email. 
 
A atividade visa incentivar o conhecimento do texto dramático com foco na 
realização de leituras dramatizadas e será ministrada pela professora Paula Autran, 
doutoranda em artes cênicas pela Escola de Comunicação e Artes de São Paulo (ECA) 
e pela Universidade de São Paulo (USP). 
 
Metodologia 
 
Serão três encontros de quatros horas. Nesse tempo será lido e analisado o texto 
dramático que servirá de base para os trabalhos tanto de aproximação com o texto 
teatral, como de aproximação com as técnicas de leituras dramáticas. Para isso a 
oficina será dividida em dois eixos: um teórico e outro prático. 
 
No trabalho teórico haverá leitura de peças com análise dos diferentes aspectos do 
texto, tanto temático, quanto estrutural. Na parte prática serão trabalhados 
exercícios de análise ativa. Assim, ao ler os textos, os alunos terão que entender 
aquilo que estão lendo. Deste modo, a leitura dramática consegue atingir um duplo 
objetivo: auxiliar a articular e passar o texto da melhor maneira possível, como 
também os auxiliará no exercício de entendimento e aprofundamento teórico 
daquilo que estão lendo. 
 
Sesc Dramaturgia 
 
Idealizado pelo Departamento Nacional do Sesc, o projeto visa estimular a prática da 
leitura de textos teatrais, sejam eles inéditos ou consagrados pela dramaturgia 
nacional e mundial. A iniciativa objetiva instrumentalizar e chamar a atenção de 
diretores e atores para as potencialidades cênicas de uma determinada obra. Desta 
forma, contribui tanto para a formação de plateia, quanto para o aprimoramento e 
intercâmbio entre os profissionais da área. 
 
 
Classificação: Positiva 
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O Sistema Fecomércio, através do Sesc RN, oferece mais uma atividade na área 
cultural. O projeto Sesc Dramaturgia- Leitura em Cena 2014 está com inscrições 
abertas para a 1ª etapa da oficina de dramaturgia e leitura dramática. Em Natal, o 
período é de 17/03 a 03/04, em Mossoró acontece de 17 a 28/03, e em Caicó, vai de 
24/03 a 08/04/2014. Em cada cidade serão oferecidas 24 vagas. 
 
Para participar, o interessado deve preencher um formulário que se encontra 
disponível no site www.sescrn.com.br, e encaminhá-lo para os emails ao lado: 
nmsilva@rn.sesc.com.br e n.nilton@gmail.com. A validação da inscrição também 
será através de email. 
 
A atividade visa incentivar o conhecimento do texto dramático com foco na 
realização de leituras dramatizadas e será ministrada pela professora Paula Autran, 
doutoranda em artes cênicas pela Escola de Comunicação e Artes de São Paulo (ECA) 
e pela Universidade de São Paulo (USP). 
 
Gostou deste Artigo? Partilhe-o! 
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Del Monte vai demitir 6,2 mil trabalhadores no RN e Ceará 

Publicação: 18 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Vinícius Menna 
repórter 
 
Seis mil e duzentas pessoas deverão ser demitidas no Rio Grane do Norte e no Ceará 
com a saída da Del Monte Fresh Produce Brasil do mercado internacional de banana. 
Principal exportadora do produto em solo potiguar, a Del Monte informou que 
deverá manter em torno de 700 dos 6.900 empregados no RN e CE, corte de quase 
90% no número de colaboradores. O número é equivalente a três vezes e meia o 
total de trabalhadores contratados por todo o setor agropecuário nos dois estados, 
em 2013, que foi de 1.806, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados, do Ministério do Trabalho e Emprego. A empresa não detalhou 
em quanto tempo as demissões vão ocorrer nem o total de trabalhadores que serão 
dispensados apenas no RN. 
césar 
alves



 

Plantação de bananas no RN: a Del Monte vai reduzir em 38% a área destinada ao 
cultivo da fruta, no Rio Grande do Norte e Ceará 
 
No estado, a Del Monte mantém 10 fazendas na região do Vale do Açu com 1.450 
hectares de área plantada. De acordo com o gerente geral da Del Monte no Brasil, 
Sérgio Camacho, com a mudança de estratégia, até julho de 2014 essa área para o 
plantio de banana será diminuída para 900 hectares, o que equivale a uma redução 
de 38%. Em 2013, a produção da multinacional no RN fechou em 3,5 milhões de 
caixas de 18 quilos de banana, sendo que 60% desse valor – 2,1 milhões de caixas – 
foi para o mercado externo. 
 
Na última semana, a Del Monte já havia anunciado que deixaria de produzir para o 
mercado internacional. Entre os motivos apontados pelo gerente geral da 
companhia está a cobrança de taxa de 40% para a banana brasileira que é exportada 
aos países europeus, enquanto que concorrentes são isentos devido a acordos 
comerciais.  
 
Sérgio Camacho acrescenta entre os fatores negativos os custos que seriam altos 
com insumos no RN e CE, em comparação com outros países produtores que 
competem com a Del Monte, além de dificuldades na liberação de agroquímicos que 
em outros países não são proibidos, o que gera custos maiores do que os 
enfrentados pelos concorrentes. 
 
Na opinião do gerente geral, uma solução possível seria a diminuição da taxa de 
importação do produto, o que poderia ser viabilizado com negociações entre o 
Mercosul e a União Europeia. “O ambiente não é positivo. A Del Monte não pode 
seguir arcando com essa situação negativa. Estamos gratos por estar aqui. Não se 
trata de uma crítica. É uma decisão. Já estamos aqui há 12 anos e podemos dizer que 
é muito complicado exportar do Brasil”, afirma. 
 
Com a mudança, a estimativa do gerente geral é que a produção em 2014 chegue a 
um patamar de 2,25 milhões de caixas de 18 quilos de banana no RN, que serão 
distribuídos para a Grande São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas e Manaus. “Também 
estamos fazendo contatos para vender para a Bahia”, diz. A Del Monte planeja 
produzir coco nos 550 hectares que deixarão de ter bananas, ideia que ainda está 
em fase de estudo, segundo ele. 
 
Impacto 
Conforme o presidente da Companha Docas do Rio Grande do Norte, Pedro Terceiro 
de Melo, a exportação de banana da Del Monte pelo Porto de Natal envolve algo em 
torno de 1.080 contêineres/ano entre os 3 mil contêineres de frutas exportadas 
anualmente. “É um prejuízo para o porto. A banana representa 10% da exportação 
das frutas. Toda a perda é representativa. Temos que buscar suprir isso com outro 
segmento”, avalia. 



 

 
O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Silvio Torquato, explica que 
a banana é isenta de pagar o imposto estadual, o ICMS. “Num primeiro momento, 
não vejo o que fazer. É uma questão de estratégia de mercado da empresa”, explica. 
Torquato diz que não foi procurado. O secretário de Estado de Agricultura, Tarcísio 
Bezerra, também diz não ter sido procurado pela empresa. 
 
MEMÓRIA 
Não é a primeira vez que a Del Monte Brasil enfrenta problemas com a sua 
produção. Em maio de 2008, a produtora e exportadora de frutas anunciou a 
demissão de cerca de mil funcionários no Rio Grande do Norte, devido aos 
“inúmeros prejuízos” causados pelas enchentes no Vale do Açu, onde concentra sua 
produção.  As demissões ocorreriam principalmente em Carnaubais e na Zona Rural 
de Assu. 
 
Na época, entre as 12 fazendas da companhia, pelo menos quatro tiveram o acesso 
comprometido por alagamentos. E estimaram perda de metade da produção 
prevista para o ano, de 4,5 milhões de caixas (81 mil toneladas). 
 
 Nos últimos oito anos a empresa oscilou entre as posições no ranking de 
exportações no estado. A colocação mais baixa foi em 2008, no ano seguinte, se 
posicionando em décimo primeiro, e movimentando U$$ 14.282.680. Sendo que, 
desde 2010, a produtora iniciou investimento no mercado nacional, fortalecendo 
clientela no estado de São Paulo, onde agrupa  95% da clientela nacional. 
 
Ano passado, a empresa não conseguiu conter a queda nas exportações no primeiro 
semestre. A área de plantio foi ampliada em 150 hectares, chegando a 1,4 mil 
apenas no estado, mas ainda assim o volume exportado foi 28% menor que o 
exportado no mesmo período de 2012. A razão foi a seca. O quadro fez a empresa 
repensar investimentos e cogitar a possibilidade de enxugar o quadro de 
funcionários. 

Comércio exterior recua no bimestre 

Publicação: 18 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
As exportações do Rio Grande do Norte registraram queda nos dois primeiros meses 
de 2014, segundo dados divulgados pelo economista Aldemir Freire, a partir de 
levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
 
De acordo com os números, foram US$ 43,51 milhões exportados entre janeiro e 
fevereiro deste ano, uma diferença de US$ 6,5 milhões em relação ao mesmo 
período de 2013, que registrou US$ 50,14 milhões. A variação foi de 13% de 2013 
para 2014. 
 
Na opinião do economista Aldemir Freire, o açúcar foi o principal responsável pela 



 

queda, tendo em vista que foram US$ 9 milhões exportados em 2012, US$ 2,38 
milhões em 2013 e nada em 2014, no comparativo do primeiro bimestre de cada 
ano. 
 
Outro produto que contribuiu para a queda nas exportações foi a venda de óleos 
combustíveis para fora do país em janeiro e fevereiro. No ano passado, as transações 
renderam US$ 8,55 milhões. No mesmo período de 2014, porém, elas não saíram do 
zero. 
 
Perspectiva 
“É muito cedo para a gente dizer como vai ficar o mercado exportador (no Estado), 
mas há uma sinalização de que dificilmente vai ter um crescimento das exportações. 
Acho difícil ocorrer essa retomada, até porque tem essa questão da Del Monte”, 
analisou Aldemir Freire.  
 
O economista avalia ainda que a perspectiva negativa se mantém mesmo frente ao 
crescimento nas exportações do minério de ferro e do tungstênio. 
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Viaduto estaiado corre risco de atraso 

Publicação: 18 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Daísa Alves 
repórter 
 
O cumprimento do prazo de entrega das seis obras pertencentes ao lote dois do PAC 
de Mobilidade da Copa do Mundo dependerá das condições climáticas de Natal. A 
incidência de chuvas pode atrapalhar o andamento das obras. A previsão de 
conclusão,  reiterada pelo secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Tomaz 
Neto, é para o dia 31 de maio. Porém, ele admitiu que o viaduto estaiado - principal 
obra do lote - é o que corre maior risco de atraso. No geral, estão sendo construídos 
dois viadutos e seis túneis de acesso entre as avenidas do entorno da Arena das 
Dunas – obras avaliadas em R$222 milhões – em 65% de execução. 
 
“Em qualquer situação, em qualquer obra de construção civil, a chuva atrapalha. 
Atrapalha o rendimento, mas não paralisa a obra”, declara. Na tentativa de prevenir 
o atraso, desde o início de fevereiro os operários  trabalham no horário noturno, em 
trechos pontuais “de maior risco”, contabilizando 24h ininterruptas de serviço e 
agora com um total de 953 trabalhadores no local. Mas, com o prolongamento do 
período chuvoso haverá o prejuízo. “Vai sim prejudicar, até porque a produção 
modifica no dia a dia, tanto a mão de obra, como o maquinário”, relata Tomaz Neto. 
 
Segundo Gilmar Bistrot, meteorologista da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio 
Grande do Norte (Emparn), a medida que se aproxima o mês de junho, a tendência é 
das chuvas aumentarem. Ele também alerta que  ainda esta semana haverá 
pancadas de água. “Estamos com as condições propícias para a ocorrência de 
chuvas, e não dá pra descartar chuvas mais fortes também”, relata. “Para obras de 
grande porte, é complicado, é o período de chuva”. 
 
As obras de drenagem que estão em execução ao longo das avenidas Capitão Mor 
Gouveia e Jerônimo Câmara já estão sentenciadas ao adiamento de 60 dias. As 
chuvas da semana passada revelaram um problema no serviço.  Dos 28 poços que 
estão sendo perfurados na Jerônimo Câmara, seis  apresentaram fuga de material. 
As obras estão paralisadas até que haja o rebaixamento do lençol freático, dando 
condições de retomada das obras. 
 
Viaduto na BR-101 
Está em 40% das obras executas. Ele é todo pré-moldado e o que tem de mais 
demorado é a fundação. Somente a fundação está com 50% concluída. Algumas 
vigas já foram lançadas e pilares elevados. Faltam os pilares a serem instalados na 
BR-101. No momento, estão reformando o  canteiro central para servir como uma 
faixa extra para desvio do tráfego e, então, liberar para o serviço canteiro e duas 



 

faixas localizadas entre a via principal e a marginal. 
 
Túneis 
Estão em 70% de execução, percentual superior ao da obra. Todas as estacas e vigas 
de coroamento, espécie de “paredes” para o túnel estão implantadas, no sentido da 
marginal da BR-101 e da Av. Prudente de Morais. Falta a concretagem da laje, 
escavações e pavimentação asfáltica. Um dos túneis passa pelo vão central do 
viaduto estaiado, na Prudente de Morais.  
 
Viaduto Estaiado 
Sai do Posto 30 de Setembro até o cruzamento da Prudente de Morais e Lima e Silva. 
No geral, está com 60% executado. A estrutura é considerada o “coração” da obra de 
mobilidade, mas corre o risco de atraso na entrega. No momento, está sendo feito o 
estacamento próximo da Jerônimo Câmara e Mor Gouveia. Já a parte da laje está 
40%  executada e o restante deve terminar em 30 dias. 
 
Passarelas 
Serão duas passarelas no entroncamento da Lima e Silva e Romualdo Galvão e na 
Prudente com a Jerônimo Câmara. Na Prudente, a fundação está concluída e os 
operários executam agora a pavimentação da área para instalar o pré-moldado.  
 
A segunda passarela teve serviços iniciados ontem.  
 
A fundação será na rua Morais Navarro (foto). Previsão de conclusão de cada 
passarela é de 30 dias, simultaneamente.  
 
Chuvas 
Uma das preocupações da Semopi é o período de chuvas que pode atrapalhar o 
andamento da obra. Na última chuva, na semana passada, o serviço ficou 
praticamente parado, com alagamento de vários trechos em frente à Arena das 
Dunas. Ontem, uma das áreas ainda estava alagada. 
 

Vias próximas à Arena terão prioridade 

Publicação: 18 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
As obras de padronização de 55 km de calçadas e construção de 300 abrigos para o 
transporte público, no atual ritmo de trabalho, não serão totalmente concluídas no 
prazo previsto, par ao final de maio. Por orientação da Semopi, os operários 
priorizam as vias próximas à Arena das Dunas para que em um raio de 2 km do 
estádio, as calçadas estejam prontas ao começar o Mundial. 
 
Atualmente o serviço está sendo executado na Av. Senador Salgado Filho. Segundo 
Tomaz Neto, na próxima semana os operários também contemplarão a Av. 
Romualdo Galvão, e, em seguida, as calçadas da av. Prudente de Morais, Lima e Silva 



 

e BR-101. O consórcio Crisal Construções e LR Engenharia é o responsável pelas 
obras. 
 
Estas obras do Lote 3 estão orçadas em R$ 24 milhões e objetivam a padronização 
de todas as calçadas e abrigos (paradas de ônibus), substituindo o revestimento 
atual por piso intertravado com sinalização e obedecendo aos critérios de 
acessibilidade, além da instalação de mais 300 novos abrigos para passageiros de 
transporte público. O lote prevê a reforma das avenidas Hermes da Fonseca, 
Romualdo Galvão, Prudente de Morais, Salgado filho, Jerônimo Câmara, Capitão Mor 
Gouveia, Lima e Silva e Morais Navarro.  

Drenagem vai atrasar em 60 dias 

Publicação: 18 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
A falta do sistema de drenagem    nas avenidas Jerônimo Câmara e Mor Gouveia não 
vão prejudicar a área ao entorno do estádio Arena das Dunas, garante o secretário 
da Semopi. No entanto, pontos de alagamento na cidade foram ressaltados na 
última semana, após fortes chuvas, apresentando falhas no serviço de drenagem. 
Porém, a Semopi admite que a obra do sistema de drenagem deve atrasar em até 60 
dias. 
 
É comum no inverno o surgimento de lagoas em meio ao trânsito nos bairros de Tirol 
e Petrópolis. O problema é histórico. Segundo o secretário da Semopi, há um 
subdimensionamento das galerias na localidade. “Ali não é obstrução de galeria, 
aquelas galerias foram dimensionadas há quarenta anos e não previam  receber a 
contribuição do bairro de Mãe Luíza e bairros circunvizinhos”, relata.  
 
Já existe  um estudo elaborado para a área feito pela Semopi, prevendo a retirada de 
toda tubulação e as substituindo por um diâmetro superior. “Seria um recurso na 
ordem de R$ 150 milhões, dinheiro que a prefeitura não dispõe. Queremos parceria 
com o governo federal, mas eles priorizam áreas que não são pavimentadas, como 
os bairros da Zona Norte de Natal”, explica. 
 
Outro ponto de alagamento é na av. Salgado Filho, em frente ao Conselho Regional 
Engenharia Arquitetura Agronomia RN (CREA). A areia proveniente das obras de 
regularização das calçadas foi o culpado pela obstrução nas galerias. “A empresa foi 
chamada atenção, ela desobstruiu as galerias e está atenta para que não volte a 
ocorrer”.   
 
Na av. da integração, em Candelária, a lagoa da área transbordou, “provocado pela 
pavimentação asfáltica da marginal da BR-101 que só podia ter sido executada a 
cerca de oito anos atrás quando foi feita a drenagem correspondente. Não foi 
executada, então, a gente vai conviver com aquele problema”. A solução seria uma 
obra de drenagem na marginal, área de responsabilidade do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (Dnit). 



 

Edital para projeto do VLT sai em abril 

Publicação: 18 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Pedro Andrade 
repórter 
 
Está prevista para o próximo mês de abril a publicação do edital para contratação da 
empresa que vai elaborar o projeto executivo de modernização das linhas férreas da 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) em Natal, onde vão circular os 
Veículos Leve sobre Trilhos (VLTs). Paralelamente, reuniões com governos 
municipais das cidades por onde passam os trilhos começam na primeira semana de 
abril, com audiência pública marcada para o dia 7 na Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, em Natal. 
Rayane 
Mainara

Modernização prevê desmembramento das linha Norte e Sul 
 
A licitação no valor de R$ 6 milhões, em regime diferenciado de contratação, envolve 
projeto de modernização para as linhas que passarão a ser chamadas de Amarela, 
Verde e Azul, com viagens Ribeira-Parnamirim, Ribeira-zona Norte, e zona Norte-
Ceará-Mirim, respectivamente. Essas linhas correspondem ao trajeto atual feito 
pelos trens da CBTU na Região Metropolitana de Natal.  
 
Segundo o superintendente da CBTU Natal, João Maria Cavalcanti, além do percurso 



 

dos VLTs, o projeto a ser elaborado fará relocação das estações, com reformas e 
reparos nas da Ribeira, de Extremoz e do Pitimbu, demolição das demais já 
existentes e construção de outras 27 paradas. Está incluso ainda recursos para 
construção de três túneis ou viadutos (que será definido após discussão com a 
Prefeitura) a serem implantados nos cruzamentos da ferrovia com as avenidas 
Bernardo Vieira, Mário Negócio e Capitão Mor Gouveia. A expectativa é que o 
resultado da licitação saia em maio. 
 
O projeto de modernização prevê desmembramento das atuais linhas Norte e Sul 
em três linhas que passarão a ser identificadas por cores: Azul, Amarela e Verde. A 
primeira terá 24 quilômetros de extensão e oito estações; a Amarela com 17 km e 12 
estações; e a Verde com 15 km e 10 estações. Para isso, foi liberado pelo governo 
federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para Mobilidade, 
o valor de R$ 311,65 milhões, que custeará toda a obra, sem contrapartida. O 
anúncio da liberação da verba foi feito pela presidente Dilma Rousseff na última 
quinta-feira (13). 
 
Segundo João Maria Cavalcanti, foram comprados pela CBTU 12 VLTs e duas 
locomotivas, mais modernas que as atuais, no valor total de R$ 154 milhões. O 
primeiro VLT chega a Natal em maio, possivelmente dois deles, e começa a fase de 
teste. “Com a chegada dos novos veículos, eles passam para fase de teste e devem 
entrar em circulação em agosto”, afirma o superintendente. Ele acrescenta que a 
montadora dos VLTs mandará equipes para treinar o pessoal que trabalhará com a 
nova frota. A companhia espera reduzir o tempo de espera da atual 1h30 para 20 
minutos, enquanto o número de passageiros deve aumentar de 6 mil para 60 mil por 
dia. 
 
A CBTU já pensa em novo seminário sobre expansão dos VLTs em Natal, com data 
provável para o mês de maio. A ministra Miriam Belchior, da pasta de Planejamento, 
Orçamento e Gestão, sinalizou interesse em participar e deve comparecer. 
 
Além do projeto de modernização, a CBTU apresentou em dezembro do ano passado 
um pré-projeto de expansão das ferrovias, implantando VLTs nas regiões centrais da 
cidade através de quatro novas linhas, que teriam o seguinte percurso: Branca, de 
Parnamirim a Nísia Floresta; Marrom, da Ribeira ao campus da UFRN; Laranja, 
formando anel viário pelas avenidas Mor Gouveia e Jaguarari, interligando as linhas 
Amarela e Marrom; e a linha Roxa, formando outro anel viário que ligará as cidades 
de Natal, Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante, passando pelo 
Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves.  
 
A CBTU pretende executar primeiro a linha Marrom, passando pela avenida 
Jaguarari e por Candelária até chegar à UFRN. “A [linha] Ribeira-Campus seria a 
primeira a ser executada, mas ainda estamos nos estudos iniciais dessa expansão, 
que será trabalhadas após a modernização das linhas já existentes. Agora, que a 



 

compra de veículos e os recursos pelo PAC foram superados, a próxima etapa é 
conseguir recursos para expansão das linhas”, afirma João Maria Cavalcanti. 
 
CONCURSO 
Em decorrência das mudanças que o sistema ferroviário do Estado vem passando, a 
CBTU Natal fará contratação de pessoal via concurso público. As 75 vagas a serem 
ocupadas em Natal incluem diversas áreas para ensinos Superior e Médio, além de 
cargos técnicos. O concurso vai ofertar 525 vagas em todas as unidades da 
companhia no país. As provas estão inclusas no concurso nacional da CBTU, a serem 
aplicadas, na primeira fase (provas objetivas e discursivas), no Rio de Janeiro, em 
Recife, João Pessoa, Natal e Maceió. A segunda fase só será aplicada em Recife. 
 
As inscrições podem ser feitas no site www.consulplan.net, das 14h da próxima 
quinta-feira (20), até as 23h59 do dia 22 de abril. No mesmo endereço eletrônico já 
está disponível desde ontem o edital com mais detalhes como valores de inscrição, 
salários, cargos ofertados e conteúdo a ser cobrado nas provas. A data prevista 
inicialmente para aplicação das provas é 25 de maio, em dois turnos. 
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