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Marcelo Queiroz é homenageado durante posse do presidente do Sindivarejo em 
Mossoró | Visor Político 
 

 
 
 29  
 mar  
 
Em solenidade de posse do novo presidente do Sindicato do Comércio Varejista de 
Mossoró, Michelson Frota, na noite desta quinta-feira 27, o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Fernandes Queiroz, foi homenageado com uma placa de 
Honra ao Mérito, concedida pela entidade sindical. A placa foi entregue a Queiroz 
pelo ex-presidente e atual vice-presidente do Sindivarejo, Jair Queiroz. “Marcelo 
recebe esta justa homenagem pelos anos de parceria e serviços prestados através do 
Sistema Fecomércio RN com o nosso sindicato”, explica Jair. 
 
O próprio Jair Queiroz também foi homenageado na ocasião, e recebeu a placa de 
Honra ao Mérito das mãos de Michelson Frota. Os ex-presidentes do Sindivarejo 
Mossoró, Valdemar Anunciato e Pedro Alcântara, também participaram da 
homenagem ao empresário. 
 
Michelson Frota assume a presidência do Sindivarejo para o quadriênio 2014/2018. 
Ele é o primeiro presidente de sindicato filiado à Fecomércio que é empresário do 
setor de serviços, área que mais gerou empregos formais no mês de fevereiro de 
2014 (688 novas vagas ao total, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados – Caged). “Assumo este cargo com muito orgulho. Pra mim é uma 
grande responsabilidade, continuar o legado deixado pelo meu amigo Jair Queiroz. 
Só tenho a agradecer a confiança da diretoria e afirmar que farei de tudo para 
fortalecer a entidade sindical”, afirma Frota. Classificação: Positiva 
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Posted on 29. Mar, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
Flagrantes da solenidade de posse do novo presidente do Sindicato do Comercio 
Varejista de Auto-peças e Assessórios do RN – Sincopeças, Itamar Manso Maciel. O 
evento ocorreu na sede da Federação do Comercio e o novo presidente foi saudado 
na oportunidade por Marcelo Queiroz. Classificação: Positiva 
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[ georgeazevedo@tribunadonorte.com.br ] 
Chão de estrelas Na noite de solenidade de posse do novo presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista de Mossoró, Michelson Frota, o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Fernandes Queiroz, foi homenageado com uma placa de 
Honra ao Mérito, concedida pela entidade sindical.  
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Posted on 28. Mar, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
A aluna do curso de Cabeleireiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac/RN), Juliana Almeida, embarca para a cidade de Bogotá, na Colômbia, no 
próximo domingo (30), onde representará o Brasil na WorldSkills Americas. A 
competição reunirá os melhores estudantes da educação profissional do continente 
americano, em um torneio que ocorrerá de 1º a 6 de abril. Também integram a 
comitiva brasileira que participará do evento o presidente do Sistema Fecomércio 
RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, e o diretor regional do Senac, Helder Cavalcanti. 
 
 
Classificação: Positiva 
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28 de março de 2014  
 Aluna do Senac participará de competição na Colômbia  
 Torneio interamericano de profissões técnicas reunirá estudantes de cerca de 20 
países  
 
 No próximo domingo (30), a aluna do curso de Cabeleireiro do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac/RN), Juliana Almeida, embarca para a cidade de 
Bogotá, na Colômbia, onde representará o Brasil na WorldSkills Americas. A 
competição reunirá os melhores estudantes da educação profissional do continente 
americano, em um torneio que ocorrerá de 1º a 6 de abril. 
 
 Também integram a comitiva brasileira que participará do evento o presidente do 
Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, e o diretor regional do 
Senac, Helder Cavalcanti. 
 
 O Brasil contará com 34 competidores no evento, entre alunos que passaram por 
formações nos centros de educação profissional do Senac e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai). No total, participam da competição cerca de 200 
jovens de diferentes países. 
 
 Eles passarão por provas que simulam as tarefas realizadas no cotidiano das 
empresas. Nos testes, os competidores executam os desafios de acordo com prazos 
estabelecidos e padrões internacionais de qualidade. As provas são elaboradas 
segundo normas vigentes, conceitos de projetos e novas tecnologias.  
 
 Os brasileiros disputam medalhas em 31 ocupações profissionais. O Senac compete 
em quatro ocupações da modalidade “Serviços Pessoais”: Cabeleireiro, Cozinheiro, 
Serviço de Restaurante e Técnico de Enfermagem. 
 



 

   
 
 Perfil – Juliana Almeida tem 20 anos e mora com os pais na comunidade da Maísa, 
zona rural do município de Mossoró. Ela iniciou sua qualificação na área de Imagem 
Pessoal por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). “Desde criança, meu 
sonho era trabalhar na área de beleza e o Senac me deu a oportunidade para me 
capacitar e tem sido fundamental no meu desenvolvimento e crescimento 
profissional”, afirma. 
 
 A estudante mantém um intenso treinamento, desde agosto do ano passado, 
quando foi a ganhadora estadual da Olimpíada do Conhecimento. A média diária de 
atividades chega a 10h, durante seis dias por semana. Durante todas as etapas, 
Juliana Almeida é acompanhada por um equipe de profissionais do Senac. 
 
 “Estou totalmente focada no meu objetivo. Me preparei bastante e darei o meu 
melhor para trazer a medalha de ouro para o Brasil”, afirmou Juliana Almeida. 
 
   
 
 Sobre a WorldSkills Americas (WSA) 
 
   
 
 A WSA é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem como 
principal objetivo propiciar a melhoria de qualidade da educação profissional, por 
meio do intercâmbio entre os países da América do Norte, América Central, Mar do 
Caribe e América do Sul, envolvendo governos, indústrias, comércio e instituições de 
educação profissionalizante. 
 
   
 
 A cada dois anos, a entidade realiza uma competição voltada para a formação 
profissional em um de seus países membros. Na última edição, realizada em São 
Paulo, no ano de 2012, a mossoroense Juliana Leslye obteve a medalha de ouro para 
o Brasil na ocupação Cabeleireiro. 
 
   
 
Autor: | Fonte: Assessoria de Imprensa- SENAC 
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A aluna do curso de Cabeleireiro do Serviço  
Nacional de Aprendizagem Comercial 
 (Senac/RN), Juliana Almeida, embarca para a cidade de Bogotá, na  
Colômbia, no próximo domingo (30), onde representará o Brasil na WorldSkills 
Americas. A competição reunirá os melhores estudantes da educação profissional do  
continente americano, em um torneio que ocorrerá de 1º a 
 6 de abril. 
 
Também integram a comitiva brasileira que participará do evento o presidente  
do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, e o diretor  
regional do Senac, Helder Cavalcanti. 
 
O Brasil contará com 34 competidores no evento, entre alunos que passaram  
por formações nos centros de educação profissional do Senac e do Serviço 
 Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). No total, participam 
 da competição cerca de 200 jovens de diferentes países. 
 
Eles passarão por provas que simulam as tarefas realizadas no cotidiano das  



 

empresas. Nos testes, os competidores executam os desafios de acordo com 
 prazos estabelecidos e padrões internacionais de qualidade. 
 As provas são elaboradas segundo normas vigentes, conceitos de projetos 
 e novas tecnologias. 
 
Os brasileiros disputam medalhas em 31 ocupações profissionais. O Senac  
compete em quatro ocupações da modalidade “Serviços Pessoais”:  
Cabeleireiro, Cozinheiro, Serviço de Restaurante e Técnico de  
Enfermagem. 
 
Perfil – Juliana Almeida tem 20 anos e mora com os pais na comunidade da Maísa,  
zona rural do município de Mossoró. Ela iniciou sua qualificação 
 na área de Imagem Pessoal por meio do Programa Senac de Gratuidade  
(PSG). “Desde criança, meu sonho era trabalhar na área de beleza e o  
Senac me deu a oportunidade para me capacitar e tem sido fundamental no  
meu desenvolvimento e crescimento profissional”, 
 afirma. 
 
A estudante mantém um intenso treinamento, desde agosto do ano passado,  
quando foi a ganhadora estadual da Olimpíada do Conhecimento. A média  
diária de atividades chega a 10h, durante seis dias por semana. Durante 
 todas as etapas, Juliana Almeida é acompanhada por um equipe de  
profissionais do Senac. 
 
“Estou totalmente focada no meu objetivo. Me preparei bastante e darei o meu  
melhor para trazer a medalha de ouro para o Brasil”, afirmou Juliana  
Almeida. 
 
Sobre a WorldSkills Americas (WSA) 
 
A WSA é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem  
como principal objetivo propiciar a melhoria de qualidade da educação  
profissional, por meio do intercâmbio entre os países da América do 
 Norte, América Central, Mar do Caribe e América do Sul, envolvendo  
governos, indústrias, comércio e instituições de educação  
profissionalizante. 
 
A cada dois anos, a entidade realiza uma competição voltada para a  
formação profissional em um de seus países membros. Na última edição,  
realizada em São Paulo, no ano de 2012, a mossoroense Juliana Leslye  
obteve  a medalha de ouro para o Brasil na ocupação Cabeleireiro. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Boletim do Bem com Potigás, Ocean, Daluzinha, Kleber 
Tinoco, almas boas e Maratona do Bem 
 
A Casa do Bem produz 
mais um dos seus Boletins do Bem, para informar a todos as bondades que rolam, 
tornando o mundo melhor e compartilhando a informação que nem tudo está 
perdido. Vivemos uma era de declínio dos valores morais, onde o lado negativo 
da vida está muito exacerbado, precisando que as almas boas fiquem sabendo que 
o lado positivo também atua e faz o contraponto as negatividades.Diante disto 
revelamos 
aqui que recebemos apoio das almas boas: Afonso Lambert, Uniodonto,  Alberto 
Jorge, Eleika Bezerra, Flávio 
Leandro, Angela Dieb/Dona Ceci, Ângela Maciel, Magna, Maria de Lourdes, 
Andressa Ramalho, Dhyana Nunes, Taty Silva, Giovanna Sinedino, Themis Freitas, 
Paulo Frassinete, Romualdo Marques da Transfrete Natal, Klebinho Tinôco e 
tantos outros que colaboram de maneiras diferentes e depositam em nossa conta, 
tornando possível nosso trabalho. Neste mister de depósito, somos gratos ao 
Hugo Rafael da Silva, que está sempre ajudando, além de Natal Cap, Shopping 
Cidade Jardim, Apurn e Rede de Postos São Luiz.O fonoaudiólogo  Wladimir 
Damasceno está atendendo 
voluntariamente crianças que são assistidas pelos projetos da Casa do Bem.Estamos 
iniciando mais 
uma turma de karatê com o professor Nelson Luiz que vai atender crianças e 
jovens no período da manhã. 
 
A Casa do Bem em 



 

parceria com o SENAC/PMN e PRONATEC estão oferecendo ao bairro de Mãe Luiza 
cursos profissionalizantes de auxiliar de cozinha, garçom, camareira, 
manipulação de alimentos, entre muitos outros que ainda vão iniciar. 
 
O Dr. Emílio Hipólito oferece 
mensalmente ultrassonografias diversas para pais e mães de jovens que 
frequentam a Casa do Bem. 
 
A voluntária Daniele 
Azevedo está sinalizando a Casa do Bem para oferecer uma melhor acessibilidade 
aos  
 
nossos frequentadores. 
 
A Diretora do hotel Vila 
do Mar Emanuelle Barreto fez festa de aniversário e arrecadou mantimentos que 
foram doados para a Casa. Franklin Roosevelt Medeiros de SP doou botons e 
chaveiros. AIESEC BRAZIL realizou parceria com a Casa do Bem e vai trazer 
voluntários de intercambio para oferecerem oficinas à jovens de nossos 
projetos. 
 
Levamos um grupo de 
crianças, jovens e adultos para a Mini Maratona de Contação de estórias da alma 
boa Daluzinha Avlis, uma pessoa fantástica. 
 
A alma boa Jaqueline 
Ramalho coordenadora do Projeto Gols para uma Vida Melhor trouxe um grupo de 
holandeses para conhecer a Casa do Bem. Agradecemos a Henrique Oliveira pela 
realização da III Mini Maratona Feminina na Via Costeira, com o objetivo de nos 
ajudar. Pena que o arrecadado não deu nem para pagar as contas do evento e o 
Henrique não teve como nos beneficiar, tendo até prejuízo, mas a festa foi 
linda. 
 
Realizamos o primeiro 
Hotel do Bem do ano no Ocean Palace, foi maravilhoso com brincadeiras, doações 
diversas, alimentação e o carinho da família Gaspar. Nossa gratidão. O próximo 
Hotel do Bem vai ser no Imirá e o Cultura do Bem vai ser no Marina Badauê, 
visita ao maior cajueiro do mundo e almoço no Paçoca de Pilão. 
 
Quem vai nos ajudar é o 
alma boa Kleber Tinôco através do seu Rally Rn 1500. Nossa gratidão. 
 
Professora e vereadora 
Eleika Bezerra continua ajudando nosso projeto de Reforço Escolar. Cyrela 



 

melhorou nossa Academia do Bem com doações diversas, grato a Renee Garofalo e 
Andrea. 
 
Agradecemos a todos que 
nos apoiam depositando qualquer valor em nossa conta 26847-X - agência 1668-3 
Banco do Brasil, pedimos perdão a quem esquecemos de agradecer alguma doação, 
mais por não anotar direito do que por maldade e ficamos felizes de durante 
tanto tempo continuar entusiasmados, a despeito de todos os problemas, fazendo 
o bem de várias maneiras possíveis. Como vocês podem perceber, fazemos através 
de práticas esportivas, tendo inclusive recebido apoio da Potigás para 
incrementar nossos esportes, ficamos grato a diretoria e ao jornalista Alan 
Oliveira, agradecemos José Vanildo da FNF por doar cestas básicas e ao apoio 
também para nossa escolinha de futebol do voluntário Junior Sousa, que está 
sempre buscando coisas novas para tornar tudo maravilhoso. 
 
Vamos que vamos com os 
voluntários arrasando, coordenação de Heberth Gleydson e supervisão geral do 
nosso presidente e fundador Flávio Rezende. 
 
Casa do Bem - www.casadobem.org.br 
 
9612-8300 - 3202-3441 - acasadobem@gmail.com 
 
Temos facebook e TT e Instagram - Casa do Bem 
 
www.casadobem.org.br 
 
 
Classificação: Positiva 
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Coluna do dia – 30 de março | César Santos 
 
Talento 
 
A mossoroense Juliana Almeida, residente na Vila Maísa, embarca hoje para Bogotá, 
na Colômbia, onde representará o Brasil na WorldSkills Americas. Ela é aluna do 
curso de cabeleireiro do Senac. 
 
 
 
Classificação: Positiva 
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MEC REALIZA FORMATURA DE MIL ALUNOS CONCLUINTES DO PRONATEC NO RN | 
RN News 

 
 
Na próxima segunda-feira, dia 31, a Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC) vai realizar a formatura dos 
alunos concluintes das turmas de 2013 do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec) aqui no Estado.  A solenidade está marcada para as 
10h da manhã, no ginásio de esportes do Campus Natal-Central do IFRN, e será 
presidida pelo titular da pasta, Aléssio Trindade. 
 
O evento vai reunir os estudantes matriculados em todas as instituições do Estado 
que oferecem cursos do Programa: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(IFRN), além de três instituições do Sistema S – os Serviços Nacionais de 
Aprendizagem da Indústria, do Comércio e do Transporte (SENAI, SENAC E SENAT). 
 
Dentre as autoridades que já confirmaram a presença estão parlamentares da 
bancada do Estado no Congresso Nacional e prefeitos das cidades beneficiadas pelo 
Programa.   Em função da quantidade de pessoas que circularão no campus nesse 
dia, além dos ônibus contratados pelas prefeituras que trarão esses estudantes, o 
diretor do Campus Natal Central, professor José Arnóbio de Araújo Filho, decidiu 
suspender o expediente administrativo da Instituição no turno matutino, iniciando a 
partir das 14 horas. Apenas os  setores de Comunicação Social e Eventos, de Limpeza 
e Manutenção e de Administração da Sede vão funcionar na manhã desse dia 
 
O Pronatec foi criado pelo Governo Federal, em 2011, com o objetivo de ampliar a 
oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Um dos objetivos do 
programa é expandir e interiorizar a oferta de cursos de educação profissional 
técnica de nível médio e de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação 
profissional presencial e a distância 
 
 Curtir isso:  
Curtir Carregando... 
Classificação: Positiva 
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 Treinamento do Google e Senac reúne 230 pessoas  
 
 28/03/2014 17h25 - Atualizado em 28/03/2014 17h31 
  
 Treinamento do Google e Senac reúne 230 pessoas 
 O evento ocorreu simultaneamente em 30 cidades brasileiras e a capital do estado 
foi a localidade com o maior número de participantes 
 
O Google realizou, em parceria com o Senac, a transmissão de um treinamento 
sobre o AdWords, ferramenta de publicidade online. Com público superior a 230 
pessoas, o evento ocorreu no dia 25 de março e lotou o auditório do Sesc Centro, em 
Natal. 
 
O evento ocorreu simultaneamente em 30 cidades brasileiras e a capital do estado 
foi a localidade com o maior número de participantes. Os presentes receberão 
certificado internacional emitido pela empresa de tecnologia. 
 
Para o gerente de Prospecção e Inovação Educacional do Senac, Fernando Oliveira, a 
parceria pode gerar novas iniciativas. &quot;O Google tem uma quantidade enorme 
de produtos, como Maps, Street View e AdSense. Nossa intenção é analisar a 
possibilidade de ofertar cursos baseados nessa parceria&quot;, afirmou. 
A diretora de marketing do Google Brasil, Susana Ayarza, que atua com foco em 
empresas, diz que o mercado tem se interessado por esse tipo de capacitação. 
&quot;Este ano, nos unimos ao Senac para ampliar o alcance do treinamento e 
ajudar a formar a nova geração de especialistas em marketing digital do 
Brasil&quot;, ressaltou. 
 
Em todo o Brasil, o Google Expert Training Day tinha expectativa de reunir mais de 9 
mil profissionais, simultaneamente em 24 estados. O treinamento foi realizado em 
unidades do Senac e em salas de cinema. 
 
O curso, que combinou teoria, exercícios e interatividade, teve duração de seis horas 
e foi ministrado por Vince Vader, professor de mídia digital da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM), com apoio de especialistas em AdWords. Também 
contou com a participação de convidados especiais, como Alexandre Otton e Deive 
Pazos &quot;Azaghâl&quot;, administradores do blog brasileiro de humor e notícias 
Jovem Nerd. 
 
Fonte: Senac RN 
 
Classificação: Positiva 
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PRIMEIRA BANDA DO DIX-SEPTIENSE DÍDIMO DE PAULA 
 
PRIMEIRA BANDA DO DIX-SEPTIENSE DÍDIMO DE PAULA  
 Detalhes 
Publicado em 30 de Março de 2014  
: por Redação  
 
Banda LaserMuitos são os músicos que migraram para Mossoró, RN, formaram nesta 
cidade grupos musicais, com os quais conquistaram espaço no meio artístico e 
fizeram história. Da vizinha cidade potiguar Governador Dix-Sept Rosado vieram: Luiz 
Lopes da Silva, conhecido como Luiz de Anita, este formou o Regional Asa Branca, 
depois denominado de L Som 5; os irmãos Martins: Hubenê, Wilson e Pirrita, 
chegaram com o conjunto The Lions, mas, foi com o nome de The Pop Som e 
posteriormente Elo Musical que fizeram sucesso. Neste sentido, segundo o dix-
septiense, cantor e formador de bandas, Dídimo de Paula Morais, responsável pelos 
dados a seguir, o mesmo teve influência musical no âmbito familiar em sua cidade 
natal, onde admirava os tios maternos: Buar, Citõe e Sebastiãozinho tocarem violão. 
Em 1980, ao migrar para Mossoró, participou do concurso &quot;A Mais Bela 
Voz&quot;, promovido e veiculado pela Radio Rural de Mossoró, no qual ganhou o 
primeiro lugar cantando a música Canteiros, de Raimundo Fagner. Com este feito 
artístico, &quot;descobri que eu tinha experiência&quot;. Afirmou Dídimo. Em 1985, 
Dídimo de Paula resolveu investir formando uma banda baile e atuar como cantor. 
Após convidar músicos e formar seu primeiro conjunto, passou a fazer dois ensaios 
semanais na rua Elinas Neto, nº 37, bairro Abolição II. A primeira formação foi: (2) 
Dídimo e Valdécio - voz, (4) Lúcio - guitarra, Sandro - contrabaixo, (5) Raimundinho - 
bateria, João Gavião - teclado, Rita Iris - coordenação musical. O nome Banda Laser 
foi dado por Dídimo. Pois, naquele tempo, a palavra &quot;Laser&quot; era 
novidade, significando avanço tecnológico. Com repertório eclético, a Banda Laser 
fez sua estréia em 1985, na cidade Governador Dix-Sept Rosado. Em Mossoró este 
conjunto tocou nos seguintes locais: BNB Clube, Sinal de Alerta, Clube Itapetinga, 
MAISA, Alagoinha, Sesc, Sesi, Tony Drink's, Hotel Termas, Mossoró Tênis Clube, 
ASFARN, Clube Encontro, entre outros. Animou também festas nas cidades do RN: 
Caraúbas, Tibau, Grossos, Areia Branca, em Riacho da Cruz e Viçosa acompanhou o 
conhecido cantor brega Bartô Galeno; Ceará: Fortim, Aracati e Beberibe; Paraíba: 
Uiraúna e Sousa. A locomoção do conjunto era feita em caminhões fretados, bem 
como nos ônibus da Auto Viação Oeste. Apesar de ter estrutura pequena, houve um 
tempo em que a banda em pauta foi bastante solicitada para tocar bailes. Este auge 
foi atribuído a proposta versátil e por atuar com músicos experientes. As músicas 
mais executadas por este conjunto foram da banda de rock Legião Urbana. Nesta 
fase, a Laser se apresentava com oito componentes. Adversidades também 
acontecem na trajetória dos grupos musicais, principalmente quando vão tocar em 
cidades com pouca ou nenhuma estrutura para receber visitantes. Certa vez, a 



 

Banda Laser foi tocar em Potiretama, Ceará, como não foi disponibilizado local para 
o grupo se acomodar, antes do baile os músicos tomaram banho num rio e &quot;a 
janta foi bolacha preta com café, numa banca próxima ao Clube&quot;. (Risos). 
&quot;Os componentes acharam normal&quot;. Lembrou Dídimo. Quando algum 
músico deixava esta banda, Dídimo procurava ouvir outros músicos tocando, para 
em seguida convidá-los a compor seu grupo. Assim, outros instrumentistas 
integraram a Banda Laser, foram eles: (1) Neném e Emerson Delano - guitarra, (3) 
Edmilson Félix - teclado, Alderir - acordeom. Mesmo existindo boa relação entre os 
componentes e realizando trabalho agradável, em 1989 a Banda Laser não estava 
conseguindo retorno financeiro, por isto, Dídimo de Paula desfez o grupo. Dídimo 
aproveitou para externar sua gratidão a Assis do Extra e ao Dr. José Varela, por 
terem lhe ajudado emprestando instrumentos musicais e financiando equipamentos 
eletrônicos para seu empreendimento. Atualmente este intérprete é coordenador 
administrativo da Escola Estadual Professor Hermógenes Nogueira da Costa, faz 
música ao vivo em: aniversários, formaturas, casamentos e barezinhos. 
 
Marcos Batista Músico da Banda Municipal Artur Paraguai, professor de Música da 
Escola de Artes de Mossoró e especialista em educação musical 
 
Para comentar diretamente no site do jornal é preciso estar Registrado. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM          DATA: 28.03.14         
 
Confira a agenda cultural desta sexta em Natal - Notícias - Cultura - Nominuto.com 
 
Crianças, jovens e adultos podem anotar na agenda: hoje é dia de sair de casa. Isso 
porque a programação cultural desta sexta-feira (28) inclui atrações para todas as 
idades. 
 
A música, o teatro e a literatura fazem parte da programação cultural.  
 
Veja as principais opções de laser e escolha o seu programa: 
 
Teatro Riachuelo Clarisse Falcão, atriz, cantora e compositora faz show em Natal 
para apresentar o disco &quot;Monomania&quot;.  
 
 Local: Teatro Riachuelo  
 Hora: 21h  
 Informações: (84) 4008 3700 ou www.teatroriachuelo.com.br  
    
 SESC Restaurante  
 Para os fãs de Cândido Portinari, a exposição Portinari reúne reproduções em 
fotografia de pinturas, gravuras e desenhos do artista. 
 
Local: SESC Restaurante  
 Hora: das 9h às 17h  
 Informações (84) 3211-4615  
    
 
Natal Shopping  
 As crianças que gostam de literatura vão adorar a “Book Lovers Kids”. A feira reúne 
mais de três mil títulos infantis e infanto-juvenis. 
 
Local: Natal Shopping  
 Hora: 10h às 22h  
 Informações: (84)3209-8189 ou www.facebook.com/NatalShopping  
    
 
Pinacoteca do Estado  
 A exposição “Elas” segue disponível para visitação. Obras são de dez artistas 
mulheres e foram preparadas para o Dia Internacional da Mulher 
 
Local: Pinacoteca do Estado  
 Hora: 8h às 18h  
 Informações: (84) 3211-7056 ou www.cultura.rn.gov.br  



 

    
 
Teatro Alberto Maranhão  
 Espetáculo “Titina e a Fada dos Sonhos” é baseado no conto infantil do livro “O 
teatro mágico de Junior Dalberto. 
 
Local: Teatro Alberto Maranhão  
 Hora: 20h  
 Informações: (84) 3222 3669  
    
 
Buraco da Catita  
 Cantor Debinha faz grande show em homenagem a Paulinho da Viola. 
 
Local: Buraco da Catita  
 Hora: 22h  
 Informações: (84) 2010-9185 ou 9967-0062 
 
Peppers Hall  
 Noite das antigas ao som das músicas de forró que marcaram época com Circuito 
Musical e Duda Pereira  
 Local: Pepers Hall  
 Hora: 22h  
 Informações: (84) 3236-2886 ou www.facebook.com/PeppersHallOficial 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO CARLOS SANTOS          DATA: 28.03.14         
Grevistas da Saúde fazem avaliação de movimento hoje 
 
sexta-feira - 28/03/2014 - 07:40h 
 
Nesta sexta (28), às 9h, os servidores da saúde estadual realizam uma assembleia no 
auditório do Sesc Centro, para avaliar a greve iniciada no dia 19 e definir as próximas 
atividades. Durante toda a semana, os servidores aguardaram o envio do Projeto de 
Lei de revisão da tabela do Plano de Cargos para a Assembleia Legislativa. 
 
Segundo o governo, o projeto será enviado nesta sexta-feira. 
 
O texto corrige distorções no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, garantindo o 
internível de 3% a cada dois anos de trabalho. Os servidores também cobram uma 
audiência com a Secretaria de Administração para discutir as demais reivindicações 
econômicas da pauta, como a progressão dos servidores referente ao ano de 2012 e 
reajuste salarial de 12%. 
 
Nova audiência 
 
Nessa quinta-feira (27), cerca de 60 servidores foram recebidos pelo secretário-
adjunto de saúde, Marcelo Bessa, e os coordenadores do Setor de Dimensionamento 
da Secretaria da Saúde do Estado (SESAP), para debater o déficit de pessoal e a 
sobrecarga de trabalho nos hospitais e unidades de saúde. Uma nova audiência está 
marcada para o dia 07 de abril, para debater mudanças na portaria 231/2013, que 
regulamenta as escalas e plantões, e medidas para reduzir o déficit de pessoal. 
 
“Os servidores estão adoecendo nos hospitais, porque atendem 20, 30 pacientes ao 
mesmo tempo. Esse é um dos principais motivos da nossa greve”, afirma Manoel 
Egídio Jr, vice-coordenador do Sindsaúde e enfermeiro no Walfredo Gurgel. 
 
Atualmente, faltam 3.279 servidores na Sesap, incluindo médicos. Somente o déficit 
de técnicos de enfermagem no Estado é de 1.025 profissionais, segundo relatório da 
Sesap. 
 
 
Classificação: Positiva 
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"A Copa vai deixar um legado de boa imagem do Brasil” 

Publicação: 30 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
3porquatro - Por Anna Ruth Dantas 
 
No segmento de turismo, o início do trabalho foi na área administrativa da 
operadora CVC. Nos anos 80, uma empresa que tinha apenas três lojas. Nas 
primeiras férias que marcou no então novo emprego, Clayton Armelin perguntou 
para direção da agência se poderia destinar dez dias do período para estagiar em 
outra área da empresa. Era uma espécie de dedicar parte das férias a um 
investimento pessoal, tentar conhecer um pouco mais daquele tipo de serviço que 
lhe era pouco conhecido. 
O gesto de dedicar parte das férias para um estágio na própria empresa onde 
trabalhava apenas sinalizava o que viria anos depois: o empreendedorismo do então 
jovem empregado. “Foi com aquele estágio que despertei para o tino comercial e 
empresarial”, lembra. 
Magnus 
Nascimento

Clayton permaneceu 26 anos na CVC, uma carreira iniciada na empresa como 
auxiliar de cobrança e chegou a diretor nacional de produtos 



 

 
Clayton permaneceu 26 anos na CVC, uma carreira iniciada na empresa como 
auxiliar de cobrança e chegou a diretor nacional de produtos. Mas novamente, 
depois desses quase 30 anos de empresa, ele resolveu dar uma nova guinada, algo 
muito típico dos empreendedores.     
Foi aí que abriu a Flytour Viagens, empresa integrante do grupo Flytour, que tem 40 
anos de atuação. O grupo tem sete empresas, é uma das maiores emissoras de 
bilhetes áreos da América Latina. Na conta de “business travel” atende mais de 17 
mil empresas. A empresa da qual Clayton Armelin é sócia opera diretamente com os 
agentes de viagens. “É uma fábrica de produto que oferecemos para os agentes. Foi 
inaugurada em maio de 2012 e ano passado vendeu 22% acima da meta. E esse ano 
queremos dobrar”, afirma o empresário, que participou em Natal do Fórum Estadual 
de Turismo. 
Nessa entrevista Clayton Armelin faz uma radiografia do setor, admite que os 
produtos oferecidos pelas agências são os mesmos e o diferencial vem no 
atendimento e na qualidade do serviço. 
Acompanhe o 3 por 4 desta semana: 
 
Não foi um passo arriscado sair de uma empresa consolidada como a CVC, onde o 
senhor era diretor, para abrir sua própria empresa? 
Acho que não. Existem ciclos. Há as coisas chamadas ciclos que um dia a tendência é 
ser renovada. Isso aconteceu para mim. A CVC é uma excelente empresa. Aprendi 
muita coisa, conheci duas pessoas fantásticas, que são o Guilherme Paullus e o 
Walter Patriani (diretores da CVC), são pessoas que adoro. Aprendi muito e acho que 
chegou o momento de ter uma coisa própria, galgar um futuro seu. Esses 26 anos 
foram magníficos, mas chega uma hora que o ciclo precisa ser renovado e eu percebi 
isso e nós então decidimos pela Flytour Viagens. 
 
O senhor abrir uma empresa dentro do grupo de uma marca que já tem 40 anos 
lhe oferece mais segurança? 
Traz um lastro sim. Hoje a Flytour completa 40 anos, é uma empresa consolidada. O 
empresário Elói (Elói D’Ávila, diretor da empresa) é muito respeitado no Brasil e fora. 
E ele precisava, realmente, ter um braço dentro do grupo para o segmento do lazer. 
O que o levou (o diretor do grupo Flytour, Elói)  a buscar essa nova empresa, da qual 
eu me tornei sócio, foi o fato de que como ele atende 17 mil empresas a gente 
imagina e acontece que essas 17 mil geram um número muito grande de 
funcionários e eles (os funcionários) tiram férias. E como fazer isso? Vamos captar as 
férias desses funcionários? Foi a partir disso que surgiu a nova empresa. A coisa 
engrenou e hoje temos tanto nesse segmento de corporativo vendendo lazer, como 
também o atendimento às agências de viagens. Nosso crescimento com as agências 
de viagens está sendo muito bom. Eu costumo dizer que todo início tem uma certa 
preocupação. É como quando um fabricante lança um carro novo. Existe o receio, 
alguém espera o vizinho comprar para poder comprar. Isso em 2012 foi um ano de 
provas, que conseguimos demonstrar. Em 2013 vendemos mais de 102 mil 



 

passageiros, que é uma marca boa para praticamente um ano de operação. É um 
número que talvez algumas operadoras levassem cinco ou seis anos para ter um 
volume desse. Logicamente, que isso é aliado a marca do grupo Flytour que é muito 
forte.  
 
O que a operadora do senhor traz de diferencial? O senhor hoje concorre com a 
empresa onde atuou por quase 30 anos (a CVC)? 
Não tem muita coisa para oferecer de diferencial porque em questão de destino, 
veja, se oferece Natal o mesmo hotel que a Flytour trabalha outras operadoras 
também trabalham. O diferencial nosso é o preço competitivo. Diria hoje que é um 
preço melhor do mercado. Inclusive, em outubro (de 2013), recebemos da Aviesp 
(Associação das Agências de Viagens do Estado de São Paulo) o prêmio eleitos pelos 
agentes de viagem como a melhor condição comercial. Aliado a isso, trabalhamos o 
que eu chamo o projeto Presença, onde procuramos crescer em várias capitais 
nacionais e internacionais com um tratamento diferenciado para nosso passageiro. A 
gente consegue ter um trabalho muito diferenciado com o passageiro. O fato da 
gente dividir os nossos passageiros em vários ônibus para que eles possam chegar 
mais rápido aos seus hotéis, quando desembarcam na cidade de destino, isso já é 
um diferencial. Há uma equipe de atendimento, em trabalho com os receptivos 
locais. O turismo é a arte de bem receber. Hoje o passageiro necessita disso. O avião 
é o mesmo, o hotel é o mesmo. Então o que difere? É o trato, o contato dia-dia. A 
nossa equipe de terra junto com os passageiros. 
 
Qual sua aposta de destino hoje? 
Hoje no Brasil o Nordeste, sem dúvida, ainda chama atenção do turista. O primeiro 
turista, aquele de primeira viagem, a grande opção dele ainda é Porto Seguro porque 
o tempo de vôo, saindo de São Paulo, é no máximo duas horas e isso faz o produto 
ser muito competitivo em questão de preço. Hoje você pensar um turista que nunca 
viajou e quer viajar com a família, uma das primeiras opções que o leva é ir para 
Porto Seguro. Se ele vai fechar a viagem ou não, é aí que entra aquele fato de 
trabalhar o passageiro. O agente de viagem sendo bem treinado, se o passageiro 
chega com uma dúvida, consegue trabalhar o passageiro dentro da loja. Hoje há uma 
facilidade de parcelamento. O turista enxerga muito isso. Se você tiver um facilitador 
de vender um pacote até dez vezes é muito bom. A média da família hoje para uma 
viagem é de três pessoas. Encarece se ele tem que pagar tudo de uma vez, mas se 
divide o pacote fica muito melhor. Hoje Porto Seguro hoje é o destino mais  vendido. 
Mas nós entendemos que o turista vai uma vez para Porto Seguro. Na segunda vez 
que ele quer viajar, com essas facilidades, ele começa a pensar em outros destinos 
um pouco mais caros. 
 
E no exterior? Qual sua aposta? 
Hoje o Caribe é muito procurado. Está em grandes promoções. Punta Cana está 
surpreendendo muito. Diria que o Caribe hoje é a terceira ou quarta viagem já 
planejada de uma família. Ele já conheceu o Nordeste, o desejo é fazer uma viagem 



 

internacional. E é aquela coisa de quando chega de viagem: é história do cabelereiro. 
Existe toda uma magia nisso. 
 
O que ficará após a Copa do Mundo? O que vai restar desses preços que estão 
sendo cobrados por hotéis e restaurantes? 
Em questão de estágio estamos preparados. Sobre a Copa para o lazer interno, diria 
que os turistas já estão pensando em outras alternativas. Não é o turista apaixonado 
pela Copa. Há modificação do calendário escolar devido a Copa e estamos montando 
algumas coisas paralelas a Copa. As companhias aéreas fizeram uma redução de 
preço, mas já afugentou muito. Pós-Copa vejo que esse é um ano de muito trabalho, 
tem também as eleições, acho que o nome do Brasil está sendo muito divulgado, 
apesar de alguns problemas. Mas acho que vai ficar o legado como uma imagem boa 
para o turismo aqui no Brasil. Muitas coisas estão sendo feitas, mas muitas também 
já foram entregues e isso, com certeza, ajuda. Acho que é um fator motivador. 
 
Internet compete com agência? 
Hoje você tem alguns veículos de internet que, realmente, competem. Mas eu diria o 
seguinte, causa medo? Diria que não. Hoje o turista que compra através de uma 
agência de viagem tem algo que a internet não tem: assistência. Qualquer problema 
que envolva hotel, aéreo, hoje a agência de viagem está muito mais preparada. A 
agência tem suporte da operadora e a operadora tem o suporte 24 horas por dia. 
Você quer ter preço ou a tranqüilidade e confiança de ser assistido na sua viagem? 
Isso hoje é um grande diferencial.  
 
Bate e volta 
 
Quem decide o destino da viagem? 
É a mulher. Falo por experiência própria, sou casado, pai de duas meninas. Quando 
era eu e minha mulher, quem decidia era a mulher. É aquela história, você quer ter 
razão ou ser feliz? Hoje em uma família o peso muito grande é a esposa e os filhos. O 
principal fator de decisão é a esposa. 
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 Copa: segurança terá 12 mil pessoas 

Publicação: 30 de Março de 2014 às 00:00  
Roberto Lucena - repórter 
 
Doze mil homens vão atuar nas áreas de segurança e defesa pública durante a 
realização da Copa do Mundo, em Natal. Exército, Marinha e Aeronáutica serão 
responsáveis por 4.700 militares enquanto a Força Nacional e todas as polícias vão 
às ruas com um efetivo de 6.300 policiais. Áreas próximas à Arena das Dunas, Fifa 
Fan Fest, espaço aéreo e mar terão patrulhamento específico com barreiras 
físicas  ou linhas imaginárias. Trânsito sofrerá alterações horas antes do início das 
partidas e as ações preventivas não estarão restritas aos quatro dias de jogos. 
Emanuel 
Amaral

Centro de Coordenação de Defesa de Área no 3º Distrito Naval 
 
O esquema de segurança pública visando a realização do Mundial na capital potiguar 
ainda não está completamente definido. Alguns ajustes dependem de vistorias que 
ainda serão realizadas e de confirmações quanto à finalização das obras de 
mobilidade urbana. Um outro ponto ainda é impasse e diz respeito ao aeroporto que 
estará em operação. Há planejamento para cada um dos aeroportos (Augusto 



 

Severo em Parnamirim e Aluízio Alves em São Gonçalo do Amarante) bem como 
inclui-se na lista de opções a Base Aérea de Natal (Bant). 
 
Embora algumas dúvidas permaneçam sem respostas, outras definições estão 
pactuadas entre todos os órgãos envolvidos na questão. À frente do processo, está 
um triunvirato formato por autoridades da defesa e segurança: titular da secretaria 
de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), Eliéser Girão; 
superintendente da Polícia Federal no Rio Grande do Norte (PF/RN), Kandy 
Takahashi e o comandante do 3º Distrito Naval, Vice-almirante Marcos Nunes de 
Miranda. Os três mantêm, há algumas semanas, uma agenda permanente de 
reuniões.   
 
O objetivo do batalhão de 12 mil  homens oriundos das Forças Armadas, policiais 
militares, civis, federais, rodoviários e bombeiros é um só: garantir que o evento 
esportivo transcorra com absoluta tranquilidade. Entretanto, o número expressivo 
de militares presentes em Natal não será perceptível pela população. É o que 
garante o almirante Miranda ao frisar que há uma diferença entre defesa e 
segurança pública. “São coisas diferentes. As Forças Armadas serão responsáveis 
pela defesa. Já a segurança pública é responsabilidade das polícias. O ideal é que a 
população nem veja os militares nas ruas”, coloca. 
 
A afirmação do almirante pode parecer estranha, mas há de fato um acordo entre as 
instituições que respeitam as normas  definidas pelo Ministério da Defesa (MD). O 
policiamento das ruas e áreas de concentração de torcedores será feito pelas 
polícias. Homens da Força Nacional também atuarão nesse sentido. O planejamento 
aponta ainda que esses órgãos são responsáveis pelo controle de possíveis 
manifestações. Já dentro da Arena das Dunas, apenas segurança particular. 
 
De forma direta, as Forças Armadas só vão atuar em casos extremos, quando o 
efetivo policial não conseguir controlar a situação. “Teremos uma força de 
contingência disponível para esses casos. Mas esses homens vão às ruas apenas se a 
governadora solicitar e a presidenta autorizar”, afirma almirante Miranda. 
 
Embora a ação direta não seja o foco das Forças Armadas, houve – e ainda há – um 
planejamento extenso para a Copa do Mundo. Nesse sentido, foi criado um centro 
de Coordenação de Defesa de Área (CDA), no 3º Distrito Naval. A sala é equipada 
com computadores e monitores ligados ao Centro Integrado de Comando e Controle 
Regional (CICCR). “Daqui, vamos observar o que acontece no mar, céu e território de 
Natal”, explica o almirante. “Mas tenho confiança que não será necessária uma 
intervenção direta dos militares”, completa. 

Em dias de jogos, haverá restrições em várias áreas 

Publicação: 30 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
 



 

Para evitar o acionamento da contingência das Forças Armadas, o setor de 
segurança pública vai contar com o auxílio de 6.300 policiais oriundos das diversas 
polícias e da Força Nacional. O controle de acesso às áreas de restrição será feito por 
agentes da secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), Guarda Municipal e Polícia 
Militar. O controle do trânsito próximo ao estádio será iniciado 12 horas antes dos 
jogos. Já o bloqueio de ruas e avenidas no entorno da praça esportiva será 
implantado seis horas antes das partidas. 
Alex 
Régis

 
Atenção maior da segurança durante os jogos da Copa do Mundo em Natal será no 
entorno da Arena das Dunas, mas outras áreas terão restrições e reforço no efetivo 
 
Bate-Papo >>> vice-almirante Marcos Nunes de Miranda - comandante do 3º 
Distrito Naval  
 
O fato de o novo titular da Sesed ser um militar da reserva, ajuda na comunicação 



 

entre defesa e segurança pública? 
A comunicação sempre existiu. Nunca houve problema. Não vai mudar nada com o 
novo secretário. Vai continuar bom como já era antes.  
 
São quase cinco militares em Natal durante a Copa. A população vai sentir a 
presença das Forças Armadas em quais setores? 
A força de contingência das Forças Armadas só será acionada caso haja um colapso 
da segurança pública. Importante frisar que só vamos atuar se houver um pedido 
formal da governadora com ordem da presidenta da República. Particularmente, 
tenho muita confiança  que a segurança pública do RN será muito capaz. 
 
A presença da delegação dos Estados Unidos é um fator preocupante? Há uma 
preparação específica para essa equipe? 
O trabalho está sendo feito considerando todas as equipes. Evidentemente que o 
jogo dos EUA – que é a maior potência do mundo – faz com que a gente tenha uma 
preocupação maior. Mas o planejamento é de forma a atender a todas delegações. 
Temos auxílio da Abin que vai trabalhar conosco e a segurança pública. Não diria que 
teremos uma segurança reforçada por causa dos EUA. É claro que há uma atenção 
maior. A busca de informação de inteligência também é maior, mas estamos 
preparados para todas as delegações.  
 
Teremos a presença de militares de onde? 
Do Exército está vindo um batalhão de infantaria de Campina Grande-PB e João 
Pessoa-PB. Da Marinha está vindo uma fragata de escolta com aeronaves 
embarcadas do Rio de Janeiro-RJ. A Força Aérea terá reforço com a presença de 
aeronaves. 
 
Bate-Papo >>> Paulo Henrique Oliveira Rocha - Presidente da Coesge/RN e 
delegado da PF/RN 
 
Há algum tipo de atividade especial voltada para delegação dos EUA? 
Não há uma atividade especial para a equipe americana, mas, dado o contexto 
mundial e histórico, é inegável que a seleção americana traz uma série de 
problemática que as outras seleções não trazem. 
 
Algum tipo de ameaça? 
Com relação a ameaças, o exemplo que sempre uso foi o que aconteceu nas 
Olimpíadas de 1972, em Munique. Não era a Alemanha o alvo, era Israel. Assim 
como hoje o alvo é o Brasil, pode ser os EUA. É uma terceirização de ameaça. Os EUA 
inspiram mais cuidado. Isso é inegável. Assim como, agora, a Rússia também tem 
cuidado.  
 
Virão policiais americanos para Natal? 
Existe uma estrutura de centro de cooperação internacional que vai receber policiais 



 

de todos os países. Esse centro vai funcionar na Academia de Polícia Federal, em 
Brasília. Esses policiais vão acompanhar as seleções para auxiliar no nosso trabalho. 
Quando a seleção se desloca, por exemplo, os EUA, vêm pelo menos dois policiais 
acompanhando o time para ficar no estádio. Da mesma forma o Uruguai, Itália e etc.  
 
Já se sabe quantos vêm para Natal? 
Se os países tiverem condições de mandar mais policiais, pode enviar. Na África do 
Sul, a média da presença de policiais estrangeiros nesse centro de cooperação era de 
8 policiais. Os EUA tinham 32. O Governo Brasileiro vai custear a ida de dois. Esse é o 
plano padrão. Se eles tiverem condições, mandam outros. E isso deve acontecer com 
os EUA.  
 
Como vão funcionar as área de restrição de segurança? 
São basicamente dois perímetros: um dentro do estádio – onde estão as catracas, 
mas antes de chegar, temos algumas barreiras que são chamadas de Pontos de 
Verificação Veicular (PVVs). A partir de cada PVV, só passam pessoas a pé e carros 
credenciados e viaturas oficiais caracterizadas.  
 
E dentro do estádio? 
Dentro do estádio, a segurança é totalmente privada, mas há uma contingência 
preparada para interferir.  
 
E com relação às manifestações? 
Serão analisadas pelos homens da Força Nacional e outros policiais. Sobre essa 
questão, o Estado vai receber, em maio, um caminhão anti-tumulto. 
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