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VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE        DATA: 28.04.14 
 
"Motores do Desenvolvimento" discute Comércio e Turismo no RN - Tribuna do 
Norte 
 
 
 
A economia volta ao debate no Rio Grande do Norte. Nesta segunda-feira (28), 
autoridades no setor de comércio, serviço e turismo participam de mais um 
seminário Motores do Desenvolvimento, em edição especial aos 65 anos da 
Fecomércio. Representantes de algumas das maiores redes de varejo do Brasil 
estarão presentes. 
O primeiro debate programado será sobre os planos de desafios do novo aeroporto 
da Grande Natal. O CEO do consórcio Inframérica, Alysson Barros Paolinelli, será o 
primeiro palestrante. Em seguida, Guilherme Afif Domingos, ministro-chefe da 
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, fará a explanação sobre o comércio e 
serviços como foco de negócios para os pequenos empresários. Após as palestras, o 
presidente Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, vai mediar o debate junto aos 
presentes. 
 
No período da tarde, o varejo e o turismo serão temas principais das discussões. A 
presidente da rede Magazine Luiza, Luiza Trajano, será a palestrante, contando com 
o presidente das Lojas Richuelo, Flávio Rocha, como mediador e debater. No fim do 
encontro, o presidente do Conselho de Turismo da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Alexandre Sampaio, fará palestra sobre 
os desafios do setor do Turismo após a Copa do Mundo. O presidente da Fiern, 
Amaro Sales, será o mediador do debate em seguida. 
 
O seminários Motores do Desenvolvimento é uma realização da Tribuna do Norte, 
Fecomércio, Sistema Fiern, UFRN e RG Salamanca Investiments, e conta com apoio 
da Cosern, Assembleia Legislativa do RN, Prefeitura do Natal, Governo do Estado, 
Governo Federal e Banco do Brasil. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE        DATA: 28.04.14 
Presidente da Fecomércio critica carga tributária brasileira - Tribuna do Norte 
 
A carga tributária praticada no Brasil foi alvo de críticas do presidente do Sistema do 
Fecomércio, durante abertura do seminário Motores do Desenvolvimento que 
debate comércio, serviços e turismo, nesta segunda-feira (28). Para Queiroz, é 
necessário que se rediscuta o atual modelo econômico brasileiro. 
Enaltecendo a importância do comércio para a economia potiguar, Marcelo Queiroz 
disse que o setor é responsável por 46% dos empregos formais do Rio Grande do 
Norte e gera 60% do ICMS arrecadado no estado. Apesar disso, a alta carga tributária 
e os juros aplicados ao setor têm prejudicado o setor.  
 &quot;Na época da colônia, a Inconfidência Mineira ocorreu devido à cobrança da 
derrama, o chamado quinto, que era o repasse de 20% do que era produzido à Coroa 
Portuguesa. Imagine o que seria hoje, já que pagamos quase dois quintos em 
tributos?&quot;, questionou Marcelo Queiroz. 
Para o presidente do Sistema Fecomércio, é necessário que se rediscuta o modelo 
econômico e o formas de fomentar o comércio no país. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TURISMO CRISTINA LIRA            DATA: 28.04.14   
 
SERHS Natal recebeu o seminário "Os Motores do Desenvolvimento do Rio Grande 
do Norte" 
 
 
Foi aberto nesta segunda-feira(28), no salão Bossa Nova do SERHS Natal  
Grand hotel, a 20ª  edição do seminário &quot;Os Motores do Desenvolvimento  
do Rio Grande do Norte com o tema O Comércio,Serviços e Turismo: Os  
desafios dos pilares da economia Potiguar&quot; , uma realização da Tribuna  
do Norte, RG Salamanca, Fecomércio-RN, Sistema FIERN e UFRN. A abertura  
pela manhã reuniu autoridades do mundo político.  O diretor geral do  
SERHS, Ernest Guitart, recebeu  a governadora do RN, Rosalba Ciarlini, o 
 presidente da Câmara Federal, deputado Federal, Henrique Alves, também  
presidente do grupo Tribuna do Norte, a vice prefeita de Natal, Wilma de 
 Faria, o secretário de turismo de Natal, Fernando Bezerril, a  
secretária de turismo do RN, Gina Robinson, do CEO do consórcio  
Inframérica, Alysson Barros Paolinelli, o superintendente do aeroporto  
de São Gonçalo do Amarante, Ibernon Gomes, o ministro da previdência,  
Garibaldi Alves Filho, presidente da Fecomércio- RN, Marcelo Queiroz, o  
presidente da FIERN,Amaro Sales, presidente da ABAV-RN, Diassis Rosado,  
Flávio Rocha, presidente das lojas Riachuelo,entre outros. 
Entre as palestras mais aguardadas , foram da empresária Luiza  
Trajano, presidente da rede varejista Magazine Luiza.Luiza 
 Trajano integra a lista dos 60 empresários mais poderosos do Brasil, e  
está à frente da rede varejista com mais de 800 lojas espalhadas pelo  
país — a maior delas em Natal(12 lojas no RN). Pela manhã recebeu a  
imprensa no salão Topázio. Outra palestra foi do CEO do Consórcio  
Inframérica, Alysson Barros Paolinelli com o tema &quot;O novo aeroporto da  
Grande Natal, seus planos e desafios. O novo aeroporto começa a operar  
dia 22 de maio.  
 



 

 Ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho, Edson Faustino ( ex secretário de 
turismo do RN) e Ernest Guitart 
 

 
 



 

 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR            DATA: 28.04.14    
 
“Maior legado da Copa do Munido será a imagem”, afirma dirigente da CNC - 
Portal No Ar 
 

 
 
Com a realização da Copa do Mundo no Brasil muito se fala do legado para as 
cidades-sedes. Para o presidente do Conselho de Turismo da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Alexandre Sampaio, “o maior legado 
da Copa do Munido será a imagem”. 
 

 “Nós precisamos ter a consciência de 
fazer uma Copa do Mundo bem feita para que valha a pena do país ser visitado 
novamente pelo turista”, declarou Sampaio (Foto: Wellington Rocha) 
“Nós precisamos ter a consciência de fazer uma Copa do Mundo e uma Olimpíada 
bem feita para que valha a pena do país ser visitado novamente pelo turista. Fazer 
uma Copa sem muitos problemas, como forma de incentivar o retorno seja para a 
cidade que ele visitou ou outras”, declarou Alexandre Sampaio. 
 
Ele completou que os investimentos já existiam, mas foram acelerados como a 
confirmação da Copa do Mundo no país. Além de investimentos em infraestrutura, 
Sampaio apontou ganhos de hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos que 
atenderão a demanda. 
 
“Capacitação, educação financeira e empreendedorismo é o tripé para uma boa 



 

preparação visando retorno após a Copa do Mundo”, afirmou o presidente do 
Conselho. Alexandre Sampaio ressaltou a necessidade que os serviços prestados 
durante o mundial de futebol seja mais adequado para conquistar a vinda futura 
desse visitante. 
 
Alexandre Sampaio comparou o Brasil com a Austrália que sediou a Olimpíada nos 
anos 2000. Segundo Sampaio, a Austrália soube tirar proveitos e lições, tornando-se 
um destino consolidado de eventos, convenções e turismo de lazer. “O Brasil tem 
um claro potencial turístico e o turismo do Nordeste pode alavancar. Então deve 
caminhar demandas do setor, para colocar o turismo com importância econômica 
que tem”, relatou Sampaio. 
 
Marcelo Queiroz reforçou a necessidade de capacitação (Foto: Alberto Leandro) 
Sobre as demandas que o dirigente se referiu são as reivindicação do setor. 
Alexandre apontou a necessidade da malha aérea e no Rio Grande do Norte, “tem 
opções de voos muito ruins”, e a redução do ICMS (Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) do querosene da aviação. Além 
disso, ele citou a facilitação da emissão dos vistos para turistas estrangeiros e a 
regularização dos trabalhos de curta duração. 
 
Com o encerramento de mais seminário do Motores do Desenvolvimento, o 
presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do 
Norte (Fecomércio/RN), Marcelo Queiroz, afirmou que o empresariado potiguar 
deve se aperfeiçoar e junto a eles, os colaboradores das empresas para o 
crescimento do segmento na economia estadual. 
 
“Através do Sistema Fecomércio, fazemos eventos como esse para incentivar os 
empresários. Temos o Senac que faz o trabalho de capacitação e qualificação 
profissional. Os empresários tem que ter a vontade e ter a consciência que tem que 
fazer isso”, declarou Queiroz. 
 
O ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, constatou a necessidade do 
envolvimento dos setores públicos e privados para o desenvolvimento econômico 
estadual. 
 
“O que me encanta é esse envolvimento em prol de um planejamento para o Estado. 
Ouvir autoridades, empresários, governo e entender. Antes, o planejamento 
governamental, restrito, não havia diálogo com o privado e isso é necessário”, 
garantiu Garibaldi. 
 
Atualizado em 28 de abril às 19:51 
 
Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO: JORNAL DO RN            DATA: 28.04.14   
JORNAL DO RN: FECOMÉRCIO reúne 40% do PIB potiguar 
 
 
FECOMÉRCIO reúne 40% do PIB potiguar 
 
 
O presidente da Federação do Comércio do RN, Marcelo Queiroz, afirmou hoje que o 
segmento que representa responde por 40% do PIB do Rio Grande do Norte. Ele 
falou durante a 20ª edição do seminário “Motores do Desenvolvimento”, promovido 
pela Tribuna do Norte em parceria com a UFRN, FIERN e a própria Fecomércio. Na 
edição realizada nesta segunda-feira, no auditório do Hotel Serhs, em Natal, Marcelo 
Queiroz acrescentou que o segmento empresarial representado pela Fecomércio 
acolhe 46% da mão-de-obra formalmente empregada no RN e contribui com 60% do 
ICMS arrecadado pelo Tesouro Estadual. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DO RN            DATA: 28.04.14   
 
Carga tributária brasileira chegou a 742 bilhões de dólares em 2013 
 
 
Se esses 742 bilhões de dólares constituissem o PIB brasileiro seria o 19º PIB do 
mundo - disse o presidente da Fecomércio-RN, Marcelo Queiroz, no seminário 
&quot;Motores do Desenvolvimento&quot;, cuja 20ª edição mensal foi realizada 
nesta segunda-feira em Natal. Em seu pronunciamento, o líder empresarial foi 
implacável: - Os brasileiros pagaram em tributos, no ano passado, o equivalente a 
uma vez e meia o PIB da Argentina e da Bélgica; duas vezes o PIB de países como os 
Emirados Árabes Unidos, Singapura e Hong Kong; e, pasmem, 15 vezes o PIB do 
Uruguai. - Dados recentes - destacou o presidente - apontam que fechamos o ano de 
2013 com uma carga tributária equivalente a 36,42% do PIB - a maior da nossa 
história. Em seu pronunciamento, Marcelo Queiroz lamentou a explosão 
inflacionária que se registra no país e que fez o Banco Central eleva a Selic para 11%, 
&quot;patamar que não atingiamos há mais de dois anos&quot;. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES            DATA: 28.04.14   
 
Wilma de Faria participa de Seminário que debate o desenvolvimento do RN - Blog 
do Robson Pires 
 
28/abr/2014 
  
ás 18:05 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 

 
A vice-prefeita de Natal, Wilma de Faria, participou, na manhã desta segunda-feira 
(28), da abertura do 20º seminário “Os Motores do Desenvolvimento do RN”, evento 
realizado pela Tribuna do Norte, Salamanca Capital Investments, Fiern, 
Fecomercio/RN e UFRN. 
 
Com presença de representantes das classes política e empresarial, o evento, tem a 
missão de discutir os desafios dos pilares da economia potiguar para as áreas de 
Comércio, Serviços e Turismo. “Diante de tantas dificuldades inerentes das 
atividades, visivelmente agravada pela ausência de incentivo do Governo do RN, 
consideramos válida esta iniciativa de fazer um panorama sobre a economia do 
Estado, perspectivas de crescimento e oportunidades que estão surgindo”, ressaltou 
Wilma. 
 
A ex-governadora ressaltou ainda os muitos impostos brasileiros, que tanto afetam 
todos os cidadãos e especialmente os empreendedores, complementando a fala do 
presidente da Fecomercio, Marcelo Queiroz, e destacou a queda de emprego no RN, 



 

como informaram alguns empresários, como o presidente da Riachuelo, Flavio 
Rocha. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS           DATA: 28.04.14 
 
Rosalba participa de Seminário Motores do Desenvolvimento » Blog do Marcos 
Dantas 

 
 
A governadora Rosalba Ciarlini participou, na manhã desta segunda-feira (28), da 
abertura do Seminário Motores do Desenvolvimento. Nesta edição o tema escolhido 
para discussão foi “Comércio, Serviços e Turismo: os desafios dos pilares da 
economia potiguar”. 
 
 O objetivo do evento é discutir como as iniciativas pública e privada podem agir 
para propiciar o crescimento do setor. “Há um notório encadeamento entre os 
setores que impulsionam também a indústria e a agropecuária, por isso o debate é 
importante para todos os setores da economia potiguar”, ressaltou o Presidente do 
Sistema Fecomércio, Amaro Sales. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR           DATA: 28.04.14 
 
Presidente da Fecomércio critica “insanidade” tributária contra o empresário 

 
 
Na abertura do evento “Motores do Desenvolvimento do RN” nesta segunda (28), o 
presidente da Federação de Bens, Comércio, Serviços e Turismo do Rio Grande do 
Norte (Fecomércio-RN), Marcelo Queiroz deixou uma mensagem de alerta sobre a 
situação que atualmente preocupa o empresariado local acerca do que chamou “ 
insanidade tributária”. 
 
“Somos um setor que responde por 40% do PIB do estado, 46% da mão de obra 
empregada e de cerca de 60% de participação no ICMS da economia local. Mas nos 
preocupa a alta carga tributária que o cenário econômico em todo o país sobre o 
empresário que gera a renda e o emprego”, afirmou Queiroz. 
 
Marcelo Queiroz defendeu menos impostos aos empresários (Foto: Alberto Leandro) 
O presidente da Fecomércio ressaltou que apenas em 2013 foram recolhidos em 
impostos pagos pelos empresários cerca de US$ 742 bilhões, o que representa cerca 
de 36 % do total arrecadado pelo Governo. 
 
“Temos que defender uma maior dinâmica para o crescimento do comércio, serviços 
e turismo, dando uma maior dinâmica para a defesa da livre iniciativa de quem 
promove o emprego e desenvolve a economia no país”, disse o empresário. 
 
Atualizado em 28 de abril às 13:16 
 
Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO: JORNAL DE FATO.COM          DATA: 28.04.14 
 
Governadora participa de Seminário Motores do Desenvolvimento  - 
 
 

 
Foto: Assessoria 
 
 A Governadora Rosalba Ciarlini participou, na manhã desta segunda-feira (28), da 
abertura do Seminário Motores do Desenvolvimento. Nesta edição o tema escolhido 
para discussão foi “Comércio, Serviços e Turismo: os desafios dos pilares da 
economia potiguar”. 
 
 O objetivo do evento é discutir como as iniciativas pública e privada podem agir 
para propiciar o crescimento do setor. “Há um notório encadeamento entre os 
setores que impulsionam também a indústria e a agropecuária, por isso o debate é 
importante para todos os setores da economia potiguar”, ressaltou o Presidente do 
Sistema Fecomércio, Amaro Sales. 
 
 Durante a participação no Seminário a Chefe do Executivo Estadual falou sobre as 
diversas ações do Governo para fomentar o setor com destaque para os esforços em 
torno da execução e conclusão das obras de saneamento, da Arena das Dunas e dos 
acessos ao Aeroporto Internacional de São Gonçalo, com início dos vôos previstos 
para o mês de maio, e realização do Programa RN Sustentável. “Todas essas ações 
vão contribuir para que estejamos melhor preparados para receber e ter um estado 
mais justo”, disse a Governadora. 
 
 O Aeroporto Internacional de São Gonçalo foi assunto das discussões propostas pelo 
seminário, assim como a Arena das Dunas. Ambas obras de grande importância não 
só para a Copa 2014, mas para o desenvolvimento do Estado, especialmente do 
Turismo. 
 
 Além da Governadora Rosalba Ciarlini, a abertura do Seminário contou com a 
presença dos empresários Flávio Rocha e Luiza Trajano; da reitora da UFRN, Ângela 



 

Paiva; da vice-prefeita de Natal, Vilma de Faria; de deputados estaduais e federais, 
entre eles o Presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves; do Ministro da 
Previdência, Garibaldi Alves Filho, e do Ministro-chefe da Secretaria de Micro e 
Pequena Empresa, Guilherme Afif que ministrou a primeira palestra do dia sobre 
micro e pequenas empresas. 
 
 O Seminário Motores do Desenvolvimento é promovido pelo jornal Tribuna do 
Norte, pelo Sistema Fecomércio, Sistema Fiern e UFRN, com patrocínio do Governo 
do Estado e outras instituições.   
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES          DATA: 28.04.14 
 
Rosalba participa de Seminário Motores do Desenvolvimento - Blog do Robson 
Pires 
 

 
28/abr/2014 
  
ás 14:58 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
A governadora Rosalba Ciarlini participou, na manhã desta segunda-feira (28), da 
abertura do Seminário Motores do Desenvolvimento. Nesta edição o tema escolhido 
para discussão foi “Comércio, Serviços e Turismo: os desafios dos pilares da 
economia potiguar”. O objetivo do evento é discutir como as iniciativas pública e 
privada podem agir para propiciar o crescimento do setor. “Há um notório 
encadeamento entre os setores que impulsionam também a indústria e a 
agropecuária, por isso o debate é importante para todos os setores da economia 
potiguar”, ressaltou o Presidente do Sistema Fecomércio, Amaro Sales. 
 
Durante a participação no Seminário a Chefe do Executivo Estadual falou sobre as 
diversas ações do Governo para fomentar o setor com destaque para os esforços em 
torno da execução e conclusão das obras de saneamento, da Arena das Dunas e dos 
acessos ao Aeroporto Internacional de São Gonçalo, com início dos vôos previstos 
para o mês de maio, e realização do Programa RN Sustentável. “Todas essas ações 
vão contribuir para que estejamos melhor preparados para receber e ter um estado 
mais justo”, disse a governadora. O Aeroporto Internacional de São Gonçalo foi 



 

assunto das discussões propostas pelo seminário, assim como a Arena das Dunas. 
Ambas obras de grande importância não só para a Copa 2014, mas para o 
desenvolvimento do Estado, especialmente do Turismo. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG KALLYNA KELLY         DATA: 28.04.14 
 
 
MOTORES DO DESENVOLVIMENTO – Presidente do Fecomércio fala da importância 
de uma rediscussão do modelo econômico brasileiro 
 
Já o presidente do Sistema FECOMÉRCIO, Marcelo Queiroz, deu ênfase, em sua fala 
na abertura do Motores do Desenvolvimento, à pesada carga tributária praticada no 
País, chamando a atenção para uma rediscussão do atual modelo econômico 
brasileiro. 
 
“Na época da colônia, a Inconfidência Mineira ocorreu devido à cobrança da 
derrama, o chamado quinto, que era o repasse de 20% do que era produzido à Coroa 
Portuguesa. Imagine o que seria hoje, já que pagamos quase dois quintos em 
tributos?”, comparou Marcelo. 
 
No RN, o comércio responde por 46% dos empregos formais, segundo Queiroz. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE FATO/BLOG CESAR SANTOS         DATA: 28.04.14 
 
Olho no olho | César Santos 
 
Na abertura do Seminário Motores do Desenvolvimento, hoje (28), em Natal, o 
reencontro da governadora Rosalba Ciarlini (DEM) e o ministro Garibaldi Filho 
(PMDB). 

 
Um aperto de mão cordial entre os ex-aliados. 
 
Rosalba e Garibaldi caminharam juntos de 2006 a 2013. Nos sete anos, grandes 
vitórias. 
 
Em 2006, Rosalba se elegeu senadora, tendo Garibaldi, o pai, como primeiro 
suplente. O Gari, filho, tentou mas não conseguiu se eleger governador, perdendo a 
disputa para a ex-governadora Wilma de Faria (PSB). 
 
Em 2010, os dois mais uma vez juntos: Rosalba se elegeu governadora ainda no 
primeiro turno; e Garibaldi entrou para a história ao ultrapassar a marca de 1 milhão 
de votos para o Senado Federal. 
 
Em 2013, Garibaldi se afastou de Rosalba para reforçar o projeto dos Alves de voltar 
ao poder estadual. 
 
* Na foto, o aperto de mão de Rosalba e Garibaldi é testemunhado por Marcelo 
Queiroz (presidente da Fecomercio), Afif Domingues (Ministro-chefe da Secretaria 
de Micro e Pequena Empresa) e o empresário Flávio Rocha (Riachuelo). 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: É FRANSCICO GOMES         DATA: 28.04.14 
 
Motores do Desenvolvimento Archives » é Francisco Gomes 

 
 
Os “Motores em Desenvolvimento” do presidente da Câmara, deputado Henrique 
Alves e do presidente da Fercomércio, empresário Marcelo Queiroz, estavam 
afinados durante o seminário de Motores do Desenvolvimento, edição especial aos 
65 anos da Fecomércio. 
 
Marcelo e Henrique conversam isoladamente. O empresário é nome certo na 
suplência para o senado da pré-candidata a senadora Wilma de Faria, na chapa 
majoritária encabeçada pelo deputado. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS         DATA: 28.04.14 
 
Henrique e Rosalba no seminário Motores do Desenvolvimento » Blog do Marcos 
Dantas 

 
 
E no seminário Motores do Desenvolvimento, em edição especial aos 65 anos da 
Fecomércio. De governadoráveis, Henrique Eduardo Alves (PMDB) e Rosalba Ciarlini 
(DEM), que tenta disputar à reeleição. 
 
O primeiro debate programado será sobre os planos de desafios do novo aeroporto 
da Grande Natal. O CEO do consórcio Inframérica, Alysson Barros Paolinelli, será o 
primeiro palestrante. Em seguida, Guilherme Afif Domingos, ministro-chefe da 
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, fará a explanação sobre o comércio e 
serviços como foco de negócios para os pequenos empresários. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS         DATA: 28.04.14 
 
Wilma reaparece em Natal » Blog do Marcos Dantas 
 

 
Nesta segunda-feira (28), autoridades no setor de comércio, serviço e turismo 
participam de mais um seminário Motores do Desenvolvimento, em edição especial 
aos 65 anos da Fecomércio. 
 
 Já no evento, uma roda chama a atenção: a ex-governadora Wilma de Faria (PSB), o 
ministro Garibaldi Filho (PMDB), o presidente da Assembleia Legislativa, Ricardo 
Motta (PROS)  e o deputado Walter Alves (PMDB). Wilma passou dias fora de Natal, 
mas agora o prefeito Carlos Eduardo (PDT) voltou da Espanha. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR /FATOR RRH        DATA: 28.04.14 
  
“Motores do Desenvolvimento” discute hoje Comércio, Serviços e Turismo | Fator 
RRH 
 
Deu na Tribuna do Norte 
 
A empresária Luiza Trajano, presidente da rede varejista Magazine Luiza, é uma das 
palestrantes do seminário “Os Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do 
Norte”, que tem como tema da 20ª edição o “Comércio, Serviços e Turismo: os 
desafios dos pilares da economia Potiguar”. 
 
Luiza Trajano integra a lista dos 60 empresários mais poderosos do Brasil, e está à 
frente da rede varejista com mais de 800 lojas espalhadas pelo país — a maior delas 
em Natal. 
 
A abertura do seminário será às 8h desta segunda-feira (28),  no Serhs Natal Grand 
Hotel, localizado na avenida Senador Dinarte Mariz, 6045, Via Costeira, em Natal. 
 
O Motores do Desenvolvimento do RN é realizado pela TRIBUNA DO NORTE, 
Salamanca Capital Investments, Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte 
(Fiern),  Federação do Comércio e Serviços do Rio Grande do Norte (Fecomercio/RN) 
e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
 
O objetivo é fazer um panorama sobre a economia do Estado, as perspectivas de 
crescimento e as oportunidades que estão surgindo. 
 
Programação 
 
8 h – Pronunciamentos:  
- Presidente da Fecomércio/RN, Marcelo Fernandes de Queiroz  
- Presidente da FIERN, Amaro Sales de Araújo  
- Presidente da Tribuna do Norte, Deputado Federal Henrique Eduardo Alves  
- Reitora da UFRN, Ângela Paiva Cruz  
- Prefeito da Cidade do Natal, Carlos Eduardo Alves  
- Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Deputado Estadual 
Ricardo Motta  
- Presidente da Cosern, José Roberto Bezerra de Medeiros  
- Ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho  
- Governadora do Estado do RN, Rosalba Ciarlini 
 
09h30 – Palestra  
- Palestrante – Ricardo Garcia, Presidente da Federação Brasileira das Empresas e 
Serviços 



 

 
10h15 – Palestra: Comércio e Serviços como foco de negócios para as micro e 
pequenas empresas  
Palestrante: Guilherme Afif Domingos, Ministro-chefe da Secretaria de Micro e 
Pequena Empresa 
 
11h00 – Debate  
- Mediador: Marcelo Queiroz, Presidente do Sistema Fecomércio RN 
 
12h00 – Intervalo 
 
14h00 – Palestra: Varejo,um gigante e seus desafios  
- Palestrante: Luiza Trajano, presidente da rede Magazine Luiza  
Mediador: Flávio Rocha, presidente das lojas Riachuelo 
 
15h30 – Coffee Break 
 
16h00 – Palestra  
-Palestrante: Alysson Barros Paolinelli, CEO Inframérica 
 
16h45 – Palestra: Os desafios do setor turístico nacional no pós Copa – como 
transformar o evento em negócios futuros  
-Palestrante: Alexandre Sampaio, Presidente da Federação Nacional de Turismo 
 
17h30 – Debate  
- Mediador: Amaro Sales (Presidente da Fiern) 
 
18h – Encerramento 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG PANORAMA POLÍTICO        DATA: 28.04.14 
 
Motores do Desenvolvimento discute desafios do Comércio, dos Serviços e do 
Turismo potiguares «  Panorama Político 
 
Para marcar o ano do seu jubileu de platina, o Sistema Fecomércio RN realiza, 
amanhã, – em parceria com o jornal Tribuna do Norte, RG Salamanca, Sistema Fiern 
e UFRN – a edição especial do projeto “Motores do Desenvolvimento”, em 
comemoração aos 65 anos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do estado. O seminário acontece no Hotel Serhs (Via Costeira), a partir das 8h, e tem 
como tema central “Comércio, Serviços e Turismo: os desafios dos pilares da 
economia potiguar”. A programação do evento conta com nomes de peso. 
 
Abrindo o evento, o CEO do Consórcio Inframérica, Alysson Barros Paolinelli, vai falar 
sobre “O Novo Aeroporto da Grande Natal, seus planos e desafios”. O consórcio é 
responsável pela construção e operação do aeroporto Aluízio Alves, na cidade de São 
Gonçalo do Amarante, cuja inauguração está prevista para o próximo dia 22 de maio. 
 
Em seguida, o Ministro-chefe da Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Guilherme 
Afif Domingos, vai proferir a palestra “Comércio e Serviços como foco de negócios 
para as micro e pequenas empresas”. Na sequência os dois participarão de um 
debate, mediado pelo presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
A tarde começa com uma palestra da presidente da rede de lojas Magazine Luiza, 
Luiza Helena Trajano, sob o tema “Varejo, um gigante e seus desafios”. Após a 
palestra, a sessão de perguntas será mediada por mais um grande nome do varejo 
nacional: o presidente da rede de lojas Riachuelo, Flávio Rocha. 
 
E para encerrar a programação, o presidente da Federação Brasileira de 
Hospedagem e Alimentação e Presidente do Conselho de Turismo da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Alexandre Sampaio fará 
uma palestra com o tema: “O desafios do turismo no pós-Copa: como transforma o 
evento em oportunidades de negócios futuros”. A mediação das perguntas relativas 
a esta última palestra será do presidente do Sistema Fiern, Amaro Sales. 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA        DATA: 28.04.14 
 
FECOMÉRCIO CONTINUA DESENVOLVENDO AÇÕES QUE BENEFICIAM MILHARES DE 
PESSOAS DO RN 

 
 
O Presidente do sistema Fecomércio/RN/Sesc/Senac, 
o senhor Marcelo Fernandes de Queiroz vem desempenhando uma gestão 
diferenciada 
a frente da Federação no RN. 
 
Exemplo disso é o trabalho 
interiorano, que integrado as ações nas grandes cidades do estado, vem surtindo 
grande efeito e ajudando a melhorar a vida de centenas de milhares de pessoas 
no RN. 



 

 
Outro exemplo do trabalho do 
presidente é a reforma completa da sede da Fecomércio/RN, na capital, Natal. 
 
Quem conhecia o prédio, e quem 
o vê assim agora, sabe da grande mudança interna e externa. 
 
Atrelado a isso, a direção do órgão 
continua levando os trabalhos das carretas especiais, seja para levar benefícios 
na área de saúde aos trabalhadores e povo das cidades interioranas, seja para 
oferecer cursos em diversas áreas, que estão preparando jovens e adultos para o 
mercado de trabalho. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG SUÉBSTER NERI        DATA: 28.04.14 
 
 
SENAC Caicó realiza workshop sobre inserção de jovens no mercado de trabalho   - 
 
 
O SENAC Caicó realiza, a partir de amanhã (29), a segunda edição do Workshop 
Aprendizagem Comercial, que abordará o tema “Lei da Aprendizagem: Educação, 
Trabalho e Cidadania na Prática”. O evento segue até quarta-feira (30), com 
atividades no horário das 13h30 às 17h40, no auditório da Casa do Empresário. 
 
A iniciativa tem o objetivo de discutir o panorama do mercado de trabalho para 
jovens e adolescentes, a partir da perspectiva da Lei de Aprendizagem. A 
programação é gratuita e contará com palestras e apresentações culturais. Foram 
disponibilizadas 100 vagas para inscrições, que já estão totalmente preenchidas. 
 
A iniciativa faz parte das atividades práticas dos alunos do Programa de 
Aprendizagem Comercial em Caicó. Dessa forma, com a supervisão de profissionais 
da instituição, eles se responsabilizaram pelo planejamento, organização da 
estrutura e execução do evento. 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES        DATA: 28.04.14 
 
SENAC Caicó realiza workshop sobre inserção de jovens no mercado de trabalho - 
 
 
28/abr/2014 
  
ás 10:32 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
O SENAC Caicó realiza, a partir de amanhã (29), a segunda edição do Workshop 
Aprendizagem Comercial, que abordará o tema “Lei da Aprendizagem: Educação, 
Trabalho e Cidadania na Prática”. O evento segue até quarta-feira (30), com 
atividades no horário das 13h30 às 17h40, no auditório da Casa do Empresário. 
 
A iniciativa tem o objetivo de discutir o panorama do mercado de trabalho para 
jovens e adolescentes, a partir da perspectiva da Lei de Aprendizagem. A 
programação é gratuita e contará com palestras e apresentações culturais. Foram 
disponibilizadas 100 vagas para inscrições, que já estão totalmente preenchidas. 
 
A iniciativa faz parte das atividades práticas dos alunos do Programa de 
Aprendizagem Comercial em Caicó. Dessa forma, com a supervisão de profissionais 
da instituição, eles se responsabilizaram pelo planejamento, organização da 
estrutura e execução do evento. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO:  TRIBUNA DO NORTE        DATA: 29.04.14  EDITORIA: NATAL 
 

 



 

VEÍCULO:  TRIBUNA DO NORTE        DATA: 29.04.14  EDITORIA: NATAL 
 

  
Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 28.04.14  EDITORIA: CULTURA 

 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE         DATA: 29.04.14  EDITORIA: NOTAS DA 
REDAÇÃO 
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VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES         DATA: 28.04.14 
 
Inscrições para cursos preparatórios gratuitos para ENEM são prorrogadas - Blog 
do Robson Pires 
 
28/abr/2014 
  
ás 09:16 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Inscrições para cursos preparatórios gratuitos para ENEM são prorrogadas  
 
Vão até amanhã (29) as inscrições para os cursos preparatórios gratuitos para o 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Oferecidos pelo Programa de 
Comprometimento e Gratuidade (PCG) – iniciativa do Sistema Fecomércio RN, por 
meio do Sesc –, os cursos disponibilizam 540 vagas para Natal, Mossoró e Caicó. As 
inscrições podem ser feitas até hoje (28), das 8h às 16h (exceto no fim de semana), 
nas unidades Sesc das respectivas cidades. O edital completo e mais informações 
estão disponíveis no site do Sesc RN, owww.sescrn.com.br. 
 
O Sesc RN firmou parceria com os melhores professores e instituições de ensino dos 
três municípios potiguares para imprimir excelência no conteúdo repassado nas 
aulas. Tudo é gratuito: da inscrição ao material didático. Serão abordadas as 
disciplinas de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), Ciências 
da Natureza (Física, Química e Biologia), Linguagens, Códigos e suas tecnologias 
(Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Artes) e Matemática. 
 
A lista com os selecionados será divulgada dia 02/05 no site do Sesc RN. As aulas 
acontecem de 05/05 a 31/10, nos períodos matutino e vespertino. Em Natal, 240 
alunos assistirão às aulas no Espaço Contemporâneo; em Mossoró, 100 alunos terão 
acesso aos cursos no Darwin Colégio e Curso e, em Caicó, o colégio Cuca receberá os 
200 estudantes selecionados. Cada turma percorrerá uma carga horária de 80 horas 
mensais. É o segundo ano que o Sesc RN oferece aulões gratuitos preparatórios para 
o certame. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: POTIGUAR NOTÍCIAS        DATA: 28.04.14 
 
 

 
 
Educação 
 
 Inscrições para cursos do Sesi gratuitos para ENEM são prorrogadas  
  
28 de Abril de 2014 
 
 Vão até amanhã (29) as inscrições para os cursos preparatórios gratuitos para o 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Oferecidos pelo Programa de 
Comprometimento e Gratuidade (PCG) – iniciativa do Sistema Fecomércio RN, por 
meio do Sesc –, os cursos disponibilizam 540 vagas para Natal, Mossoró e Caicó. As 
inscrições podem ser feitas até segunda-feira (28/04), das 8h às 16h (exceto no fim 
de semana), nas unidades Sesc das respectivas cidades. O edital completo e mais 
informações estão disponíveis no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
 O Sesc RN firmou parceria com os melhores professores e instituições de ensino dos 
três municípios potiguares para imprimir excelência no conteúdo repassado nas 
aulas. Tudo é gratuito: da inscrição ao material didático. Serão abordadas as 
disciplinas de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), Ciências 
da Natureza (Física, Química e Biologia), Linguagens, Códigos e suas tecnologias 



 

(Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Artes) e Matemática. 
 
 A lista com os selecionados será divulgada dia 02/05 no site do Sesc RN. As aulas 
acontecem de 05/05 a 31/10, nos períodos matutino e vespertino. Em Natal, 240 
alunos assistirão às aulas no Espaço Contemporâneo; em Mossoró, 100 alunos terão 
acesso aos cursos no Darwin Colégio e Curso e, em Caicó, o colégio Cuca receberá os 
200 estudantes selecionados. Cada turma percorrerá uma carga horária de 80 horas 
mensais. É o segundo ano que o Sesc RN oferece aulões gratuitos preparatórios para 
o certame. 
 
 Sobre o PCG 
 
   
 
 O público-alvo do PCG é formado por comerciários e seus dependentes, como 
também por estudantes de escolas públicas, cuja renda familiar mensal não 
ultrapasse três salários mínimos nacionais. 
 
   
 
 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, 
caso necessário, documento que comprove deficiência física ou mental. Também 
deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Vale lembrar que a renda familiar mensal do candidato não pode 
ultrapassar o valor de três salários mínimos nacionais.  Caso o interessado em fazer o 
curso seja menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável. 
 
 Serviço: 
 
 O quê? Inscrições abertas aulões de revisão para o ENEM 
 
 Quando? Até dia 28/04, das 8h às 16h (exceto final de semana)  
 Onde se inscrever?  
 NATAL: Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33. Cidade Alta)  
 MOSSORÓ: Sesc Mossoró (Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia)  
 CAICÓ: Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem) 
 
 Mais informações: www.sescrn.com.br 
 
   
Classificação: Positiva 
 



 

  
VEÍCULO: GAZETA DO OESTE            DATA: 28.04.14  EDITORIA: CIDADES 
 
 
Por Redação em 28/04/2014 às 19:47  
 
Moraes Neto  
 
No dia 1º de maio o Serviço Social do Comércio (SESC) realiza mais uma edição da 
tradicional festa do trabalhador. Segundo o gerente da unidade Mossoró, Gustavo 
Barreto, a entrada para os associados com carteirinha é franca. Diversas atividades 
estão programadas para acontecer das 8h às 16h. A festa irá contar inclusive com 
programação especial para as crianças. 
 
Na parte cultural, o cordelista Antônio Francisco fará apresentação. Haverá ainda 
espetáculo teatral com a Cia. Pão Doce de Teatro e contação de histórias para as 
crianças. Mamulengos e show ao vivo com Nida Lira e banda são outras atrações do 
evento. 
 
O trabalhador também terá a oportunidade de verificar como anda a saúde através 
do teste de glicemia, aferição da pressão e orientações aos trabalhadores. Quem 
ainda não é associado poderá aproveitar o momento para fazer a carteirinha. O 
refeitório e lanchonete da unidade funcionará normalmente.“Na parte de lazer, 
além das piscinas, terá também um torneio de vôlei e futsal”, ressalta Gustavo. 
 
A expectativa do Sesc é realizar 20 mil atendimentos durante a comemoração ao Dia 
do Trabalhador. Cerca de 2.500 pessoas são esperadas para o evento. “A novidade 
este ano é a parceria com o Senac, que também faz parte do sistema Fecomércio, 
que estará participando com corte de cabelo gratuito”, afirma o gerente da unidade 
Mossoró. 
 
Esta é a 5ª edição da festa do Dia do Trabalhador que o Sesc também promove em 
mais três unidades: Zona Norte Natal (onde acontece a 5ª Corrida do Comerciário), 
Ponta Negra e Seridó (Caicó). Além dos quatro polos, o Sesc RN também promoverá 
torneios esportivos na cidade de Assu para comemorar o Dia do Trabalhador. 
 
A gincana recreativa entre comerciários de várias empresas é mais uma novidade da 
5ª edição do evento. A atividade foi idealizada com o objetivo de demonstrar aos 
comerciários, por meio de atividades lúdicas, os cinco programas desenvolvidos pelo 
Sesc RN: Lazer, Assistência, Educação, Saúde e Cultura. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: ROBSON CARVALHO           DATA: 28.04.14 
 
Robson Carvalho 
 
 
28/04/2014 - Robson Carvalho - Matéria Cidade de Coronel Ezequiel recebe 
OdontoSesc  
 
 A unidade móvel OdontoSesc chegará ao seu 21º destino: a cidade de Coronel 
Ezequiel, distante 128,84 km de Natal. Durante 60 dias úteis, a iniciativa, promovida 
pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, oferecerá serviços odontológicos 
gratuitos à população local. A inauguração está marcada para acontecer dia 29/04, 
às 19h, na Praça José Pedro de Farias, onde ficará estacionada a unidade. A ação é 
feita em parceria com a Prefeitura Municipal. 
 
   
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS          DATA: 28.04.14 
 
Cidade de Coronel Ezequiel recebe unidade OdontoSesc » Blog do Marcos Dantas 
 
Clippada em: 28/04/2014 
 
A unidade móvel OdontoSesc chegará ao seu 21º destino: a cidade de Coronel 
Ezequiel, distante 128,84 km de Natal. Durante 60 dias úteis, a iniciativa, promovida 
pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, oferecerá serviços odontológicos 
gratuitos à população local. A inauguração está marcada para acontecer dia 29/04, 
às 19h, na Praça José Pedro de Farias, onde ficará estacionada a unidade. A ação é 
feita em parceria com a Prefeitura Municipal. 
 
Os atendimentos na unidade começam dia 05/05, e serão realizados de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 13h. Os procedimentos envolvem tanto a parte curativa 
(restauração, extração) e preventiva quanto ações de educação em saúde, com 
atividades em escolas voltadas a alunos e professores. A expectativa é de que 400 
pacientes sejam atendidos, além das ações educativas promovidas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG SUÉSBTER NERI          DATA: 28.04.14 
 
Inscrições para cursos preparatórios gratuitos para ENEM são prorrogadas   - 
 
 
Vão até amanhã (29/04) as inscrições para os cursos preparatórios gratuitos para o 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Oferecidos pelo Programa de 
Comprometimento e Gratuidade (PCG) – iniciativa do Sistema Fecomércio RN, por 
meio do Sesc –, os cursos disponibilizam 540 vagas para Natal, Mossoró e Caicó. As 
inscrições podem ser feitas até segunda-feira (28/04), das 8h às 16h (exceto no fim 
de semana), nas unidades Sesc das respectivas cidades. O edital completo e mais 
informações estão disponíveis no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
O Sesc RN firmou parceria com os melhores professores e instituições de ensino dos 
três municípios potiguares para imprimir excelência no conteúdo repassado nas 
aulas. Tudo é gratuito: da inscrição ao material didático. Serão abordadas as 
disciplinas de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), Ciências 
da Natureza (Física, Química e Biologia), Linguagens, Códigos e suas tecnologias 
(Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Artes) e Matemática. 
 
A lista com os selecionados será divulgada dia 02/05 no site do Sesc RN. As aulas 
acontecem de 05/05 a 31/10, nos períodos matutino e vespertino. Em Natal, 240 
alunos assistirão às aulas no Espaço Contemporâneo; em Mossoró, 100 alunos terão 
acesso aos cursos no Darwin Colégio e Curso e, em Caicó, o colégio Cuca receberá os 
200 estudantes selecionados. Cada turma percorrerá uma carga horária de 80 horas 
mensais. É o segundo ano que o Sesc RN oferece aulões gratuitos preparatórios para 
o certame. 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PONTO DE VISTA/NELSON FREIRE         DATA: 28.04.14 
 
Sesc prorroga inscrições para cursos preparatórios do Enem | Ponto de Vista com 
Nelson Freire 
 

 
 
Posted on 28. Apr, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
O Sesc prorrogou até esta terça-feira (29) o prazo de inscrições para os cursos 
preparatórios gratuitos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No total, 
são oferecidas 540 vagas para Natal, Mossoró e Caicó. Durante o curso, os 
estudantes receberão material gratuito e aulas das áreas de Ciências Humanas, 
Ciências da Natureza, Linguagens, Códigos e suas tecnologias e Matemática. O início 
das aulas será no dia 5 de maio, seguindo até o dia 31 de outubro, no Espaço 
Contemporâneo, em Natal, Darwin Colégio e Curso, em Mossoró e colégio Cuca, em 
Caicó. A lista com os estudantes selecionados será divulgada no dia 2 de maio, no 
site do Sesc RN. 
 
 
Classificação: Positiva



 

VEÍCULO: NATAL PRESS         DATA: 28.04.14 
 
 
Rede lança campanha de combate ao tráfico de pessoas 
 
A Rede ‘Um grito pela vida’, formada por religiosos, promove a campanha ‘ Jogue a 
favor da vida’. O objetivo é trabalhar, junto à população, o combate ao tráfico de 
pessoas humanas. Em Natal, a campanha será lançada para a imprensa, na próxima 
quarta-feira, dia 30, às 9 horas, no Centro Pastoral Pio X (subsolo da Catedral 
Metropolitana). Depois da apresentação à imprensa natalense, serão realizadas 
outras atividades. Nos dias 7 e 8 de maio, os objetivos da campanha serão 
trabalhados por ocasião da Jornada de Estudos da Faculdade de Filosofia e Teologia 
Dom Heitor Sales, no auditório do SESC, no centro da capital. Nos dias, 13, 14, 15, 16 
e 19, haverá panfletagem nas principais avenidas, rodoviária e aeroporto de Natal. 
 
A Campanha acontece em consonância com a Campanha da Fraternidade 2014, cuja 
temática é tráfico humano, e recebe o nome ‘Jogue a favor da vida’, tendo em vista a 
proximidade da Copa do Mundo, no Brasil. 
 
A Rede ‘Um grito pela vida’ é uma iniciativa da Conferência dos Religiosos do Brasil 
(CRB), está presente em 22 estados do Brasil e atua na prevenção ao tráfico de 
pessoas, principalmente para fins de exploração sexual. 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM         DATA: 28.04.14 
 
Religiosos lançam campanha de combate ao tráfico de pessoas - Notícias - Religião 
- Nominuto.com 
 
 
 
A Rede ‘Um grito pela vida’, formada  por religiosos, promove a campanha  
‘ Jogue a favor da vida’. O objetivo é trabalhar, junto à população, o combate  
ao tráfico de pessoas humanas. Em Natal, a campanha será lançada para a  
imprensa, na próxima quarta-feira, dia 30, às 9 horas, no Centro Pastoral Pio X  
(subsolo da Catedral Metropolitana).  
 
Nos dias 7 e 8 de maio, os  
objetivos da campanha serão trabalhados por ocasião da Jornada de Estudos da  
Faculdade de Filosofia e Teologia Dom Heitor Sales, no auditório do SESC, no  
centro da capital. Nos dias, 13, 14, 15, 16 e 19, haverá panfletagem nas  
principais avenidas, rodoviária e aeroporto de Natal.  
 
A Campanha acontece em consonância  
com a Campanha da Fraternidade 2014, cuja temática é tráfico humano, e recebe o  
nome ‘Jogue a favor da vida’, tendo em vista a proximidade da Copa do Mundo, no  
Brasil. 
   
 
A Rede ‘Um grito pela vida’ é uma  
iniciativa da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB),  está presente em 22 estados 
do Brasil e  
atua na prevenção ao tráfico de pessoas, principalmente para fins de exploração  
sexual. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE         DATA: 29.04.14 EDITORIA: POLÍTICA 

 



 



 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE         DATA: 29.04.14 EDITORIA: POLÍTICA  



 



 



 

VEÍCULO: NO VO JORNAL        DATA: 29.04.14 EDITORIA: POLÍTICA 



 

 



 

 
 
 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 28.04.14  EDITORIA: POLÍTICA 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE         DATA: 29.04.14 EDITORIA: POLÍTICA  



 

 
 
 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 28.04.14  EDITORIA: POLÍTICA 
 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 28.04.14  EDITORIA: POLÍTICA 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 28.04.14  EDITORIA: POLÍTICA 
 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 28.04.14  EDITORIA: POLÍTICA 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 28.04.14  EDITORIA: POLÍTICA 
 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 28.04.14  EDITORIA: POLÍTICA 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE         DATA: 29.04.14 EDITORIA: ECONOMIA 

  
 



 

 
 
VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 28.04.14  EDITORIA: CIDADES 
 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL         DATA: 29.04.14 EDITORIA: ECONOMIA  

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE         DATA: 29.04.14 EDITORIA: ECONOMIA 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE         DATA: 29.04.14 EDITORIA: ARTIGOS 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE         DATA: 29.04.14 EDITORIA: NEGÓCIOS E 
FINANÇAS 

  



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL        DATA: 29.04.14 EDITORIA: RODA VIVA 

 
 
 
 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL        DATA: 29.04.14 EDITORIA: ÚLTIMAS 

  



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL        DATA: 29.04.14 EDITORIA: ÚLTIMAS 
 

 



 

 
 
 
 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL        DATA: 29.04.14 EDITORIA: EDITORIAL 

  
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE        DATA: 29.04.14 EDITORIA: NATAL  

 



 

 
 
VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 28.04.14  EDITORIA: ECONOMIA 
 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 28.04.14  EDITORIA: ECONOMIA 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 28.04.14  EDITORIA: CIDADES 
 

 
 


