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 Evento do Dia do Trabalhador do SESC RN reúne milhares de comerciários  
 
Famílias inteiras saíram de casa para curtir o feriado do Dia do Trabalhador (1º de 
maio), nas unidades SESC em Natal (Ponta Negra e Zona Norte), Mossoró, Caicó e na 
cidade de Assu. 
 
“Hoje é um dia de comemoração que o Sistema Fecomércio proporciona ao 
comerciário, com vários polos de entretenimento e diversão para todas as idades. A 
novidade esse ano é a Zona Norte, local escolhido a partir de uma pesquisa que 
mostrou uma grande aceitação do público pelas atividades que oferecemos. 
Fazemos uma verdadeira homenagem ao trabalhador”, explica o presidente do 
Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 



 

Em Caicó, o público de cerca de 8 mil pessoas superou as três mil esperadas. Outro 
destaque foi a Gincana Recreativa, com a empresa Sorvetes Slup tendo conquistado 
o primeiro lugar. Outro diferencial da programação foi a apresentação da Banda 
SESC, formada por colaboradores da instituição. 
 
 
Classificação: Positiva  



 

VEÍCULO: BLOG SUÉBTER NERI           DATA: 03.05.14              
 
Evento do Dia do Trabalhador do SESC RN reúne milhares de comerciários   - 
 
 

 
 
 
Famílias inteiras saíram de casa para curtir o feriado do Dia do Trabalhador (1º de 
maio), nas unidades SESC em Natal (Ponta Negra e Zona Norte), Mossoró, Caicó e na 
cidade de Assu. 
 
“Hoje é um dia de comemoração que o Sistema Fecomércio proporciona ao 
comerciário, com vários polos de entretenimento e diversão para todas as idades. A 
novidade esse ano é a Zona Norte, local escolhido a partir de uma pesquisa que 
mostrou uma grande aceitação do público pelas atividades que oferecemos. 
Fazemos uma verdadeira homenagem ao trabalhador”, explica o presidente do 
Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Em Caicó, o público de cerca de 8 mil pessoas superou as três mil esperadas. Outro 
destaque foi a Gincana Recreativa, com a empresa Sorvetes Slup tendo conquistado 
o primeiro lugar. Outro diferencial da programação foi a apresentação da Banda 
SESC, formada por colaboradores da instituição. 
Classificação: Positiva 
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Ontem foi realizada em Fernando Pedroza mais uma edição da Cavalgada do 
Trabalhador. O evento urbano/campestre contou com a participação de 87 
cavaleiros que ganharam as ruas da cidade para comemorar a data especial para os 
trabalhadores do município. 
  
Entre os patrocinadores da cavalgada, a Fecomércio/RN, através do seu presidente 
Marcelo Queiroz, que doou 150 camisetas e deu apoio a organização. O casal 
Alberto Carlos e Geiza Gonçalves que fez a doação, em nome da Drograria Unifarma 
São Pedro, da feijoada comemorativa para centenas de pessoas que estiveram 
participando, ao final, de uma grande confraternização. 
 
A prefeitura de Fernando Pedroza na pessoa do Prefeito Daniel Pereira, Os 
vereadores do município de FP e a presidência da Casa Legislativa local juntamente 
com o comércio local fizeram a doação de 
cestas básicas. 
 
Ao final, 65 cestas foram sorteadas a população, com critérios para os mais carentes. 
 
E depois teve forró e muita musicalidade com o cantor e tecladista Emerson Macêdo 
que animou a todos 
durante o dia inteiro. 
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Eletrocenter Futsal vem se destacando em competições esportivas e abrirá torneio 
em São Bento » Blog do Marcos Dantas 
 
 
A equipe de futsal da Eletrocenter Redecon foi convidada para participar neste 
domingo (04), da partida inicial do torneio da AABB em São Bento (PB). A equipe que 
conta com o apoio total do proprietário da empresa, Chico Torres e do gerente e 
atual coordenador do time, Wilton França tem colecionado troféus pelos 
campeonatos que participa. 
 
O futsal da Eletrocenter atualmente é campeão do Campeonato do comércio de 
Caicó, disputa feita pelo Sesc Seridó em 2014, e campeão do Campeonato da AABB 
de Caicó. “Em poucos anos de existência já conquistamos com muito esforço e luta 
um bom número de troféus, que estão expostos na loja, demonstrando também a 
preocupação da Eletrocenter com o bem-estar dos nossos funcionários, estimulando 
a prática de atividades esportivas”, disse Wilton. 
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Roberto Germano abre mais uma Feira de Artesanato “Caicó Mostra Caicó” 

 
 
 
Aconteceu na noite desta sexta-feira (02) na Ilha de Sant’Ana, a abertura da segunda 
temporada da Feira de Artesanato “Caicó Mostra Caicó”, evento realizado pela 
Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, em parceria com o Sebrae, Sesc e Telepesquisa.  
 
Na abertura, o prefeito Roberto Germano esteve presente e falou da importância do 
evento para os artesãos da cidade de Caicó. “Esta feira é muito importante para o 
desenvolvimento do setor de artesanato na cidade de Caicó e é por isso que 
resolvemos dá continuidade com sua realização”, disse Roberto.  
 
O gerente do Sebrae-Caicó, Pedro Medeiros também prestigiou a abertura do 
evento e parabenizou todos pelo início do segundo ciclo da Caicó Mostra Caicó “O 
sucesso desta feira é tão grande que outras cidades do Seridó já estão se 
organizando para realizar eventos iguais”.  
 
Roberto Germano encerrou suas palavras lembrando que foi através da realização 
da feira Caicó Mostra Caicó que ele recebeu o selo de Prefeito Empreendedor. A 
Feira tem sequencia neste sábado e domingo com abertura dos estandes as 16h00 e 
encerramento as 22 horas. 
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Aconteceu na noite desta sexta-feira (02) na Ilha de Sant’Ana, a abertura da segunda 
temporada da Feira de Artesanato “Caicó Mostra Caicó”, evento realizado pela 
Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, em parceria com o Sebrae, Sesc e Telepesquisa. Na abertura, o prefeito 
Roberto Germano esteve presente e falou da importância do evento para os 
artesãos da cidade de Caicó. “Esta feira é muito importante para o desenvolvimento 
do setor de artesanato na cidade de Caicó e é por isso que resolvemos dá 
continuidade com sua realização”, disse Roberto. 
 
O gerente do Sebrae-Caicó, Pedro Medeiros também prestigiou a abertura do 
evento e parabenizou todos pelo início do segundo ciclo da Caicó Mostra Caicó “O 



 

sucesso desta feira é tão grande que outras cidades do Seridó já estão se 
organizando para realizar eventos iguais”. Roberto Germano encerrou suas palavras 
lembrando que foi através da realização da feira Caicó Mostra Caicó que ele recebeu 
o selo de Prefeito Empreendedor. A Feira tem sequencia neste sábado e domingo 
com abertura dos estandes as 16h00 e encerramento as 22 horas. 
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Tweet 
 
Aconteceu na noite desta sexta-feira (02) na Ilha de Sant’Ana, a abertura da segunda 
temporada da Feira de Artesanato “Caicó Mostra Caicó”, evento realizado pela 
Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, em parceria com o Sebrae, Sesc e Telepesquisa. 
 
Na abertura, o prefeito Roberto Germano esteve presente e falou da importância do 
evento para os artesãos da cidade de Caicó. “Esta feira é muito importante para o 
desenvolvimento do setor de artesanato na cidade de Caicó e é por isso que 
resolvemos dá continuidade com sua realização”, disse Roberto. 
 
O gerente do Sebrae-Caicó, Pedro Medeiros também prestigiou a abertura do 
evento e parabenizou todos pelo início do segundo ciclo da Caicó Mostra Caicó “O 
sucesso desta feira é tão grande que outras cidades do Seridó já estão se 
organizando para realizar eventos iguais”. 
 
Roberto Germano encerrou suas palavras lembrando que foi através da realização 
da feira Caicó Mostra Caicó que ele recebeu o selo de Prefeito Empreendedor. A 
Feira tem sequencia neste sábado e domingo com abertura dos estandes as 16h00 e 
encerramento as 22 horas. 
 
Gostou deste Artigo? Partilhe-o! 
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 Roberto Germano abre mais uma Feira de Artesanato “Caicó Mostra Caicó”  
 
Aconteceu na noite desta sexta-feira (02) na Ilha de Sant’Ana, a abertura da segunda 
temporada da Feira de Artesanato “Caicó Mostra Caicó”, evento realizado pela 
Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, em parceria com o Sebrae, Sesc e Telepesquisa. 
 
Na abertura, o prefeito Roberto Germano esteve presente e falou da importância do 
evento para os artesãos da cidade de Caicó. “Esta feira é muito importante para o 
desenvolvimento do setor de artesanato na cidade de Caicó e é por isso que 
resolvemos dá continuidade com sua realização”, disse Roberto. Ele encerrou suas 
palavras lembrando que foi através da realização da feira Caicó Mostra Caicó que ele 
recebeu o selo de Prefeito Empreendedor. A Feira tem sequencia neste sábado e 
domingo com abertura dos estandes as 16h00 e encerramento as 22 horas. 
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Adiamento da votação do Super Simples continua repercutindo no RN | Ponto de 
Vista com Nelson Freire 
 
 

 
 
Continua repercutindo o adiamento da votação do projeto do Super Simples, que 
estava marcado para acontecer na Câmara dos Deputados, no ultimo dia 29 de abril. 
Ontem o Blog Ponto de Vista ouviu o Presidente da Fecomercio RN, Marcelo 
Queiroz, que lamentou o fato do governo ter discordado de alguns pontos 
importantes do projeto de lei que busca simplificar o regime tributário para micro e 
pequenos empresários. Hoje, ouvimos o ex-presidente do Conselho do Sebrae, 
empresário Sergio Freire. 
 
P - A presidenta conhecia o Projeto? 
 
Sergio Freire – O ministro Afif Domingos quando esteve em Natal apresentando a 
Caravana da Simplificação, deixou claro que a presidenta Dilma apoiava esse projeto 
com todos os pontos postos, trazendo a universalização do Simples, fato que irá 
beneficiar vários segmentos, que não foram beneficiados no primeiro momento, 
como fisioterapeutas, advogados, academias de ginásticas dentre outros. 
 
P – O que mudou então? 
 
Sergio Freire - Segundo a imprensa nacional, a ela não concordou com a elevação do 
teto, bem como um modelo que não penalizasse aqueles que chegavam ao limite de 
3,6 mi e teriam que sair do Simples. Também a tabela para as novas categorias. pelo 
governo, seriam mais altas. Ou seja os benefícios não estão traduzindo os anseios 
dos empreendedores brasileiros. 
 
P – Qual a expectativa agora? 
 
Sergio Freire - Como o projeto foi retirado da pauta do ultimo dia 29, e acertado a 



 

sua votação no próximo dia 06, esperamos que haja um entendimento entre o 
projeto defendido pelo ministro Afif, respaldado por todo o setor produtivo, e o 
governo, para que seja votado na câmara dos deputados o texto que traduza os reais 
interesses dos brasileiros empreendedores. 
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Setor de Serviços no RN registra saldo positivo de 1.858 novos empregos formais 
até fevereiro - Companhia da Notícia - Informações com personalidade. 
 
 

 
 
Por Ivo Freire 
 
Nos meses de janeiro e fevereiro de 2014 o setor de serviços no Rio Grande do Norte 
gerou 1.858 novos empregos.  
 
Os dados são do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego, e mostram as áreas 
que ofertaram a maior quantidade de oportunidades de trabalho: o segmento de 
Ensino, que criou 688 novas vagas, o segmento de corretagem de imóveis, com 561 
novos postos e o segmento de hospedagem com 353 novas contratações com 
carteira de trabalho assinada. 
 
Estes três segmentos foram determinantes para o saldo final de 1.669 empregos 
formais novos registrados pelo setor de Serviços registrado no Rio Grande do Norte 
no segundo mês do ano.  
 
“Há tempos que a economia potiguar tem nos setores de Comércio e Serviços, 
incluindo o turismo, os seus pilares básicos. Os números deste início de ano só vêm 
ratificar esta situação. Os dados de fevereiro do Caged mostram o aquecimento do 
setores de Ensino, Corretagem (na esteira da recuperação da construção civil) e 
Turismo e também a esperada retração de vagas registrada no comércio a cada 
início de ano, quando se verifica o desligamento de parte dos colaboradores 
temporários contratados no final do ano anterior”, explica o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Com os números de janeiro, o setor de Comércio e Serviços – representado pela 
Fecomércio RN – computa 286.563 empregos com carteira assinada no Rio Grande 
do Norte. O que representa 46,50% do total de vagas formais do mercado potiguar. 
 
 (Com informações da Fecomércio RN) Classificação: Positiva 
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Sincopeças realiza Caminhada Ecológica dia 18 de maio | Ponto de Vista com 
Nelson Freire 
 

 
 
O Presidente Itamar Manso Maciel, do Sindicato do Comércio Varejista de Peças e 
Acessórios de Veículos do RN (Sincopeças RN), filiado à Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do estado, informou que a entidade estará promovendo no 
próximo dia 18 de maio a sua Primeira Caminhada Ecológica. Itamar adiantou que 
espera uma participação muito significativa de desportistas nesse evento. 
 
A Primeira Caminhada Ecológica terá inicio às 7.00hs da manhã daquele domingo, 
saindo do Sesc Potilândia, em direção ao Sesc Ponta Negra, percorrendo no percurso 
várias trilhas sobre as dunas. A previsão de chegada é às 9.00hs, culminando com um 
café da manhã no balneario do Sesc e banho de mar na praia. Cada participante fará 
a doação de 1 litro de leite e o total arrecadado será doado ao Hospital Infantil 
Varela Santiago. 
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Chocolates e doces 
 
Criado em Domingo, 04 Maio 2014 16:10  
 
 Escrito por Administrator  
 
Presidência da República contrata curso  
 
de confeitaria por R$ 31 mil 
 
A Páscoa já passou, mas chocolates e doces ainda estão em alta na Presidência da 
República. A Secretaria de Administração do órgão contratará o Senac (Serviço 
Nacional de Aprendizagem) para ministrar cursos de confeitaria ao custo de R$ 31 
mil. 
 
Conforme pesquisa do Contas Abertas no site do Senac, esse tipo de curso, 
geralmente, tem carga horária de 180 horas, em 60 dias, com provas teóricas e 
práticas e ainda entrevista. 
 
O Superior Tribunal Militar (STM), por sua vez, deve cortar doces e goluseimas. O 
STM contratará a empresa Clinup, Clínica de Nutrição e Psicologia LTDA, por R$ 33 
mil, para prestar serviços de nutricionista e atuar no projeto de acompanhamento de 
grupos para a prevenção e tratamento da obesidade e morbidades associadas, no 
âmbito do órgão. 
 
Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009, realizada em 
parceria entre o IBGE e o Ministério da Saúde, a obesidade e o excesso de peso têm 
aumentado rapidamente nos últimos anos, em todas as faixas etárias. 
 
No levantamento, 50% dos homens e 48% das mulheres se encontram com excesso 
de peso, sendo que 12,5% dos homens e 16,9% das mulheres apresentam 
obesidade. 
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Liege Barbalho » Sempre linda 
 

 
Dicas valiosas para make 
 
O Studio Beauté está com as inscrições abertas para cursos de maquiagem em grupo 
ou individuais. As aulas serão ministradas pela professora Heloisa Braga. Maquiadora 
há 12 anos, Helô é natural de São Paulo, professora do Senac SP, consultora da MAC, 
com especialização em Londres, na London Make-Up Academy, e na Itália, na Make -
Up For Ever. 
 
As aulas em grupo são indicadas para profissionais que já atuam na área, com 
alguma experiência ou com experiência avançada, que gostariam de aprender novas 
técnicas, como o look esfumado básico e o neutro casual. O espaço funciona na 
avenida Rodrigues Alves, 789. 
 
 
Classificação: Neutra 
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O Brasil ainda não está preparado para um grande volume de turistas, diz Marco 

Ferraz 

Publicação: 04 de Maio de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Vinícius Menna - Repórter 
 
»ENTREVISTA » Marco Ferraz - presidente da Associação Brasileira das Operadoras 
de Turismo (Braztoa)  
 
Agregando operadoras que correspondem a 90% dos pacotes turísticos do país, a 
Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) lançou no final de abril 
um anuário com dados sobre o mercado turístico que colocam o Nordeste em 
destaque, sendo o responsável por 68% do faturamento com viagens domésticas do 
país.  
Divulgação

Marco Ferraz, da Braztoa, aponta deficiências em promoção turística e 
infraestrutura no Brasil. Também refuta a ideia de que o turismo doméstico é mais 
caro do que o internacional para os viajantes 
 
Em entrevista à TRIBUNA DO NORTE, o presidente da Braztoa,  Marco Ferraz, explica 
o que foi observado com o diagnóstico, fala sobre os desafios para o crescimento do 



 

setor também no turismo internacional e comenta sobre a atratividade da capital 
potiguar.  
 
A Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) lançou o anuário com 
dados sobre o mercado turístico. As operadoras associadas à entidade 
representam 90% dos pacotes turísticos do país. Em linhas gerais, qual o 
diagnóstico do mercado com esse anuário? 
 
Na média dos últimos três anos, 70% de tudo que a gente vende é para dentro do 
Brasil. Como a gente vende para cerca de 6 milhões passageiros, 4 milhões e 200 mil 
passageiros são para o turismo doméstico, o que é a grande maioria. Então, o 
volume dos operadores é interno. 
 
E qual o nosso diagnóstico? Todo mundo costuma colocar na mídia que o turismo 
interno é mais caro, mas ele não é mais caro. Embora 30% seja para o turismo 
internacional, ele corresponde por 50% do faturamento, enquanto que os 70% do 
turismo doméstico correspondem aos outros 50%, ou seja, o ticket médio do 
turismo doméstico é menor. Então, essa é uma resposta ao mercado dizendo que 
doméstico não é mais caro que internacional. 
 
O Nordeste apresentou bom desempenho em 2013 no turismo entre brasileiros, 
conforme o anuário. Como está o RN nesse contexto? 
 
Nós não temos detalhes específicos sobre o Rio Grande do Norte porque os 
operadores não informam, mas eu diria que 40% do total de turistas da região vão 
para a Bahia, isso pela quantidade de destinos que o estado tem. Os outros 60% 
estão divididos entre os outros estados. Isso é o mais detalhado que eu posso chegar 
a informar. 
 
Como está o turismo internacional, considerando a região Nordeste? 
 
A Braztoa tem 27 operadores que fazem receptivos, mas a gente não tem essa 
diferenciação entre quem foi recebido de fora, quem viajou para fora e o brasileiro 
viajando dentro do país. A gente não conseguiu esse detalhe também. Mas se você 
analisar de forma generalizada, o Brasil recebe 6 milhões de viagens vindo de fora e 
são 9 milhões de viagens indo para fora. A gente tem um número ainda muito 
reduzido, contando que desses 6 milhões que vem para o Brasil, muitos são 
repetentes, de turismo corporativo, ou seja, o turismo de lazer ainda é uma 
atividade pequena, se comparado com o corporativo. Então eu diria que a gente tem 
muito para crescer. 
 
Estamos em ano de Copa, mas ainda temos problemas com relação ao turismo 
internacional. Quais os gargalos do Brasil para trazer mais turistas para cá? 
 



 

Vou falar um pouco de cada coisa. Nossa promoção do Brasil ainda é fraca. A 
Embratur é o órgão incumbido de fazer isso e passou muito tempo sem um 
escritório fora. Esse ano já tem isso. Tem uma verba alocada, mas que não é 
substancial, então o que vai ser feito não vai surtir tanto efeito, mas já é um início. 
Em termos de promoção, temos que participar mais de feiras, fazer anúncio, fechar 
parcerias com operadores lá de fora, com operadores daqui e isso ainda é muito 
pouco usado.  
Depois, tem as ligações internacionais da aviação. A gente está crescendo, mas não 
cresce tão rápido quanto a gente imaginava. Temos dificuldades em questões de 
infraestrutura, tanto aeroportuária como de estradas sem sinalização, faltam 
motoristas bilíngues, toda a parte de atendimento, como cardápios em duas línguas, 
ou seja, o Brasil ainda não está preparado para um grande volume de turistas vindo 
para cá. A hotelaria tem crescido, melhorado bastante. O Nordeste tem hoje uma 
infraestrutura hoteleira boa. 
 
Mas também tem a questão de o câmbio não estar tão favorável para os 
estrangeiros e essa é uma situação que influencia também. Então, se pegarmos um 
pouco de cada coisa, a gente vai cuidando desses pontos e o turismo internacional 
vai melhorando. 
 
E o que fazer para expandir isso?  
 
A gente depende dos governos, de participações em feiras, de promoção 
internacional. A Copa deve ajudar por causa da visibilidade. Sem dúvida, isso vai ter 
um ganho para o Brasil. A gente espera que ela não seja negativa, com a 
possibilidade de protestos e manifestações ou ainda problemas de infraestrutura.  
 
Mas vendo pelo lado positivo, acho que a gente tem muito a ganhar, teremos mais 
turistas e devemos ter um crescimento entre 5% e 10% no ano. Temos uma 
infraestrutura melhorando, os cinco maiores aeroportos sendo privatizados, mais 
espaço de estacionamento para avião, mais espaço para os passageiros em saguão e 
área de embarque.  
 
Tem também a decentralização do sudeste, com muitas companhias aéreas voando 
para o nordeste. Tem a TAP, a American voando para Salvador, a Delta para Brasília, 
quer dizer, as companhias entenderam que descentralizando seria a melhor opção e 
fizeram isso de maneira muito correta. 
 
Em outubro de 2013, o presidente da CVC, Luis Eduardo Falco, disse que “Natal já 
não cabe no bolso”, referindo-se ao custos que seriam elevados para as 
operadoras. O que pesa mais nessa conta? São passagens, hospedagens? E como 
está Natal como destino turístico? É uma cidade atrativa para setor? 
 
Ela é atrativa sim, acho que o que aconteceu no ano passado, com a situação de 



 

prejuízo das companhias aéreas, elas tiveram que tomar uma decisão de diminuir a 
oferta e o Nordeste acabou sofrendo um pouco mais.  
 
As companhias vendem passagens mais baratas para quem faz turismo de lazer. O 
ticket médio para destinos comerciais, de negócios, é mais caro. Como as 
companhias tinham que decidir onde iam aumentar a oferta, elas acabaram tirando 
oferta de destinos menos comerciais, como Natal, Fortaleza, João Pessoa e Maceió. 
 
Com esse aumento do preço e a diminuição da oferta, Natal acabou fincando um 
pouco mais cara. Mas eu acho que o potencial é enorme. Esse ano inclusive já estão 
falando em uma maior oferta principalmente para os destinos turísticos e Natal vai 
sentir isso durante o passar dos meses, com mais brasileiros indo. A cadeia hoteleira 
é boa, é suficiente, atende bem para o público de família, terceira idade, de casais. 
Tem boas pousadas também, então acho que Natal está muito bem posicionada. 
 
A questão agora é de evolução e promoção também. O Estado do Rio Grande do 
Norte tem a sua Secretaria de Turismo e ela precisa ter mais verba para justamente 
fazer o seu trabalho que é promover o destino, seja participando de feiras, fazendo 
anúncios e fechando parcerias. 
 
Natal já foi destino para voos charters, mas perdeu esse mercado. O que fez Natal 
perder essa posição e o que fazer para retomá-la? 
 
É uma questão que não é  exclusiva de Natal. Os voos charters perderam relevância 
a partir do momento em que as companhias aéreas dividiram o avião em diversos 
preços. Os cinco menores preços das companhias aéreas são mais baratos do que 
um charter. Elas acabam dividindo um avião em preços.  
 
Por exemplo, o preço mais barato que uma passagem São Paulo – Natal – São Paulo 
custa seria de R$ 300 e, o mais caro, R$ 1.800. Eles querem chegar numa média de 
R$ 1 mil pelo avião, dependendo do assento, da antecedência da compra e de vários 
aspectos que elas põe num algorítimo. Só que quando eu vou fretar um avião, essa 
mesma companhia vai me cobrar R$ 800 o assento. Aí eu tenho que vender a R$ 
900, só que eu tenho um preço no mercado de R$ 300, R$ 400. Acaba perdendo a 
relevância. 
 
Isso vai mudar no dia que estiver faltando oferta. Quando estiver faltando assento, 
as companhias vão sumir com esses preços baixos, de R$ 300, R$ 400 e R$ 500, 
principalmente em datas festivas, feriados, fim de ano. Aí o fretamento volta a ter 
força. A gente não vê mais fretamento nem para Orlando, Miami, Caribe ou Natal, 
Fortaleza Recife porque as companhias aéreas tem disponibilidade a preços mais 
baixos. Esse é o principal motivo para não vermos mais fretamentos. 
 
É provável que essa realidade dos fretamentos volte a acontecer?  



 

 
Com certeza. A classe A e B com 40 milhões de pessoas e uma classe C com 100 
milhões, entrando com poder de compra maior, podendo financiar em 10 vezes, 
num contexto de taxa de emprego bem alta e todo mundo tendo 30 dias de férias 
por ano... se essas pessoas estiverem com dinheiro sobrando no orçamento, elas 
viajam. E o Brasil é o primeiro destino.  
 
O consórcio Inframérica – que vai operar o novo aeroporto do RN a partir de maio 
fez pedidos reiterados ao Governo do Estado para uma redução no ICMS do 
querosene de aviação. Qual a sua análise sobre a medida e como ela beneficia 
operadoras? 
 
O tempo de viagem a Natal é de 3h50. Por esse mesmo tempo de voo, dá para 
chegar de São Paulo a Santiago, só que esse voo par Santiago não paga ICMS porque 
existe uma lei que dá incentivo para voo internacional, então o ICMS de 25% aqui em 
São Paulo não é pago. E para ir para Natal, que tem o mesmo tempo de voo, paga 
esses 25%. A partir do momento que tiver uma unificação do ICMS no Brasil ou 
incentivo aí em Natal, o voo vai custar menos. E aí tem uma redução de preço na 
média. Isso favorece todo mundo. A ponta da linha é o cliente final.  
 
É uma medida muito válida e a gente briga por isso. Entregamos em parceria com 
Abear e Abav no mês passado um documento ao Ministério do Turismo, pedindo a 
redução do ICMS e até uma padronização entre os estados porque se não, a 
companhia aérea acaba sendo uma cargueira de combustível. 
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