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VEÍCULO: VISOR POLÍTICO          DATA: 21.05.14              
 
Fecomércio RN divulga estimativa de perdas para o comércio varejista em virtude 
da Copa | Visor Político 
 
 
 Postado por Alex Viana em Economia 
 
 21  
 mai  
 
Com base em dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), a Fecomércio RN divulgou nesta terça 20, uma estimativa 
de perdas para o comércio varejista potiguar em virtude dos horários diferenciados 
de funcionamento durante a Copa do Mundo Fifa 2014. 
 
Um levantamento preliminar feito pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), 
desde a Copa de 2002, mostra que as vendas do comércio varejista restrito 
normalmente diminuem 0,7% no bimestre de Copa em relação a anos normais.  Nas 
contas do economista da CNC, Fabio Bentes, considerando esta premissa, o varejo 
nacional deixará de faturar R$ 1,5 bilhão em junho e julho deste ano. 
 
“Projetando esta mesma perda e considerando que, entre junho e julho, em um ano 
normal, o setor de comercio varejista potiguar fatura cerca de R$ 6 bilhões, 
podemos dizer que deixaremos de vender algo em torno de R$ 42 milhões, nos 
meses de junho e julho, em virtude deste funcionamento diferenciado”, afirma o 
presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
Mas o número não é de todo negativo. “Eu já afirmei algumas vezes que, para o 
comércio potiguar, os ganhos com a Copa devem ficar aquém do que imaginávamos, 
por alguns motivos, entre eles a não efetivação de boa parte dos investimentos 
públicos, dos quais somos muito dependentes. Mas isso não quer dizer que a Copa 
seja negativa. Estas vendas a menos que estamos prevendo no comercio varejista 
devem ser compensadas com o movimento do setor de serviços (notadamente 
alimentação, hospedagem e lazer) e sobretudo com o projetado e desejado aumento 
de fluxo turístico que deveremos ter com o recall que o destino Natal deverá ter por 
estar se mostrando ao mundo com o evento”, explica Queiroz. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE          DATA: 21.05.14             EDITORIA: VICENTE SEREJO 
 
LEGADO 
Comércio de Natal deixará de vender R$ 42 milhões durante a copa e o Brasil cerca de 
R$ 1,5 bilhão. A cada dia fica mais difícil saber qual será o legado da copa. Já o legado 
da Fifa será de R$ 31 bilhões. 
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VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO         DATA: 21.05.14              
  
 Senac forma profissionais em São Paulo do Potengi 
 A entrega dos certificados ocorrerá na próxima sexta-feira (23), às 19h, na Câmara 
dos Vereadores 
 
O Sistema Fecomércio e o Sindicato do Comércio Varejista, através do Senac/RN, 
realizarão cerimônia de formatura de profissionais que foram capacitados pela 
instituição no município de São Paulo do Potengi, por meio do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 
 
 A entrega dos certificados ocorrerá na próxima sexta-feira (23), às 19h, na Câmara 
dos Vereadores. Participarão da solenidade os presidentes do Sistema Fecomércio 
RN, Marcelo Queiroz e do Sindicato do Comércio Varejista de São Paulo do Potengi, 
Antônio Francisco, o diretor regional do Senac, Helder Cavalcanti e demais 
autoridades do município. 
 
  
 
O presidente do Conselho Regional do Senac, Marcelo Queiroz, ressalta que o 
objetivo do Sistema Fecomércio é democratizar o acesso ao ensino profissionalizante 
no estado. “As capacitações significam melhoria na qualidade de vida e ampliam 
para a população local as chances de ingressar no mercado de trabalho pela porta da 
frente. É com este foco que temos ampliado de forma substancial a presença do 
Sistema Fecomércio, através do Senac, nos municípios potiguares. Hoje, já atuamos 
em mais de uma centena deles”, diz Queiroz. 
 
  
 
Os concluintes foram beneficiados com cursos nas áreas de Gestão e Negócios, 
Ambiente e Saúde, Hospitalidade e Lazer, Segurança, Informação e Comunicação e 
Imagem Pessoal. Ao todo, em parceria com a Prefeitura do município, a instituição 
ofertou mais de 15 modalidades de capacitação, qualificando 425 pessoas.   
 
  
 
Segundo o Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de São Paulo do Potengi, 
Antônio Francisco, “o município está em festa. São mais de 400 pessoas qualificadas 
no setor de comércio e serviços. O trabalho que o Sistema Fecomércio faz, através 
do Senac, é de grande importância para a população”, ressaltou. 
 
  
 
Saiba mais -O Pronatec é uma iniciativa do Governo Federal executada em parceria 



 

com diversas instituições de ensino em todo o Brasil, dentre elas o Senac. Por meio 
do Programa, os alunos têm acesso à qualificação profissional e são beneficiados 
com assistência estudantil para os custos de transporte e alimentação. Em 2014, o 
Senac beneficiará 112 municípios potiguares. Entre janeiro e abril deste ano, já 
foram realizadas cerca de 14 mil matrículas.   
 
  
 
Serviço: 
 
Formatura de alunos beneficiados pelo Pronatec em São Paulo do Potengi 
 
Data: 23 de maio de 2014 (sexta-feira) 
 
Local: Câmara dos Vereadores (Rua José Claudiano, 418, Assunção) 
 
Horário: 19h 
 
Fonte: Fecomércio RN 
 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: NATAL NOTÍCIA   DATA: 21.05.14              
 
| Incubadora RN Criativo será inaugurada 
 
O Rio Grande do Norte recebe o projeto Rede Incubadoras Brasil Criativo. A 
inauguração da sede da incubadora será na próxima quinta-feira (22.05), às 15h, no 
Centro de Documentação Cultural Eloy de Souza – Solar João Galvão – Av. Câmara 
Cascudo, 431- Cidade Alta. 
 
A solenidade de abertura contará com as presenças da Ministra da Cultura, Marta 
Suplicy, da Governadora do Estado do RN, Rosalba Ciarlini, do Secretário da 
Economia Criativa, Marcos André Carvalho, da Secretária Extraordinária de Cultura, 
Isaura Rosado, dentre outras autoridades e parceiros do programa. 
 
Projeto Brasil Criativo 
 
As Incubadoras são centros de inovação, empreendedorismo, formação, fomento e 
promoção. São espaços de convívio e interação multissetorial entre 
empreendedores criativos e multi-institucional que reúnem governos, bancos, 
universidades, sistema S e sociedade civil, promovendo o compartilhamento de 
experiências e fortalecimento de redes e coletivos. 
 
A Rede Incubadoras Brasil Criativo está presente em 13 estados da federação: Acre, 
Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. 
 
O programa conta com investimento de R$ 40 milhões e tem como princípios 
norteadores a diversidade cultural e inclusão social. 
 
  
 
RN Criativo  
 
A Incubadora RN Criativo vai atuar em todo estado de Rio Grande do Norte, dando 
suporte aos Pontos de cultura e as Casas de Cultura Popular. 
 
É uma parceria entre o MINC e a Secretaria Extraordinária de Cultura/Fundação José 
Augusto. Os recursos são oriundos do Ministério da Cultura e da Secult/FJA, num 
investimento de 1 milhão e meio de reais, sendo 1 milhão e 200 mil do MINC e 300 
mil da Secult/FJA. 
 
Em Natal, o escritório da incubadora irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h00 
às 18h00, oferecendo formação e consultoria a agentes culturais. Terá uma equipe 
de profissionais qualificados a disposição dos agentes culturais, formada por: dois 



 

atendentes, dois agentes administrativos, seis agentes territoriais, um assessor de 
comunicação e marketing, um coordenador de articulação, um coordenador de 
capacitação/formação, um coordenador de empreendedorismo e inovação, um 
coordenador executivo do projeto e um coordenador técnico de gestão. 
 
Os municípios sedes de Casa de Cultura Popular que serão atendidos pelos serviços 
da incubadora são: Alexandria, Angicos. Apodi, Assú, Caicó, Campo Grande, 
Caraúbas, Cruzeta, Currais Novos, Florânia, Goianinha, Grossos, Janduís, Jardim do 
Seridó, Lagoa de Velhos, Lajes, Macaíba, Martins. Nova Cruz, Parelhas, Pau dos 
Ferros, Santa Cruz, Santana do Matos, São José do Campestre, Serra Negra do Norte, 
Timbaúba dos Batistas, Umarizal, Viçosa. 
 
  
 
Ações das incubadoras 
 
As Incubadoras Brasil Criativo ofertam gratuitamente aos agentes culturais  cursos e 
consultorias, planejamento estratégico, assessoria contábil, jurídica, de comunicação 
e marketing, elaboração de projetos e captação de recursos. Os espaços também 
sediam balcões de crédito, formalização, formação técnica e escritórios de direito. 
As atividades serão desenvolvidas por equipes locais, em diálogo com as 
potencialidades criativas de cada região. 
 
São parceiros do programa, dentre outras instituições, o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Ministério da Educação, Ministério do Turismo, as secretarias estaduais e 
municipais de Cultura, secretarias de Desenvolvimento Econômico, SEBRAE, SENAC, 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e universidades. 
 
A Economia Criativa reúne em torno de vinte setores da nova economia e que 
atualmente são os que mais crescem e geram emprego no mundo, com base em um 
processo criativo e de inovação, que agrega valor a produtos e serviços, gerando 
riqueza cultural e econômica. A Rede Incubadora Brasil Criativo visa potencializar os 
empreendimentos nesses setores, posicionando a cultura um dos principais eixos 
estratégicos de desenvolvimento do país. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO  DATA: 21.05.14              
 
21/05/2014 09h37 
  
 Incubadora RN Criativo será inaugurada próxima quinta-feira (22.05) 
 A Rede Incubadoras Brasil Criativo já está presente em 13 estados da federação 
 
O Rio Grande do Norte recebe o projeto Rede Incubadoras Brasil Criativo. A 
inauguração da sede da incubadora será na próxima quinta-feira (22.05), às 15h, no 
Centro de Documentação Cultural Eloy de Souza - Solar João Galvão – Av. Câmara 
Cascudo, 431- Cidade Alta. 
 
A solenidade de abertura contará com as presenças da Ministra da Cultura, Marta 
Suplicy, da Governadora do Estado do RN, Rosalba Ciarlini, do Secretário da 
Economia Criativa, Marcos André Carvalho, da Secretária Extraordinária de Cultura, 
Isaura Rosado, dentre outras autoridades e parceiros do programa. 
 
Projeto Brasil Criativo As Incubadoras são centros de inovação, empreendedorismo, 
formação, fomento e promoção. São espaços de convívio e interação multissetorial 
entre empreendedores criativos e multi-institucional que reúnem governos, bancos, 
universidades, sistema S e sociedade civil, promovendo o compartilhamento de 
experiências e fortalecimento de redes e coletivos. 
 
A Rede Incubadoras Brasil Criativo está presente em 13 estados da federação: Acre, 
Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. 
 
O programa conta com investimento de R$ 40 milhões e tem como princípios 
norteadores a diversidade cultural e inclusão social. 
 
RN Criativo A Incubadora RN Criativo vai atuar em todo estado de Rio Grande do 
Norte, dando suporte aos Pontos de cultura e as Casas de Cultura Popular. 
 
É uma parceria entre o MINC e a Secretaria Extraordinária de Cultura/Fundação José 
Augusto. Os recursos são oriundos do Ministério da Cultura e da Secult/FJA, num 
investimento de 1 milhão e meio de reais, sendo 1 milhão e 200 mil do MINC e 300 
mil da Secult/FJA. 
 
Em Natal, o escritório da incubadora irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h00 
às 18h00, oferecendo formação e consultoria a agentes culturais. Terá uma equipe 
de profissionais qualificados a disposição dos agentes culturais, formada por: dois 
atendentes, dois agentes administrativos, seis agentes territoriais, um assessor de 
comunicação e marketing, um coordenador de articulação, um coordenador de 
capacitação/formação, um coordenador de empreendedorismo e inovação, um 



 

coordenador executivo do projeto e um coordenador técnico de gestão. 
 
Os municípios sedes de Casa de Cultura Popular que serão atendidos pelos serviços 
da incubadora são: Alexandria, Angicos. Apodi, Assú, Caicó, Campo Grande, 
Caraúbas, Cruzeta, Currais Novos, Florânia, Goianinha, Grossos, Janduís, Jardim do 
Seridó, Lagoa de Velhos, Lajes, Macaíba, Martins. Nova Cruz, Parelhas, Pau dos 
Ferros, Santa Cruz, Santana do Matos, São José do Campestre, Serra Negra do Norte, 
Timbaúba dos Batistas, Umarizal, Viçosa. 
 
Ações das incubadoras As Incubadoras Brasil Criativo ofertam gratuitamente aos 
agentes culturais  cursos e consultorias, planejamento estratégico, assessoria 
contábil, jurídica, de comunicação e marketing, elaboração de projetos e captação 
de recursos. Os espaços também sediam balcões de crédito, formalização, formação 
técnica e escritórios de direito. As atividades serão desenvolvidas por equipes locais, 
em diálogo com as potencialidades criativas de cada região. 
 
São parceiros do programa, dentre outras instituições, o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Ministério da Educação, Ministério do Turismo, as secretarias estaduais e 
municipais de Cultura, secretarias de Desenvolvimento Econômico, SEBRAE, SENAC, 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e universidades. 
 
A Economia Criativa reúne em torno de vinte setores da nova economia e que 
atualmente são os que mais crescem e geram emprego no mundo, com base em um 
processo criativo e de inovação, que agrega valor a produtos e serviços, gerando 
riqueza cultural e econômica. A Rede Incubadora Brasil Criativo visa potencializar os 
empreendimentos nesses setores, posicionando a cultura um dos principais eixos 
estratégicos de desenvolvimento do país. 
 
*Fonte: Assessoria de Comunicação e Marketing da Incubadora RN Criativo 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL  NO AR  DATA: 21.05.14              
Incubadora RN Criativo será inaugurada nesta quinta-feira - Portal No Ar 
 
O Rio Grande do Norte recebe o projeto Rede Incubadoras Brasil Criativo. A 
inauguração da sede da incubadora será na próxima quinta-feira (22), às 15h, no 
Centro de Documentação Cultural Eloy de Souza – Solar João Galvão – Av. Câmara 
Cascudo, 431- Cidade Alta. 
 
A solenidade de abertura contará com as presenças da Ministra da Cultura, Marta 
Suplicy, da Governadora do Estado do RN, Rosalba Ciarlini, do Secretário da 
Economia Criativa, Marcos André Carvalho, da Secretária Extraordinária de Cultura, 
Isaura Rosado, dentre outras autoridades e parceiros do programa. 
 
Projeto Brasil Criativo 
 
As Incubadoras são centros de inovação, empreendedorismo, formação, fomento e 
promoção. São espaços de convívio e interação multissetorial entre 
empreendedores criativos e multi-institucional que reúnem governos, bancos, 
universidades, sistema S e sociedade civil, promovendo o compartilhamento de 
experiências e fortalecimento de redes e coletivos. 
 
A Rede Incubadoras Brasil Criativo está presente em 13 estados da federação: Acre, 
Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. 
 
O programa conta com investimento de R$ 40 milhões e tem como princípios 
norteadores a diversidade cultural e inclusão social. 
 
RN Criativo 
 
A Incubadora RN Criativo vai atuar em todo estado de Rio Grande do Norte, dando 
suporte aos Pontos de cultura e as Casas de Cultura Popular. 
 
É uma parceria entre o MINC e a Secretaria Extraordinária de Cultura/Fundação José 
Augusto. Os recursos são oriundos do Ministério da Cultura e da Secult/FJA, num 
investimento de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 1,2 milhão do MINC e R$ 300 mil da 
Secult/FJA. 
 
Em Natal, o escritório da incubadora irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h00 
às 18h00, oferecendo formação e consultoria a agentes culturais. Terá uma equipe 
de profissionais qualificados a disposição dos agentes culturais, formada por: dois 
atendentes, dois agentes administrativos, seis agentes territoriais, um assessor de 
comunicação e marketing, um coordenador de articulação, um coordenador de 
capacitação/formação, um coordenador de empreendedorismo e inovação, um 



 

coordenador executivo do projeto e um coordenador técnico de gestão. 
 
Os municípios sedes de Casa de Cultura Popular que serão atendidos pelos serviços 
da incubadora são: Alexandria, Angicos. Apodi, Assú, Caicó, Campo Grande, 
Caraúbas, Cruzeta, Currais Novos, Florânia, Goianinha, Grossos, Janduís, Jardim do 
Seridó, Lagoa de Velhos, Lajes, Macaíba, Martins. Nova Cruz, Parelhas, Pau dos 
Ferros, Santa Cruz, Santana do Matos, São José do Campestre, Serra Negra do Norte, 
Timbaúba dos Batistas, Umarizal, Viçosa. 
 
Ações das incubadoras 
 
As Incubadoras Brasil Criativo ofertam gratuitamente aos agentes culturais  cursos e 
consultorias, planejamento estratégico, assessoria contábil, jurídica, de comunicação 
e marketing, elaboração de projetos e captação de recursos. Os espaços também 
sediam balcões de crédito, formalização, formação técnica e escritórios de direito. 
As atividades serão desenvolvidas por equipes locais, em diálogo com as 
potencialidades criativas de cada região. 
 
São parceiros do programa, dentre outras instituições, o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Ministério da Educação, Ministério do Turismo, as secretarias estaduais e 
municipais de Cultura, secretarias de Desenvolvimento Econômico, SEBRAE, SENAC, 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e universidades. 
 
A Economia Criativa reúne em torno de vinte setores da nova economia e que 
atualmente são os que mais crescem e geram emprego no mundo, com base em um 
processo criativo e de inovação, que agrega valor a produtos e serviços, gerando 
riqueza cultural e econômica. A Rede Incubadora Brasil Criativo visa potencializar os 
empreendimentos nesses setores, posicionando a cultura um dos principais eixos 
estratégicos de desenvolvimento do país. 
 
Atualizado em 21 de maio às 07:30 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO TOTINHA  DATA: 21.05.14              
 Incubadora RN Criativo será inaugurada próxima quinta-feira (22.05) 
 
O Rio Grande do Norte recebe o projeto Rede Incubadoras Brasil Criativo. A 
inauguração da sede da incubadora será na próxima quinta-feira (22.05), às 15h, no 
Centro de Documentação Cultural Eloy de Souza - Solar João Galvão – Av. Câmara 
Cascudo, 431- Cidade Alta.  
 
A solenidade de abertura contará com as presenças da Ministra da Cultura, Marta 
Suplicy, da Governadora do Estado do RN, Rosalba Ciarlini, do Secretário da 
Economia Criativa, Marcos André Carvalho, da Secretária Extraordinária de Cultura, 
Isaura Rosado, dentre outras autoridades e parceiros do programa.  
 
Projeto Brasil Criativo  
 
As Incubadoras são centros de inovação, empreendedorismo, formação, fomento e 
promoção. São espaços de convívio e interação multissetorial entre 
empreendedores criativos e multi-institucional que reúnem governos, bancos, 
universidades, sistema S e sociedade civil, promovendo o compartilhamento de 
experiências e fortalecimento de redes e coletivos.  
 
A Rede Incubadoras Brasil Criativo está presente em 13 estados da federação: Acre, 
Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.  
 
O programa conta com investimento de R$ 40 milhões e tem como princípios 
norteadores a diversidade cultural e inclusão social. 
 
RN Criativo  
 
A Incubadora RN Criativo vai atuar em todo estado de Rio Grande do Norte, dando 
suporte aos Pontos de cultura e as Casas de Cultura Popular.  
 
 É uma parceria entre o MINC e a Secretaria Extraordinária de Cultura/Fundação José 
Augusto. Os recursos são oriundos do Ministério da Cultura e da Secult/FJA, num 
investimento de 1 milhão e meio de reais, sendo 1 milhão e 200 mil do MINC e 300 
mil da Secult/FJA.  
 
Em Natal, o escritório da incubadora irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h00 
às 18h00, oferecendo formação e consultoria a agentes culturais. Terá uma equipe 
de profissionais qualificados a disposição dos agentes culturais, formada por: dois 
atendentes, dois agentes administrativos, seis agentes territoriais, um assessor de 
comunicação e marketing, um coordenador de articulação, um coordenador de 
capacitação/formação, um coordenador de empreendedorismo e inovação, um 



 

coordenador executivo do projeto e um coordenador técnico de gestão.  
 
 Os municípios sedes de Casa de Cultura Popular que serão atendidos pelos serviços 
da incubadora são: Alexandria, Angicos. Apodi, Assú, Caicó, Campo Grande, 
Caraúbas, Cruzeta, Currais Novos, Florânia, Goianinha, Grossos, Janduís, Jardim do 
Seridó, Lagoa de Velhos, Lajes, Macaíba, Martins. Nova Cruz, Parelhas, Pau dos 
Ferros, Santa Cruz, Santana do Matos, São José do Campestre, Serra Negra do Norte, 
Timbaúba dos Batistas, Umarizal, Viçosa.  
 
Ações das incubadoras  
 
As Incubadoras Brasil Criativo ofertam gratuitamente aos agentes culturais  cursos e 
consultorias, planejamento estratégico, assessoria contábil, jurídica, de comunicação 
e marketing, elaboração de projetos e captação de recursos. Os espaços também 
sediam balcões de crédito, formalização, formação técnica e escritórios de direito. 
As atividades serão desenvolvidas por equipes locais, em diálogo com as 
potencialidades criativas de cada região.  
 
São parceiros do programa, dentre outras instituições, o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Ministério da Educação, Ministério do Turismo, as secretarias estaduais e 
municipais de Cultura, secretarias de Desenvolvimento Econômico, SEBRAE, SENAC, 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e universidades.  
 
A Economia Criativa reúne em torno de vinte setores da nova economia e que 
atualmente são os que mais crescem e geram emprego no mundo, com base em um 
processo criativo e de inovação, que agrega valor a produtos e serviços, gerando 
riqueza cultural e econômica. A Rede Incubadora Brasil Criativo visa potencializar os 
empreendimentos nesses setores, posicionando a cultura um dos principais eixos 
estratégicos de desenvolvimento do país. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO SIDNEY SILVA          DATA: 21.05.14              
» Sesc/Seridó espera ganha o tricampeonato no Dia do Desafio 
 
 
Dia 28/05, os caicoenses vão mais uma vez suar a camisa. Rumo ao tricampeonato, 
Caicó participa pelo terceiro ano consecutivo do Dia do Desafio, evento realizado 
pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. A iniciativa, promovida desde 2011 
no estado, estimula a prática de atividades físicas simultaneamente no mundo 
inteiro ao estabelecer competições saudáveis entre cidades. A que mobiliza mais 
pessoas, vence. 
 

 

No dia do Desafio toda a cidade é movimentada pelo Sesc 

 
Para fazer bonito mais uma vez, os caicoenses terão pela frente à “rival”, Cajicá na 
Colômbia. Serão 16 horas de exercícios recreativos, hidrodance, torneios de futsal, 
jump, ginástica funcional, recreação, tudo de forma gratuita. 
 
As atividades exclusivamente voltadas ao Dia do Desafio acontecem das cinco da 
manhã às nove da noite, no Sesc Seridó, Ilha de Sant’Ana, Centro Administrativo e 
principais praças da cidade. 
 
A vasta programação conta com a parceria do Sindicato do Comércio Varejista local 
e da Prefeitura Municipal de Caicó. Ambos se engajaram na elaboração das 
atividades, mobilizando suas equipes para integrar a programação e disponibilizando 
espaços para a realização dela. 
 
Dia do Desafio no RN 
 
Em 2014, o Dia do Desafio acontece, além de Caicó, nos municípios de Mossoró, que 
irá competir com a cidade de Teresina (PI), e de Currais Novos, cujo rival será a 
cidade de Jucás (CE). 

http://www.sidneysilva.com.br/wp-content/uploads/2014/05/Dia-do-Desafio-2013-em-Caic%C3%B3.jpg


 

 
Nos dois anos anteriores em que participou do projeto, o RN, representado por 
Caicó, foi campeão. Em 2012, ganhou de Limón Centro, na Costa Rica, e, em 2013, o 
bicampeonato foi conquistado em cima da cidade de Telas, em Honduras. 
 
Sobre o Dia do Desafio 
 
Criado no Canadá em 1980, o Dia do Desafio, realizado sempre na última quarta-
feira de maio, tem a proposta de despertar o interesse pela prática de esportes e de 
atividades físicas, por meio de uma competição amigável entre cidades. É 
coordenado pelo Sesc SP e promovido mundialmente pela The Association for 
Internacional Sport for All (TAFISA). Envolve poderes públicos, instituições privadas e 
cidadãos em mais de 20 países americanos. 
 
Em 2014, o Dia do Desafio acontecerá em sua 20ª edição – e 3ª no RN. Desde 2013, 
o evento é uma das ações da campanha Move Brasil, que pretende ampliar erradicar 
o sedentarismo no país por meio da prática de atividades físicas até o ano de 2016, 
quando serão realizados os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro (RJ). 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR          DATA: 21.05.14              
Dia do Desafio mobilizará três cidades potiguares - Portal No Ar 
 
Na próxima quarta-feira (28/05), acontece simultaneamente nas Américas o Dia do 
Desafio. O Rio Grande do Norte participa pelo 3º ano do projeto, promovido no 
estado pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc e com o apoio das prefeituras 
municipais e dos sindicatos do comércio varejista locais. Este ano, o número de 
cidades aumentou: três receberão uma maratona de atividades físicas: Mossoró, 
Caicó e Currais Novos – nos anos anteriores somente Caicó participou. A 
programação gratuita acontece das 5h às 21h. 
 
O Dia do Desafio estimula a prática de atividades físicas simultaneamente no mundo 
inteiro ao estabelecer competições saudáveis entre cidades. A que mobilizar mais 
pessoas, vence. A “rival” de Mossoró será Teresina (PI); os caicoenses competirão 
com Cajicá (Colômbia) e Currais Novos concorrerá com a cidade de Jucás (Ceará). 
 
Serão 16 horas seguidas de atividades físicas para os potiguares se movimentarem 
junto com o mundo: aulões de ginástica,exercícios recreativos, ginástica laboral, 
hidroginástica, torneios esportivos e muito mais. O objetivo é deixar de lado o 
sedentarismo. A programação acontece em praças, unidades Sesc das cidades e 
diversos locais públicos. 
 
Nos dois anos anteriores em que participou do projeto, Caicó foi campeã. Em 2012, 
ganhou de Limón Centro, na Costa Rica, e, em 2013, o bicampeonato foi conquistado 
em cima da cidade de Telas, em Honduras. 
 
Sobre o Dia do Desafio 
 
Criado no Canadá em 1980, o Dia do Desafio, realizado sempre na última quarta-
feira de maio, tem a proposta de despertar o interesse pela prática de esportes e de 
atividades físicas, por meio de uma competição amigável entre cidades. Mais de três 
mil cidades de 21 países do Continente Americanoparticipam este ano do projeto, 
coordenado pelo Sesc SP e promovido mundialmente pela The Association for 
Internacional Sport for All (TAFISA). Envolve poderes públicos, instituições privadas e 
cidadãos em mais de 20 países americanos. 
 
Em 2014, o Dia do Desafio acontecerá em sua 20ª edição – e 3ª no RN. Desde 2013, 
o evento é uma das ações da campanha Move Brasil, que pretende ampliar erradicar 
o sedentarismo no paíspor meio da prática de atividades físicas até o ano de 2016, 
quando serão realizados os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro (RJ). 
 
Serviço 
 
O quê? Dia do Desafio 2014  



 

Quando? 28 de maio (quarta-feira), das 5h às 21h 
 
Onde? 
 
MOSSORÓ:  
Sesc Mossoró, Corredor Cultural da Av. Rio Branco (interditado a partir das 17h), 
UERN, praças da cidade e outros locais públicos 
 
CAICÓ:  
Sesc Seridó, Centro Administrativo e Ilha de Sant’Ana 
 
CURRAIS NOVOS:  
Praças da cidade, largos do Tungstênio e do Júnior Toscano, ginásio esportivo, 
Aeroclube e AABB 
 
PROGRAMAÇÃO GRATUITA  
Mais: www.sescrn.com.br 
 
Atualizado em 21 de maio às 18:15 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO MARCOS DANTAS          DATA: 21.05.14              
 
Caicó rumo ao tricampeonato no Dia do Desafio » Blog do Marcos Dantas 

 
 
Dia 28 os caicoenses vão mais uma vez suar a camisa. Rumo ao tricampeonato, Caicó 
participa pelo terceiro ano consecutivo do Dia do Desafio, evento realizado pelo 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. A iniciativa, promovida desde 2011 no 
estado, estimula a prática de atividades físicas simultaneamente no mundo inteiro 
ao estabelecer competições saudáveis entre cidades. A que mobiliza mais pessoas, 
vence. 
 
Para fazer bonito mais uma vez, os caicoenses terão pela frente à “rival”, Cajicá na 
Colômbia. Serão 16 horas de exercícios recreativos, hidrodance, torneios de futsal, 
jump, ginástica funcional, recreação, tudo de forma gratuita. As atividades 
exclusivamente voltadas ao Dia do Desafio acontecem das cinco da manhã às nove 
da noite, no Sesc Seridó, Ilha de Sant’Ana, Centro Administrativo e principais praças 
da cidade. 
 
A vasta programação conta com a parceria do Sindicato do Comércio Varejista local 
e  da Prefeitura Municipal de Caicó. Ambos se engajaram na elaboração das 
atividades, mobilizando suas equipes para integrar a programação e disponibilizando 
espaços para a realização dela. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE LIEGE BARBALHO          DATA: 21.05.14              

Liege Barbalho » Dia do desafio 

 

 

 

Quarta-feira dedicada às atividades físicas 

 
 
Na próxima quarta-feira acontece simultaneamente nas Américas o Dia do Desafio. 
O Rio Grande do Norte participa pelo 3º ano do projeto, promovido no estado pelo 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc e com o apoio das prefeituras municipais 
e dos sindicatos do comércio varejista locais. Este ano, o número de cidades 
aumentou. Três receberão uma maratona de atividades físicas: Mossoró, Caicó e 
Currais Novos – nos anos anteriores somente Caicó participou. A programação 
gratuita acontece das 5h às 21h. 
 
O evento estimula a prática de atividades físicas simultaneamente no mundo inteiro 
ao estabelecer competições saudáveis entre cidades. A que mobiliza mais pessoas, 
vence. A “rival” de Mossoró será Teresina (PI); os caicoenses competirão com Cajicá 
(Colômbia) e Currais Novos concorrerá com a cidade de Jucás (Ceará).  
 
16 horas seguidas de atividades físicas para os potiguares se movimentarem junto 
com o mundo: aulões de ginástica,exercícios recreativos, ginástica laboral, 
hidroginástica, torneios esportivos e muito mais. O objetivo é deixar de lado o 
sedentarismo. A programação acontece em praças, unidades Sesc das cidades e 
diversos locais públicos. Nos dois anos anteriores em que participou do projeto, 



 

Caicó foi campeã. Em 2012, ganhou de Limón Centro, na Costa Rica, e, em 2013, o 
bicampeonato foi conquistado em cima da cidade de Telas, em Honduras. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ          DATA: 21.05.14              
Caicó participa pelo 3° ano consecultivo do dia do desafio «  Blog do Seridó 
 

 
 
Dia 28/05, os caicoenses vão mais uma vez suar a camisa. Rumo ao tricampeonato, 
Caicó participa pelo terceiro ano consecutivo do Dia do Desafio, evento realizado 
pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. A iniciativa, promovida desde 2011 
no estado, estimula a prática de atividades físicas simultaneamente no mundo 
inteiro ao estabelecer competições saudáveis entre cidades. A que mobiliza mais 
pessoas, vence. 
 
Para fazer bonito mais uma vez, os caicoenses terão pela frente à “rival”, Cajicá na 
Colômbia. Serão 16 horas de exercícios recreativos, hidrodance, torneios de futsal, 
jump, ginástica funcional, recreação, tudo de forma gratuita. As atividades 
exclusivamente voltadas ao Dia do Desafio acontecem das cinco da manhã às nove 
da noite, no Sesc Seridó, Ilha de Sant’Ana, Centro Administrativo e principais praças 
da cidade. 
 
A vasta programação conta com a parceria do Sindicato do Comércio Varejista local 
e  da Prefeitura Municipal de Caicó. Ambos se engajaram na elaboração das 
atividades, mobilizando suas equipes para integrar a programação e disponibilizando 
espaços para a realização dela. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Cortejo da TEIA da Diversidade sai pelas ruas de Natal nesta quarta-feira (21)  
 

Cultura e Lazer 

Cortejo da TEIA da Diversidade sai pelas ruas de Natal nesta quarta-feira (21) 
Avenida Rio Branco recebe desfile multiétnico e multicultural dos Pontos de Cultura 
e das redes da diversidade do Brasil 

21 de Maio de 2014 

 
Nesta quarta-feira (21),  a cidade de Natal (RN) será palco do Cortejo da TEIA 2014. 
Estarão nas ruas da cidade representantes da diversidade cultural de todo pais, num 
encontro raro e nunca visto na capital potiguar. O cortejo, que já aconteceu nas 
cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza, chega a Natal para 
mobilizar de mais de 1,5 mil pessoas, entre membros de Pontos de Cultura, 
produtores culturais e artistas de todo o país, além dos cidadãos locais. 

Percurso O cortejo sai da Av. Rio Branco (IFRN – Cidade Alta) às 17h e termina no 
Lago Dom Bosco. A concentração começa 16h no local, com atrações musicais.  

O cortejo da TEIA da Diversidade é uma grande oportunidade de ver reunido em 
Natal um mosaico de etnias e manifestações culturais de várias plataformas 
artísticas. Saiba mais: 

Saiba Mais  Vertente multiétnica – com representantes da matriz africana, povos 
indígenas,  quilombolas e imigrantes.  

Vertente multicultural – tem referências musicais da diversidade: orquestra de 
berimbaus,  orquestra jovem de música erudita, tambores de Tocantins, tambores 
de Alagoas, batuque da Amazônia, grupo de xaxados, grupos de congados, 

http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/77049139


 

moçambiques, cacuriá, boi do maranhão,  folia de reis, maracatus, blocos afros, 
blocos carnavalescos, afoxés, jongo, carimbó, fandangos, hip-hop, tambor de criola e 
música pantaneira. 

Vertente dos multimeios – Um leque de atividades para expor a diversidade cultural 
por meio de exposição fotográfica, teatro, dança, audiovisual, artes plásticas e 
cultura digital, entre outros meios e linguagens. 

#TEIAdaDiversidade De 19 a 24 de maio de 2014 Natal – Rio Grande do Norte (RN) 

Onde Acontece 

Fóruns, Seminários, Conferências, Teia Digital, Oficinas, Cine TEIA, Feira de Economia 
Solidária, Rodas de Conversa e Lançamento de Livros Campus da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) Campus do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) SESC – Avenida Rio Branco – 375 
– Cidade Alta 

Programação Artística IFRN UFRN Palco Ruy Pereira – Beco do Zé Rieira Casa da 
Ribeira – Largo Dom Bosco - RibeiraSESC – Avenida Rio Branco – 375 – Cidade Alta 
Teatro de Cultura Popular - Rua Jundiaí , 641 – Tirol   
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Postado dia 21/05/2014 às 16h09  
por: Portal JH 
Mesmo estando ‘ficha suja’, Rosalba Ciarlini tentará reeleição para Governo do Estado 

Atual governadora do Rio Grande do Norte será candidata a reeleição, segundo antecipa ex-

assessora pessoal dela 

 
A governadora Rosalba Ciarlini será candidata a reeleição. E, se não disse isso para 
Felipe Maia, ela confidenciou a ex-assessora pessoal dela, Aglair Abreu. Em postagem 
em seu blog, Aglair confirmou que o partido está “fechado” para a reeleição da 
gestora estadual – mesmo ela amargando alto índice de rejeição e estando, no 
momento, inelegível por oito anos. 

“Agora, é pra valer. O DEM começa a tratar objetivamente da eleição de outubro. A 
governadora Rosalba Ciarlini recebeu, em almoço, o deputado Felipe Maia. Foi nesta 
segunda-feira (19). Também presente, o deputado Getúlio Rego, o líder que não abre 
mão do protagonismo do Democratas, no próximo escrutínio, batalha que promete 
ser animada. Discurso afinadíssimo, ao que parece. Felipe saiu falando de 
fortalecimento; Getúlio Rego, de unidade; Rosalba, de reciprocidade”, revelou a 
blogueira no texto. 

“Largada, em alto estilo, testemunhada por Carlos Augusto Rosado e, certamente, 
com a combinação do chefe, o senador José Agripino Maia. É a notícia que poucos 
aguardavam, mas depois do posicionamento do pauferrense traquejado, muita coisa 
mudou. Estabeleceu-se novo marco, redimensionou-se o traçado. A reflexão colocou-
se irretorquível, o acontecimento tornou-se inevitável. Implacável para os contrários. 
Vai ter DEM na disputa proporcional e na corrida majoritária. E já em busca de aliados. 
Prevaleceu a verdade. ‘Uma amizade de tanto tempo não se faz sem autenticidade, 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/65u56u556u54u5.jpg


 

sem sinceridade’, na enfática palavra do jovem parlamentar, em tom de desiderato”, 
acrescentou Aglair Abreu. 

Não é de hoje que a candidatura de Rosalba Ciarlini vem “ganhando força”. Na 
semana passada, em entrevista, a gestora estadual afirmou que o DEM não poderia 
abrir mão de ocupar um espaço na vaga majoritária, ou seja, uma disputa pelo 
Governo ou pelo Senado. Claro que Rosalba sabe que, se for para ter espaço na 
majoritária, o mais fácil será lança-la, uma vez que ela é a atual governadora (a única 
do DEM no País, inclusive). 

O problema é que, lançando o nome agora, Rosalba dificilmente conseguiria aliados 
suficientes para preencher toda a chapa majoritária. Por isso, o DEM teria que ir para a 
disputa, possivelmente, com uma chapa “puro sangue”, tendo que lançar, também, o 
ex-deputado federal Ney Lopes para o Senado – o mesmo já se ofereceu para isso em 
diversos artigos publicados no início do ano pel’O Jornal de Hoje. 

O problema é que, muito além de um interesse de Rosalba, a candidatura a reeleição 
da governadora é, também, uma questão de Justiça. Afinal, ela foi condenada no 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por usar a máquina pública estadual para beneficiar a 
candidata apoiada por ela, Cláudia Regina (já cassada). São duas condenações na 
Justiça que a gestora teria que anular para sair da condição de “ficha suja” e tentar se 
candidatar. 

Henrique: “Estamos aguardando que o DEM resolva lá seus problemas” 
Apesar de ser ex-assessora de Rosalba e, por tanto, em tese, ter informações especiais 
da governadora, enquanto a cúpula partidária não confirmar que vai mesmo lançá-la 
candidata a reeleição, não será possível descartar totalmente a possibilidade do DEM 
ainda apoiar a candidatura de Henrique ao Governo, embora, de fato, não haver 
negociação alguma neste sentido no momento. Por que? Justamente por causa do 
“problema” Rosalba Ciarlini. 

“A questão do DEM, até por respeito ao presidente nacional, o senador José Agripino, 
estamos aguardando que o partido resolva lá seus problemas, tem a candidatura da 
governadora Rosalba que não sei como ela vai caminhar, mas acho que é hora de 
respeitar o partido, que vai ter sua discussão interna, definir seu caminho e, portanto, 
não tenho nada a acrescentar”, afirmou o pré-candidato Henrique em entrevista 
publicada no Portal No Ar neste final de semana. 

No início do ano, PMDB e DEM ficaram bastante próximos, mesmo com todas as 
críticas feitas pelos peemedebistas a gestão estadual de Rosalba Ciarlini, colocada 
como centralizadora e fechada. José Agripino, inclusive, chegou a afirmar que a aliança 
com o PMDB e com o PSB era o “caminho natural” do DEM. 



 

Porém, apesar de desejada por Agripino, até por facilitar a reeleição do filho, Felipe, a 
possibilidade de aliança com Henrique não é criticada apenas por Rosalba não. Ney 
Lopes, que disputaria o Senado caso a governadora fosse lançada a reeleição, já 
afirmou que o maior erro do DEM foi abrir espaço para o PMDB no governo – e esse já 
seria um discurso de campanha afinal, uma vez que Rosalba também já deu 
declarações nesse sentido. 

“O maior erro de Rosalba não foi permanecer no DEM. Foi o de praticamente entregar 
o seu governo ao PMDB, que ficou com expressiva fatia na administração estadual, 
inclusive na área social (Secretaria de Bem Estar), economia e outros setores, com 
nomeações de mais de 300 ‘indicados’”, afirmou o ex-deputado federal. 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE          DATA: 21.05.14             EDITORIA: POLÍTICA Postado 
dia 21/05/2014 às 15h56  
por: Portal JH 
Indiciada por receber sem trabalhar, irmã de Rosalba é premiada por assiduidade 

Ruth Ciarlini foi apontada como “funcionária fantasma” no início do ano passado 

 
Irmã da governadora Rosalba Ciarlini, Ruth Ciarlini ganhou licença prêmio três meses 
por assiduidade do Hospital Estadual Tarcísio Maia, em Mossoró, graças a assiduidade 
dela no cargo. O detalhe é que depois de ficar oito anos afastada da unidade médica 
por ser vice-prefeita da Capital do Oeste, Ruth ainda foi acusada, já em 2013, de ser 
funcionária fantasma do mesmo Hospital. 

A licença prêmio da irmã de Rosalba Ciarlini foi publicada em blogs de Mossoró – 
como o de Cézar Alves e Carlos Skarlack. A portaria número 821/2014, assinada pelo 
secretário de Saúde Pública (Sesap), Luiz Roberto Fonseca, resolve: “Conceder licença 
prêmio por assiduidade, pelo prazo de 3(três) mês(es), ao(s) servidor(es) abaixo 
relacionado(s), pertencente(s) ao Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde 
Pública, com vigência a partir da publicação em Diário Oficial do Estado do RN”. 

Após ficar oito anos afastada do cargo por ser vice-prefeita de Mossoró, Ruth Ciarlini 
voltou ao Hospital Tarcísio Maia no início de 2013 e logo ganhou destaque novamente, 
por receber pagamento irregular da Secretaria por plantões jamais prestados na 
unidade médica. Segundo a Sesap, Ruth teve que devolver os valores – os advogados 
negam que houve devolução – mas não escapou do indiciamento por parte da Polícia 
Civil mossoroense. 

O inquérito policial civil foi assinado pelos delegados Fábio Montanha, da 1ª DP de 
Mossoró; Nivaldo Floripes Batista, da 2ª DP, e José Vieira, da Delegacia de 
Defraudações. A assistente social Ruth Ciarlini (DEM); o médico Eider Barreto de 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/65U54U5U54U54.jpg


 

Medeiros (cunhado de Ruth), que é diretor do Tarcísio Maia, e outros 11 servidores da 
unidade médica, foram indiciados por crimes de estelionato qualificado, falsidade 
ideológica e peculato culposo, principalmente. 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE          DATA: 21.05.14             EDITORIA: POLÍTICA Postado 
dia 21/05/2014 às 16h14  
por: Portal JH 
Felipe cobra definição de Rosalba sobre alianças para eleições 2014 

Deputado federal do DEM afirma que tempo está passando e partido precisa “validar as 

alianças” 

 
Ciro Marques 

Repórter de Política 

Faltando menos de duas semanas para o início das convenções partidárias, um dos 
maiores partidos no Rio Grande do Norte, o Democratas, ainda não sabe qual rumo vai 
tomar. Se vai para a disputa majoritária lançando a governadora Rosalba Ciarlini a 
reeleição ou se apoiará o pré-candidato ao Governo, Henrique Eduardo Alves (PMDB), 
ex-aliado, facilitando assim a reeleição dos deputados estaduais e o único federal que 
possui. O que não dá, segundo o deputado federal Felipe Maia, é o partido continuar 
nesse impasse. 

Tanto é assim que o parlamentar, filho do presidente nacional do DEM, o senador José 
Agripino, decidiu tomar a frente e tentar chegar a um consenso sobre o rumo da sigla 
no Rio Grande do Norte. Felipe, junto ao deputado estadual Getúlio Rêgo, líder do 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
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governo na Assembleia Legislativa, procurou Rosalba Ciarlini e o marido dela, Carlos 
Augusto Rosado, secretário-chefe do Gabinete Civil, para isso, contudo, ainda não 
obteve qualquer definição sobre a situação partidária. 

“O tempo está passando e é preciso validar as alianças. A viabilidade eleitoral dos que 
disputam um cargo no legislativo deve ser levada em consideração. Afinal, nosso 
partido quer crescer”, afirmou Felipe Maia, ressaltando que, no momento, isso é 
“tudo que tem a dizer sobre o assunto”. 

A “antecipação” de Felipe Maia e de Getúlio Rêgo em discutir o assunto não é por 
acaso. A cada dia que passa, o DEM ver reduzir a sua margem de possibilidades de 
aliança e, consequentemente, os deputados acabam ficando com um número menor 
partidos para se aliar e facilitar, pelo menos, a reeleição deles nas respectivas casas 
legislativas. Sozinho, o Democratas no RN dificilmente conseguirá manter a vaga que 
tem na Câmara Federal ou as três que possui (além de Getúlio, José Adécio e Leonardo 
Nogueira) na Assembleia. 

Enquanto isso, outras coligações se fortalecerem. A de Henrique por exemplo, que 
pode vir a se tornar um aliado político, tem hoje o apoio do PSB, PR, PSDB, PV e PTB 
(dentre outras siglas). O caminho mais fácil na reeleição dos parlamentares 
democratas, inclusive, seria justamente esse. Apoiar o PMDB, conseguindo chegar 
mais facilmente a um maior coeficiente eleitoral. 

Contudo, enquanto Rosalba Ciarlini não definir se tentará ou não a reeleição, o DEM 
não pode anunciar o apoio a Henrique, nem buscar parceiros interessados em apoiar a 
reeleição da governadora. Comenta-se, por sinal, que Felipe Maia saiu 
consideravelmente insatisfeito das reuniões que teve com o DEM nesta semana (na 
segunda-feira a noite e na terça-feria pela manhã) porque em nenhuma delas a 
gestora e o mentor político dela, Carlos Augusto, confirmaram ou descartaram a 
candidatura. 

PP E PMN 
Dentro do arco de potenciais aliados interessados em apoiar o projeto de reeleição de 
Rosalba, dois partidos se destacam: o PP, presidido no RN pelo deputado federal 
Betinho Rosado (irmão de Carlos Augusto e cunhado de Rosalba); e o PMN, do 
deputado estadual Antônio Jácome (único deputado fora do DEM que ainda é da base 
da governadora na Assembleia). O problema é que se não se definir logo, o DEM 
poderá ver descartado, por exemplo, o PMN, uma vez que, segundo Jácome, o partido 
deverá se reunir nesta semana e fechar o apoio ao PMDB de Henrique. 

A sigla seria fundamental, por exemplo, para mesmo em uma eventual tentativa de 
reeleição de Rosalba, os deputados estaduais democratas conseguirem coeficiente 



 

eleitoral suficientes para garantir a reeleição deles. No caso do PP, de Betinho Rosado, 
a importância seria para facilitar a reeleição de Felipe Maia. 
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Prefeito destaca legados conquistados em virtude da realização da Copa do Mundo 

Objetivo da iniciativa é proporcionar um diálogo com a sociedade local e apresentar de 

forma quantificada os impactos resultantes do evento, garantindo clareza e transparência 

dos investimentos realizados e benefícios auferidos 

Foto: Marco Polo 
Os avanços nas áreas de mobilidade urbana, saúde, educação, esporte, segurança 
pública e infraestrutura proporcionados pela realização da Copa do Mundo de Futebol 
foram tema do I Seminário Regional de Legado que aconteceu na tarde desta quarta-
feira (21), no salão de eventos do Hotel Imirá. Abordando o tema “Legados dos 
Grandes Eventos Esportivos – Copa 2014”, o evento foi organizado numa parceria da 
secretaria municipal da Juventude, Esporte, lazer e Copa do Mundo FIFA 2014 
(Secopa) com o Ministério do Esporte. O principal objetivo da iniciativa é o de 
proporcionar um diálogo com a sociedade local e apresentar de forma quantificada os 
impactos resultantes do evento, garantindo clareza e transparência dos investimentos 
realizados e benefícios auferidos. 

Presente ao evento, o prefeito Carlos Eduardo reafirmou que a capital potiguar fez o 
seu dever de casa e está preparada para sediar o evento. Ele lembrou que a sua gestão 
correu contra o tempo para garantir os investimentos que vão deixar para Natal o 
grande legado da Copa. O conjunto de obras de mobilidade em curso na cidade 
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mereceram destaque do chefe do executivo municipal. Carlos Eduardo enfatizou que 
quando assumiu a administração recebeu a informação que Natal corria o risco de 
perder o dinheiro destinado para as intervenções, pois não havia apresentado os 
projetos no tempo hábil. “Assumimos esse compromisso e mantivemos o direito de 
Natal receber essas obras estruturantes”. 

As obras em torno do estádio Arena das Dunas estão cumprindo o cronograma e serão 
entregues para a população no final do mês de maio. Serão seis túneis e dois viadutos, 
sendo um deles estaiado que vão eliminar oito semáforos na região, trazendo uma 
maior fluidez do trânsito da cidade. “O primeiro túnel dessa obra será entregue no 
próximo dia 25 de maio e os demais no dia 31. Até o dia 06 de junho iremos finalizar 
todos os serviços de sinalização e paisagismo”. O único equipamento que não será 
entregue antes do mundial é o localizado na BR-101 que apesar de concluído não 
poderá ser utilizado, em virtude do tempo de secagem do concreto. 

Ainda na área de mobilidade urbana, a cidade vai ganhar também o seu primeiro 
binário nas Avenidas Capitão-Mor Gouveia e Jerônimo Câmara. Outra 
obra  importante fruto da realização  da Copa na capital potiguar foi a construção do 
Túnel de Macrodrenagem que vai acabar com 33 pontos de alagamento nos bairros de 
Lagoa Nova, Candelária, Potilândia, Cidade da Esperança e comunidades próximas. 
Carlos Eduardo mencionou também a reforma e padronização de mais de 55 
quilômetros de calçadas por toda a cidade. “São investimentos superiores a R$ 400 
milhões de reais que representam um avanço significativo na qualidade de vida do 
cidadão natalense”. 

As heranças positivas do mundial para Natal não ficarão só no aspecto tangível 
lembrou o prefeito. A gestão preparou uma série de ações e programas em várias 
áreas que serão aplicados durante os jogos, mas que serão mantidos após o término 
do campeonato. Dentre eles estão iniciativas no campo do combate à exploração 
sexual infanto-juvenil, limpeza pública, segurança, esporte e lazer. O turismo, principal 
atividade econômica do município, também será muito beneficiado com a Copa. 
Carlos Eduardo informou que já está garantida a presença de 22.000 mil cidadãos 
estadunidenses, 11.000 mil uruguaios, 8.000 mil italianos, 2.000 ganeses, além de 
mexicanos e camaroneses. “A cadeia de turismo de Natal vai ampliar muito seu 
mercado, já que receberemos visitantes de países que não costumam colocar Natal 
em sua rota de lazer. Isso representa muito para todo o setor”, concluiu o prefeito. 

O secretário municipal da Juventude, Esporte, lazer e Copa do Mundo FIFA 2014, Luiz 
Eduardo Machado, também seguiu a mesma linha do prefeito e elencou algumas 
políticas voltadas para a pasta que só serão aplicadas na capital potiguar, por conta da 
realização dos jogos. Ele disse que até o final do ano serão implementados vários 
programas como o Vida Saudável que é voltado para a população da terceira idade, 
ofertando atividades de esporte, lazer, cultura, saúde e arte. Serão investidos R$ 1,7 



 

milhões de reais. Outro programa é o 2º Tempo, onde os alunos de 16 escolas da rede 
pública municipal de ensino terão a oferta de atividades complementares 
extracurriculares. A cidade do Natal também vai receber o seu primeiro Centro de 
Iniciação do Esporte (CIE) que é um complexo multiuso e contará com dois ginásios de 
pequeno porte para uso da população. 

Participaram do seminário representantes de diferentes segmentos da sociedade, 
incluindo atletas, cientistas, estudantes, empresários, professores, profissionais de 
diferentes áreas, em particular aqueles vinculados ao esporte, interessados em 
discutir e colaborar no planejamento estratégico de legados, pré e pós-evento, que 
assegure a apropriação dos resultados dos investimentos efetuados pela sociedade 
brasileira, além de quantificar os impactos que os legados da Copa do Mundo 2014. 
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Estudo do Sebrae aponta que o RN possui 3ª. melhor massa salarial do interior do NE – Marcos Aurélio de 
Sá 

 
- Segundo dados levantados através do estudo “Dossiê do Interior do Brasil: 
Dimensionamento, Características e Oportunidades”, produzido pelo Sebrae Nacional 
em parceria com o instituto Data Popular e a Confederação Nacional dos Municípios 
(CNM), o Rio Grande do Norte se posiciona, na região Nordeste, como o Estado 
possuidor da terceira melhor massa salarial. 

- As micro e pequenas empresas (MPEs) que operam no interior potiguar (fora da 
região metropolitana de Natal) são responsáveis pela contratação de 86 mil 
empregados com carteira assinada, os quais recebem de salários, anualmente, em 
torno de R$ 82 milhões. E estes municípios interioranos do RN ainda concentram 
empreendimentos de 47 ramos de negócios optantes pelo Simples (regime 
simplificado de tributação), aí incluídos os chamados microempreendedores 
individuais (MEIs). 

- Em primeiro lugar no ranking interiorano nordestino está a Bahia, com uma massa 
salarial de R$ 282 milhões, seguido pelo interior de Pernambuco, com R$ 168 milhões. 

- A proposta do estudo do Sebrae é ampliar o conhecimento da sociedade brasileira 
sobre o potencial da economia que se movimenta à distância dos nossos grandes 
centros urbanos. 

- De acordo com o levantamento, os pequenos negócios no interior do país 
comportam 38 por cento dos empregados com carteira assinada, percentual mais 
elevado do que o verificado nas capitais e regiões metropolitanas, onde as MPEs só 
absorvem 32 por cento dos trabalhadores com contrato formal. 

Massa salarial total do RN é de R$ 306 

Mi, somadas MPEs da capital e interior 

- No Nordeste, a massa salarial de todas as micro e pequenas empresas, incluídos os 
microempreendedores individuais (atuantes tanto nas regiões metropolitanas quanto 
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no interior) atinge a marca dos R$ 3 bilhões e representa apenas 13 por cento do 
montante do Brasil. 

- No caso do RN, ela alcança o valor de R$ 306 milhões pagos aos trabalhadores 
formais a cada ano, o que representa pouco mais de 10 por cento do resultado 
regional. 

- Já o número de MPEs existentes no interior potiguar e optantes pelo Simples é de 47 
mil, acrescido de mais 20 mil microempreendedores individuais (MEIs). 

- Mas a pesquisa do Sebrae possui dados muito mais abrangentes sobre a realidade 
socioeconômica do país e que são do interesse direto de quem deseja conhecer 
melhor o interior do Rio Grande do Norte. 

- Ela mostra, por exemplo, que chegam a 2 milhões os potiguares que moram longe da 
Grande Natal e que, entre eles, 260 mil famílias recebem complemento de renda do 
programa “Bolsa Família” do Governo Federal. 

- Os gastos totais desse contingente populacional chegam a R$ 14 bilhões por ano, 
distribuídos da seguinte forma: R$ 3 bilhões com gêneros alimentícios; R$ 145 milhões 
com alimentação fora de casa; R$ 241,9 com bebidas; R$ 299 milhões com recreação e 
lazer; R$ 414 milhões com eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos; R$ 470 
milhões com transporte público; R$ 844 milhões com veículo próprio, entre muitas 
outras despesas. 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 22.05.14             EDITORIA: PRINCIPAL 
 



 

 



 

VEÍCULO: GAZETA DO OESTE          DATA: 22.05.14             EDITORIA: CIDADES 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 22.05.14             EDITORIA: ÚLTIMAS 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 22.05.14             EDITORIA: ÚLTIMAS 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 22.05.14             EDITORIA: ECONOMIA 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 22.05.14             EDITORIA: NEGÓCIOS E 
FINANÇAS 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 22.05.14             EDITORIA: GERAL 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 22.05.14             EDITORIA: GERAL 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 22.05.14             EDITORIA: ECONOMIA 
 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL          DATA: 22.05.14             EDITORIA: RODA VIVA 
 

 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE          DATA: 22.05.14             EDITORIA: GERAIS 

 


