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VEÍCULO: PORTAL NO AR            DATA: 04.06.14     
 
Setores agropecuário e de serviços alavancam a geração de emprego no NE - Portal 
No Ar 
 
No primeiro trimestre de 2014, a taxa de desemprego no Brasil registrou uma queda 
de 0,9 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. O índice 
passou de 8% para 7,1%. O resultado foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD). 
 
O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, apontou a queda do desemprego 
como consequência da realização da Copa do Mundo no país, seja om obras ou o 
aquecimento dos setores de comércio e serviço. 
 

Presidente da Fecomércio citou a 
geração de empregos no primeiro trimestre no comércio e em serviços (Foto: 
Alberto Leandro) 
 
“O setor de serviços tem números bem pujantes. Em abril, o setor fechou com saldo 
positivo de 1.003 postos com carteira assinada. No acumulado do primeiro 
quadrimestre, o segmento já acumula um saldo positivo de 5.146 postos. Já o setor 
de comércio vem emplacando números mais modestos, mas que também mostram 
uma evolução”, declarou Marcelo Queiroz com números dos segmentos no RN. Na 
pesquisa, o IBGE constatou que a região Nordeste apresentou a maior taxa de 
desocupação, de 9,3%. 
 
Segundo o presidente da instituição, os novos empregos neste primeiro 
quadrimestre foram gerados nos segmentos de imobiliária, com 2.210 novos 
empregos, e o turismo, com 1.244 novos empregos formais em hotéis, pousadas, 
bares e restaurantes. “Mesmo tendo vivido um ano muito ruim no turismo, que é 
um dos nossos grandes pilares econômicos”, completou Queiroz. 
 
“O comércio foi beneficiado com as obras, cerca de R$ 1,8 bilhão investido. Foi 
graças a estes novos recursos que fechamos 2013 com crescimento de 8,8% em 

http://ds6ce23etnjkl.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/04/d174b522d608b4d5d42370a49be65c2c.jpg?5136f5
http://ds6ce23etnjkl.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/04/d174b522d608b4d5d42370a49be65c2c.jpg?5136f5


 

nossas vendas e um saldo positivo de mais de nove mil empregos formais”, afirmou 
o presidente da Fecomércio. 
 

“Tudo leva a crer que houve um 
impacto no setor agropecuário”, citou Sandra Cavalcanti (Foto: Alberto Leandro) 
A gerente de Economia e Estatística da Federação das Indústrias do RN (Fiern), 
Sandra Lúcia Cavalcanti, citou outro setor que auxiliou no aumento na geração de 
empregos. “Tudo leva a crer que houve um impacto no setor agropecuário, com as 
chuvas que caíram nesses meses. A estação chuvosa este ano está melhor do que no 
ano passado e influenciou na contratação”, analisou Sandra Cavalcanti. 
 
Segundo ela, o comércio e a indústria foram os setores que menos empregaram, por 
passar por um processo de desaceleração. Sandra alertou que o quadro deve 
continuar no próximo semestre pela falta de confiança dos empresários. 
 
“A falta de confiança no cenário econômico, os juros, a inflação e a realização da 
Copa do Mundo e das eleições, juntos criam esse quadro de falta de otimismo do 
empresariado”, declarou a economista. 
 
Atualizado em 4 de junho às 16:57 
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VEÍCULO: BLOG SUÉBSTER NERI           DATA: 04.06.14  
 
Artesanato, moda e indústria têxtil serão destaques na Feira de Negócios de Caicó    
 
 
 
“Caicó Veste Brasil” é mais uma novidade confirmada para a programação da 1ª 
edição da Feira de Negócios de Caicó. O espaço buscará divulgar a cidade, enquanto 
pólo têxtil e de moda. As peças a serem expostas e comercializadas vão desde 
acessórios, malhas, calçados, aos já famosos bonés e bordados. 
 
“Vale destacar que Caicó é a capital nordestina do boné. Outra das nossas marcas já 
consolidada é o bordado, constantemente divulgado nas mídias televisivas e 
presente em grandes eventos de moda”, destacou Cleide Nogueira, presidente do 
Sindcomércio. 
 
Segundo a diretora da Casa do Empresário, o espaço contemplará 30 stands para 
empresas, além de stands institucionais e passarela para desfiles. As empresas 
interessadas podem adquirir os stands ao valor de R$500,00, com descontos para os 
associados da Casa do Empresário. 
 
Outro destaque será dado às facções, segmento que tem se consolidado no Seridó. 
“No espaço ‘Caicó Veste Caicó’ existirá um stand do Pró-Sertão e das instituições que 
desenvolvem este projeto de expansão da indústria têxtil no interior”, observou 
Dênio Alves, presidente da ACISC. 
 
A Feira de Negócios de Caicó acontecerá de 26 a 28 de junho deste ano, no 
Complexo Turístico Ilha de Sant’Ana, ampliando a interação entre empresas e 
promovendo, ainda, o fortalecimento de marcas regionais. O evento é uma 
promoção da Casa do Empresário e Prefeitura de Caicó com apoio do Sebrae, 
Fecomércio, FIERN e Governo do Estado. 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
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Artesanato, moda e indústria têxtil serão destaques na Feira de Negócios de Caicó - 
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 Artesanato, moda e indústria têxtil serão destaques na Feira de Negócios de Caicó  
 
“Caicó Veste Brasil” é mais uma novidade confirmada para a programação da 1ª 
edição da Feira de Negócios de Caicó. O espaço buscará divulgar a cidade, enquanto 
pólo têxtil e de moda. As peças a serem expostas e comercializadas vão desde 
acessórios, malhas, calçados, aos já famosos bonés e bordados.  “Vale destacar que 
Caicó é a capital nordestina do boné. Outra das nossas marcas já consolidada é o 
bordado, constantemente divulgado nas mídias televisivas e presente em grandes 
eventos de moda”, destacou Cleide Nogueira, presidente do Sindcomércio. 
 
Segundo a diretora da Casa do Empresário, o espaço contemplará 30 stands para 
empresas, além de stands institucionais e passarela para desfiles. As empresas 
interessadas podem adquirir os stands ao valor de R$500,00, com descontos para os 
associados da Casa do Empresário. Outro destaque será dado às facções, segmento 



 

que tem se consolidado no Seridó. “No espaço ‘Caicó Veste Caicó’ existirá um stand 
do Pró-Sertão e das instituições que desenvolvem este projeto de expansão da 
indústria têxtil no interior”, observou Dênio Alves, presidente da ACISC. 
 
A Feira de Negócios de Caicó acontecerá de 26 a 28 de junho deste ano, no 
Complexo Turístico Ilha de Sant’Ana, ampliando a interação entre empresas e 
promovendo, ainda, o fortalecimento de marcas regionais. O evento é uma 
promoção da Casa do Empresário e prefeitura de Caicó com apoio do Sebrae, 
Fecomércio, FIERN e Governo do Estado. 
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VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS           DATA: 04.06.14 
 
I Feira de Negócios de Caicó ofercerá 150 estandes » Blog do Marcos Dantas 
 
 
As principais entidades empresariais do Estado se unem para a promoção desse 
evento macro, que contará com cerca de 150 stands, e envolverá diversos ramos dos 
negócios. 
 
A Feira será promovida pelas entidades ACISC, CDL, Sindicomércio e Prefeitura 
Municipal de Caicó. Conta, ainda, com a, Sebrae/RN, Fecomércio e FIERN; e 
organização da Referência Assessoria. Os stands começaram a ser comercializados 
na Casa do Empresário. 
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 Senac divulga a segunda chamada para as turmas do PSG de julho 
 Os selecionados deverão comparecer, até a próxima sexta-feira (06), às unidades 
em que as capacitações serão realizadas 
 
 A 2ª convocação para as turmas de julho pelo Programa Senac de Gratuidade, que 
oferece bolsas de estudos integrais em cursos da instituição, foi divulgada hoje (03). 
As listagens estão disponíveis no site psg.rn.senac.br, clicando em &quot;Resultados 
Classificação&quot;. 
 
 Os selecionados deverão comparecer, até a próxima sexta-feira (06), às unidades 
em que as capacitações serão realizadas. 
 
 Para mais informações sobre horário de funcionamento pode ser obtidas entrando 
em contato com as unidades, cujos números de telefone e endereços estão 
disponíveis em Onde Estamos. 
 
A listagem com a documentação necessária para realizar as matrículas pode ser 
verificada acessando a Política do PSG. 
 
Confira as informações completas: 
 
Quadro de vagas por unidade do Senac 
 
Lista de convocados para matrícula 
 
Importante: 
 
O acesso ao Sistema de Inscrição deve ser realizado com o navegador Internet 
Explorer e o bloqueador de pop-ups deverá estar liberado para os sites *.rn.senac.br. 
 
Pré-requisitos: Os candidatos, obrigatoriamente, devem possuir renda familiar 
mensal por pessoa de até dois salários mínimos federais e atender às exigências do 



 

curso selecionado, que variam de acordo com a modalidade escolhida. 
 
O PSG é uma iniciativa do Senac que tem o objetivo de promover a inclusão social 
por meio da oferta de vagas gratuitas para a população de baixa renda em cursos de 
Formação Inicial e Nível Técnico. 
 
 A seleção dos candidatos ocorre de acordo com a ordem de inscrições efetuadas no 
site do PSG. Os candidatos com as melhores classificações serão convocados, por 
meio da publicação de listas no site do Programa, para apresentação dos 
documentos comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo qual optou. Serão 
realizadas convocações ao longo o período de inscrição até o preenchimento de 
todas as vagas.   
 
Fonte: Senac RN 
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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM           DATA: 04.06.14 
Turismo terá 200 mil trabalhadores temporários - Notícias - Copa do Mundo - 
Nominuto.com 
 
O Ministério do Turismo projeta que 200 mil vagas temporárias de trabalho sejam 
abertas para atender à demanda extra criada pela Copa do Mundo. Muitas delas, no 
entanto, podem se tornar efetivas com o fim da Copa – e este é o sonho de boa 
parte daqueles que desempenham funções com data para acabar. 
 
Entre as atividades mais demandadas estão as de guias de turismo, garçons, 
camareiras e recepcionista em meios de hospedagem. Boa parte das vagas ainda 
estarão disponíveis apenas em meados de junho, com a proximidade da Copa do 
Mundo, mas algumas já começam a surgir em atividades ligadas ao turismo. 
 
Aos 21 anos e com diploma do segundo grau em punho, a mineira Jordânia Salesela 
ocupa uma vaga temporária no Centro de Atendimento do Turista (CAT) de Mariana, 
cidade histórica localizada a 112 quilômetros de Belo Horizonte. 
 
O emprego de Jordânia é uma oportunidade surgida com a Copa do Mundo. Ela 
conseguiu o posto após concluir o curso de inglês do Pronatec Turismo, no começo 
deste ano, no Senac/MG. Hoje, o trabalho temporário somado à recente qualificação 
a faz sonhar com o curso superior, mais especificamente com a faculdade de Letras. 
“Assim que concluí o curso de idiomas fui convidada a retornar ao CAT para um 
contrato até dezembro”. 
 
“Os trabalhadores temporários criam uma situação favorável para o turismo. Para os 
profissionais é uma oportunidade de transformar o provisório em permanente; para 
o setor é um momento de crescer e alçar novas metas, de se tornar mais 
competitivo”, afirma o ministro do Turismo, Vinicius Lages. 
 
A expectativa é que a capital mineira atraia 322.340 brasileiros e 62.388 estrangeiros 
durante a Copa do Mundo. Os visitantes de Belo Horizonte devem desembolsar R$ 
695 milhões em todo o país, de acordo com estimativa do Ministério do Turismo. 
 
Se considerados todos os turistas em trânsito pelo Brasil (600 mil estrangeiros e 3,1 
milhões de brasileiros) serão 3,7 milhões de visitantes. Esse contingente deve deixar 
na economia do turismo um total de R$ 6,7 bilhões ao longo dos jogos. 
 
O Brasil assinou há poucos dias dois compromissos com as confederações de 
empregadores e as centrais sindicais pela melhoria das condições de trabalho 
durante a Copa. São eles: o “Compromisso Nacional pelo Emprego e Trabalho 
Decente na Copa” e o “Compromisso para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na 
Copa do Mundo da FIFA 2014”, específico para o setor de Turismo e Hospitalidade. 
 



 

Entre os objetivos do pacto estão a garantia dos direitos fundamentais do 
trabalhador estabelecidos pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e as 
normas coletivas, baseadas em acordos e convenções, além da promoção da 
segurança e saúde no trabalho, oferta de cursos de capacitação e iniciativas de 
inclusão voltadas, especialmente, para jovens, mulheres, negros, migrantes e 
pessoas com deficiência. O combate ao trabalho forçado e infantil, ao tráfico de 
pessoas, bem como à exploração sexual de crianças e adolescentes também fazem 
parte do compromisso. 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 05.06.14             EDITORIA: NATAL 

Principal via de acesso à Fan Fest fica mais estreita e manterá mão dupla 

Publicação: 5 de Junho de 2014Pedro Andrade 
repórter 
 
Com a reurbanização da orla de Natal, a avenida presidente Café Filho, uma das 
principais vias de acesso à Fifa Fan Fest - evento que vai acontecer entre os dias 12 
de junho e 13 de julho, na Praia do Forte, está mais estreita, mas continua como via 
de mão dupla, segundo informações do secretário adjunto de Trânsito da Secretaria 
de Mobilidade Urbana (Semob), Walter Pedro da Silva. E, ainda assim, a avenida está 
entre as indicações da Semob para estacionamento, dos que se dirigirem à Fan Fest.  

 
A redução de quase um metro na largura da avenida foi necessária para a 
implantação da ciclovia. Com o atual traçado, o trânsito no local perdeu uma faixa de 
rolamento no sentido Via Costeira - Redinha, deixando apenas uma faixa em cada 
sentido. No sentido Redinha - Via Costeira, os canteiros são usados como 
estacionamento.  
 
Walter Pedro considera que o espaço restante é suficiente para a demanda durante 
a Fan Fest, tanto do ponto de vista do trânsito, quanto de estacionamento. A outra 
via com vagas para estacionar é a 25 de Dezembro, paralela à Café Filho. "A 
programação da Fan Fest vai das 10h às 22h, então a demanda deve ser parcelada e 
não toda de uma vez", disse ele. De transporte público, Walter Pedro afirma que 



 

normalmente 13 linhas de ônibus passam pelo local da Fan Fest e, visando reduzir o 
fluxo de veículos particulares na região, as linhas que normalmente vão até o bairro 
da Rocas serão estendidas até o local da festa. 
 
A Fifa Fan Fest será realizada  em área de 34 mil metros quadrados com capacidade 
para 20 mil pessoas. O local terá praça de alimentação, pista para o público, palco 
para apresentações musicais, área para imprensa e estacionamento para veículos da 
Fifa e organização do evento.  
 
Reurbanização 
A reurbanização da orla de Natal - da praia do Forte até Ponta Negra - está orçada 
em R$ 12 milhões, dos quais 95% dos recursos são do Ministério do Turismo e o 
restante contrapartida da Prefeitura do Natal. O clima é de correria e ajustes finais. 
Na última semana antes da Copa do Mundo, a empresa ainda termina a 
pavimentação do calçamento, coloca os últimos postes da nova iluminação e começa 
a implantar os novos parapeitos.  
 
Enquanto isso, aqueles que já frequentam as praias de Ponta Negra e da zona Leste 
(Areia Preta, Praia dos Artistas, Praia do Meio e Praia do Forte) caminham desviando 
dos materiais de construção e dos entulhos que ainda estão pelo passeio público. A 
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura (Semopi) garantiu que a 
limpeza será feita até a próxima terça-feira (10), assim como o isolamento dos 
trechos ainda em obras. 
 
Também será entregue antes da Copa a ciclovia ao longo da avenida Presidente Café 
Filho. Segundo o titular da Semopi, Tomaz Pereira Neto, "até a Copa serão entregues 
16 escadas para acesso do calçadão à areia de Ponta Negra, o calçadão com nova 
pavimentação, iluminação, ciclovia e estamos tentando correr com os guarda-
corpos, que estão sendo roubados", disse Tomaz Neto. 
 
Tomaz Neto conta que diversos casos de furtos de materiais foram registrados, 
desde as madeiras que farão o novo guarda-corpo, a material de instalações 
elétricas e hidráulicas, cerâmicas, interruptores e estruturas de telhado dos 
quiosques. A reportagem visitou alguns pontos da obra e constatou que apesar de 
ser o tipo de serviço que parece mais adiantado, a pavimentação é a que constata 
com mais frequência. Ela se estende em diversos pontos da praia de Ponta Negra e 
volta a aparecer em Areia Preta.  
 
A iluminação é considerada pela Secretaria de Obras concluída, já que faltam colocar 
seis postes na avenida Governador Silvio Pedroza, em Areia Preta. "Isso termina até 
sábado", garante o secretário. Dos quiosques, a praia que parece ter unidades mais 
adiantadas são na Praia do Forte, onde alguns já estão revestidos com cerâmica, têm 
telhados e estão no acabamento final. 



 

Polícia Militar terá 60 motos da BMW 

Publicação: 5 de Junho de 2014Roberto Lucena e Valdir Julião 
Repórteres 
 
A Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PM/RN) vai receber, até a próxima terça-
feira, dia 10, novos veículos para reforçar o policiamento durante a realização da 
Copa do Mundo em Natal. A aquisição de motos e automóveis faz parte da Matriz de 
Responsabilidade do Governo do Estado relativa à segurança pública. O 
investimento é alto. Para adquirir 60 motocicletas, o Estado desembolsou R$ 2,310 
milhões. Cada moto custou aos cofres públicos R$ 38.500,00. Policiais que trabalham 
com a ronda motorizada não estão satisfeitos com o negócio. 

 
O extrato do processo de contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no 
dia 28 de maio. A secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social 
(Sesed) contratou a empresa BMW do Brasil LTDA após licitação na modalidade 
pregão eletrônico. Foram adquiridas 60 motocicletas modelo G650 estilo "on/off 
road" com potência de 650 cilindradas. As motos serão utilizadas pelos policiais 
da  Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) e Esquadrão Águia.  
 
As motos da BMW - marca alemã conhecida internacionalmente por produzir 
veículos de luxo - vão substituir parte da frota existente. Atualmente, os policiais da 
Rocam usam um modelo mais simples. Estão nas ruas, motocicletas da marca 
japonesa Yamaha  modelo Lander 250 cilindradas, compradas há aproximadamente 



 

quatro anos. 
 
#SAIBAMAIS#No mercado atual, os modelos são comercializados com preços 
distintos. Na loja da BMW em Natal, uma G650 não sai por menos de R$ 31.900,00. 
Já a Yamaha Lander 250cc é vendida por volta de R$ 13 mil. O modelo escolhido pela 
Sesed  é um dos mais baratos na concessionária de luxo. A diferença do preço 
oferecido ao consumidor comum e o valor cobrado ao Estado é explicado pelas 
modificações que as motos vão sofrer: pintura, adesivagem e fixação de 
equipamentos como luminárias e rádios. 
 
Apesar de as motos compradas pelo Governo do Estado apresentarem vantagens 
como melhor potência e robustez e, teoricamente, facilitarem o trabalho da PM, os 
policiais que vão atuar diretamente com os veículos não estão satisfeitos com a 
novidade. Com a condição de mantê-los no anonimato, um grupo de soldados da 
Rocam conversou com a nossa reportagem e explicou o porquê  da insatisfação. 
 
"É muito simples de entender. Hoje, se uma moto dessas tem algum problema, a 
gente tira (o dinheiro) do bolso e resolve. O conserto é barato. Agora, quando for 
uma BMW, o que vamos fazer? Já ficamos sabendo que qualquer problema, o 
serviço não sai por menos de R$ 400,00. E aí, como ficamos?", questionou um 
policial. "Vai ser bonito para a população ver, mas, depois, o policial é quem vai 
sofrer para manter funcionando", disse outro.  
 
Antes de conversar com os policiais, a reportagem falou com o comandante geral da 
PM/RN, coronel Francisco Canindé Araújo. Ele explicou que a escolha por um 
modelo de moto mais potente deve-se ao fato da PM/RN também ser responsável 
pela escolta das delegações que estarão em Natal durante a Copa. "As motos atuais 
não desenvolvem uma boa velocidade para acompanhar essa escolta, por isso 
escolhemos esse modelo mais potente", disse. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
utiliza motocicletas com potência de 1.200 cilindradas. 
 
Com relação a escolha da marca BMW, a assessoria de imprensa da Sesed informou 
que a empresa foi a que ofertou o melhor preço entre as concorrentes do pregão 
eletrônico. A economia com a escolha da BMW gerou, segundo a Sesed, uma 
economia de R$ 60 mil. No extrato do contrato divulgado no DOE não há qualquer 
referência a prestação de serviço de manutenção dos veículos. O investimento é de 
recursos próprios do orçamento do Estado. 
 
Com relação às reclamações e denúncias dos policias da Rocam, a reportagem 
tentou ouvir o coronel posteriormente, mas as ligações telefônicas não foram 
atendidas. Além das motocicletas da marca BMW, a PM/RN deve receber 50 veículos 
modelo Duster, da empresa Renault. Os veículos se enquadram na categoria SUV 
(em inglês, Sport Utility Vehicle, que significa veículo utilitário esportivo) e também 



 

serão utilizados, inicialmente, para escolta  durante a Copa. 

 



 

Com turno da noite, obras avançaram 30% a cada mês 

Publicação: 05 de Junho de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Para garantir a entrega das obras do complexo de mobilidade no entorno da Arena 
das Dunas, desde janeiro deste ano os operários trabalham também, no período 
noturno e devem continuar até a conclusão do serviço. Segundo Tomaz Pereira 
Neto, secretário de Obras Públicas e Infraestrutura, com este aditivo de turno a obra 
conseguiu um avanço de 30% em produção a cada mês. 
Adriano 
Abreu

Turno noturno foi aberto em 1º de janeiro para cumprimentos dos prazos de 
entrega das obras 
 
A complementação de operação pela noite estava previsto, no plano de trabalho, 
para o mês de fevereiro. Mas, foi adiantado para 1º de janeiro a fim de garantir o 
cumprimento dos prazos. São cerca de 400 funcionários somente neste horário - a 
partir das 19h até o amanhecer do dia, por volta das 6h. Juntando com os demais 
turnos, somam 1450 trabalhadores nas obras de mobilidade. 
 
Não foi necessário nenhum aditivo no recurso na obra do lote dois, que prevê 
serviços de mobilidade no entorno da Arena das Dunas orçado em R$ 222 milhões. 
De acordo com o secretário, o Regime Diferenciado de Contrato (sistema de licitação 
adotado para estas obras) contempla o objeto contratado com as exigências 
impostas pelo contratantes. No caso, a empresa teria que entregas no dia previsto já 



 

em licitação independente das medidas tomadas para o cumprimento. 
 
No momento, os trabalhadores fazem a limpeza da área, pavimentação asfáltica, 
lixamento, pintura, instalação elétrica. Os ajustes finais para inaugurar nesta próxima 
segunda-feira, 9 de junho, o viaduto estaiado, de 325 metros de extensão, localizado 
na av. Prudente de Morais; o túnel da av Lima e Silva com a av. São José; o túnel da 
av. Jerônimo Câmara em direção a av. Prudente de Morais e a passarela nesta 
mesma avenida. Com estas entregas será liberada toda a avenida Prudente de 
Morais. 
 
Mas, por enquanto, algumas intervenções ainda serão necessárias nesta via. A 
avenida Prudente de Morais será fechada no trecho entre as ruas Miguel Castro e 
Raimundo Chaves, no bairro de Lagoa Nova, a partir das 12h desta quinta-feira, 4. O 
bloqueio será necessário para obras de recapeamento da via e permanecerá até a 
segunda-feira. A informação foi confirmada pelo chefe do Setor de Intervenção da 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), Carlos Eugênio.   
 
Com o fechamento, as linhas de ônibus sofrerão alterações no itinerário. No sentido 
Centro-bairro, os desvios vão ocorrer pela avenida Miguel Castro, rua Jaguarari, 
Raimundo Chaves, Coronel Joaquim Correia, e Militão Chaves, retornando à 
Prudente e seguindo o percurso normal.  
 
No sentido bairro-Centro, os ônibus seguem pela Militão Chaves, São José e Amintas 
Barros, até retornarem para a Prudente de Morais. Os motoristas de veículos 
particulares poderão usar os mesmo desvios dos transportes públicos ou seguirem 
direto pela Jaguarari, evitando o trecho bloqueado. A Semob deslocará agentes para 
orientar o tráfego na região.  
 
Números  
9 das dez obras no entorno da Arena das Dunas serão entregues na próxima 
segunda-feira, 9 
R$ 222 milhões foi o valor investido na construção das estruturas 
 


