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VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE        DATA: 12.06.14              
 
Fecomércio e CDL Natal debatem Copa com Secretaria de Segurança do Estado - 
Tribuna do Norte 
 
 
Os presidentes da Fecomércio e da CDL Natal estiveram reunidos com o secretário 
de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte, General Eliéser Girão 
Monteiro Filho, no final da tarde da quarta-feira (11), para discutir questões 
relacionadas à segurança durante a realização da Copa do Mundo. 
Marcelo Queiroz, Amauri Fonseca e Eliéser Girão conversaram principalmente sobre 
a possibilidade de manifestações violentas que possam causar prejuízo aos 
comerciantes em Natal. 
 
&quot;Estamos vivendo um momento positivo para nossa cidade, quando teremos 
uma superexposição nossa na mídia. A Copa trouxe investimentos públicos, aqueceu 
nossa economia, está movimentando o comércio, os serviços, gerando emprego e 
renda para nosso povo. Cabe a cada potiguar zelar para que nós possamos realizar 
uma grande Copa, em todos os aspectos, para que possamos, também, colher os 
frutos do Pós-Copa. Passamos muito tempo nos queixando da falta de divulgação do 
destino Natal e a consequente crise do nosso turismo (que afeta, por tabela, toda a 
economia deste estado). Quando temos a chance de nos mostrar para o mundo, não 
podemos deixar que manifestações violentas e sem nenhuma possibilidade de efeito 
prático estraguem isso. Este precisa ser um compromisso de todos nós&quot;, 
declarou Marcelo Queiroz, presidente do Sistema Fecomércio. 
 
O secretário ressaltou todos os investimentos feitos para o evento que tenho cunho 
mundial. Segundo ele, o apoio da própria população no combate a qualquer tipo de 
problema que venha a ocorrer será fundamental. 
 
&quot;Temos equipamentos, fizemos treinamentos, teremos apoio de tropas 
federais, da Polícia Federal, da ABIN (Agência Brasileira de Inteligência) e da Polícia 
Rodoviária Federal. Montamos toda uma estrutura para fazer bem o nosso trabalho. 
Posso garantir que quem for às ruas descumprir a Lei, de alguma maneira irá se 
deparar com esta estrutura. Mas nada disso dispensa a participação de toda a 
população de bem. É ela a nossa parte mais forte. Contamos com a ajuda, o apoio, a 
denúncia, de todos os cidadãos de bem desta cidade e deste estado para se somar 
ao nosso esforço de forma a garantirmos uma Copa do Mundo em paz e que só 
deixe coisas boas para nossa cidade&quot;, afirmou ele. 
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Fecomércio e CDL Natal tratam de segurança contra a Copa com o general Girão 
Monteiro  
 12 de junho de 2014 por Eliana Lima 

 
Foto: Fecomércio 

 
 
Acompanhado do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL), 
Amauri Fonseca, o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz recebeu na 
sede da entidade a visita do secretário Eliesér Girão (Segurança Pública). 
 
Na pauta, segurança durante os dias de Copa do Mundo em Natal e a preocupação 
do comércio com as eventuais manifestações violentas que tragam prejuízos aos 
estabelecimentos. 
 
Palavras do secretário: “Temos equipamentos, fizemos treinamentos, teremos apoio 
de tropas federais, da Polícia Federal, da ABIN (Agência Brasileira de Inteligência) e 
da Polícia Rodoviária Federal. Montamos toda uma estrutura para fazer bem o nosso 
trabalho. Posso garantir que quem for às ruas descumprir a Lei, de alguma maneira 
irá se deparar com esta estrutura. Mas nada disso dispensa a participação de toda a 
população de bem. É ela a nossa parte mais forte. Contamos com a ajuda, o apoio, a 
denúncia, de todos os cidadãos de bem desta cidade e deste estado para se somar 
ao nosso esforço de forma a garantirmos uma Copa do Mundo em paz e que só 
deixe coisas boas para nossa cidade”. 
 
Mais notícias no Twitter da Abelhinha 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
 

http://blog.tribunadonorte.com.br/abelhinha/files/2014/06/marceloqueiroz.jpg


 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO        DATA: 12.06.14              
12/06/2014 11h33 
  
 Fecomércio e CDL Natal se reúnem com secretário de Segurança do Estado para 
debater Copa em Natal 
 
 Na pauta, a questão da segurança durante os dias de Copa do Mundo em Natal e a 
preocupação do comércio com as eventuais manifestações violentas que tragam 
prejuízos aos estabelecimentos 
 
O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Fernandes de Queiroz, recebeu no 
final da tarde desta quarta-feira (11), na sede da entidade a visita do secretário de 
Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte, General Eliéser Girão 
Monteiro Filho. Queiroz estava acompanhado do presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Natal (CDL), Amauri Fonseca. Na pauta, a questão da 
segurança durante os dias de Copa do Mundo em Natal e a preocupação do 
comércio com as eventuais manifestações violentas que tragam prejuízos aos 
estabelecimentos. 
 
&quot;Estamos vivendo um momento positivo para nossa cidade, quando teremos 
uma superexposição nossa na mídia. A Copa trouxe investimentos públicos, aqueceu 
nossa economia, está movimentando o comércio, os serviços, gerando emprego e 
renda para nosso povo. Cabe a cada potiguar zelar para que nós possamos realizar 
uma grande Copa, em todos os aspectos, para que possamos, também, colher os 
frutos do Pós-Copa. Passamos muito tempo nos queixando da falta de divulgação do 
destino Natal e a consequente crise do nosso turismo (que afeta, por tabela, toda a 
economia deste estado). Quando temos a chance de nos mostrar para o mundo, não 
podemos deixar que manifestações violentas e sem nenhuma possibilidade de efeito 
prático estraguem isso. Este precisa ser um compromisso de todos nós&quot;, 
afirmou o presidente Marcelo Queiroz. 
 
O presidente da CDL Natal, Amauri Fonseca, fez côro a Queiroz. &quot;Este tempo 
do 'não vai ter Copa' passou. A Copa é uma realidade. A hora agora é de colhermos 
juntos tudo o de bom que ela traz consigo. O protesto contra o que alguém achar 
que está errado deve ser registrado em outubro, nas urnas&quot;, disse ele. 
 
Marcelo Queiroz externou ao secretário Eliézer Girão sua preocupação, também, 
com a integridade da população que for aos estádios ou aos estabelecimentos 
comerciais e de serviços e, ainda, com a garantia da integridade dos próprios 
estabelecimentos. &quot;Na hora em que temos a cidade cheia de visitantes, que o 
clima de Copa estimula o consumo, não podemos deixar que vândalos, à frente de 
incompreensíveis manifestações violentas, tolham o direito da maioria. O direito ao 
trabalho, o de ir e vir, o direito da propriedade, da integridade 
física&quot;,  pontuou o presidente da  Fecomércio, reforçando ainda que, aquecido, 



 

o setor de Comércio e Serviços – que já é um dos principais pilares da nossa 
economia – é capaz de gerar ainda mais emprego e renda para todos os potiguares. 
 
O secretário de Segurança fez questão de afirmar que todo um aparato, inédito no 
estado, estará nas ruas para garantir uma Copa em paz na cidade de Natal. 
&quot;Temos equipamentos, fizemos treinamentos, teremos apoio de tropas 
federais, da Polícia Federal, da ABIN (Agência Brasileira de Inteligência) e da Polícia 
Rodoviária Federal. Montamos toda uma estrutura para fazer bem o nosso trabalho. 
Posso garantir que quem for às ruas descumprir a Lei, de alguma maneira irá se 
deparar com esta estrutura. Mas nada disso dispensa a participação de toda a 
população de bem. É ela a nossa parte mais forte. Contamos com a ajuda, o apoio, a 
denúncia, de todos os cidadãos de bem desta cidade e deste estado para se somar 
ao nosso esforço de forma a garantirmos uma Copa do Mundo em paz e que só 
deixe coisas boas para nossa cidade&quot;, afirmou ele. 
 
Fonte: Fecomércio RN 
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Santa Cruz reúne especialistas para discutir fortalecimento do turismo religioso 
12/jun/2014 
  
ás 14:40 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
Como forma de alavancar o turismo religioso, a prefeitura de Santa Cruz Santa Cruz 
realizou ontem o seminário sobre Turismo Religioso e Hospitalidade de Negócios. O 
evento, que aconteceu no Instituto Cônego Monte, faz parte do projeto 
“Desenvolvimento de ações estruturantes e gestão coordenada do complexo 
turístico religioso Santuário de Santa Rita”. 
 
O auditório ficou lotado por uma plateia formada principalmente por atores do 
turismo local, que teve a oportunidade de assistir à palestrantes renomados no 
assunto turismo, dentre eles: Marcelo Taveira (consultor do Sebrae), Juliana Vieira 
(UFRN), Diego Samahá (ex-secretário de turismo de Aparecida do Norte/SP), 
Rosangela Costa (Dandara Tour), Darlyne Fontes (IFRN) e Temilson Costa (Senac). 
 
O seminário contou ainda com a presença da secretária estadual de Turismo, Gina 
Robinson, que tomou conhecimento das ações que a prefeitura local vem 
desenvolvendo para buscar a consolidação do turismo religioso e do 
desenvolvimento econômico de Santa Cruz através da indústria do turismo. 
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Blog do Wallace 

 
 
Santa Cruz sediou nesta terça-feira (10) o seminário sobre Turismo Religioso e 
Hospitalidade de Negócios. Promovido pela Prefeitura de Santa Cruz, o evento foi 
realizado no Instituto Cônego Monte e fez parte do projeto: “Desenvolvimento de 
ações estruturantes e gestão coordenada do complexo turístico religioso Santuário 
de Santa Rita”. 

 
O auditório ficou lotado por uma plateia formada principalmente por atores do 
turismo local, que teve a oportunidade de assistir à palestrantes renomados no 
assunto turismo, entre eles: Marcelo Taveira (consultor do Sebrae), Juliana Vieira 
(UFRN), Diego Samahá (ex-secretário de turismo de Aparecida do Norte-SP), 
Rosangela Costa (Dandara Tour), Darlyne Fontes (IFRN), Temilson Costa (Senac), 
dentre outros. 
 
O seminário, que começou à tarde e só encerrou no final da noite, contou com a 
presença da Secretária Municipal de Turismo de Santa Cruz, Marcela Pessoa, da 
Secretária Estadual de Turismo, Gina Robinson, do gerente do escritório local do 
Sebrae, Gustavo Cosme, do pároco local, Padre Vicente Fernandes e da Prefeita de 
Santa Cruz, Fernanda Costa. No intervalo os participantes tiveram a oportunidade de 
assistir ao espetáculo “Rita, a Santa dos Impossíveis”. 
 



 

A Prefeitura de Santa Cruz realizou o seminário através da Secretaria Municipal de 
Turismo e Desenvolvimento Econômico e também contou com o apoio do Ministério 
do Turismo e a parceria do escritório local do Sebrae. 
 
O seminário realizado neste terça-feira (10), bem como, os cursos vêm sendo 
oferecidos aos profissionais locais envolvidos com o turismo e outras ações 
desenvolvidas pelo Poder Público municipal, na atual gestão, são ações que buscam 
a consolidação do turismo religioso e do desenvolvimento econômico de Santa Cruz. 
 
Por Assessoria 
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VEÍCULO: BLOG DO LENILSON AZEVEDO        DATA: 12.06.14              
Secretária de Assistência Social Luciana Azevedo Recebe os certificados dos Cursos 
realizados pelo SENAC em Ouro Branco-RN | 

 
 
Na tarde desta quarta-feira (11 de junho) A secretária de Assistência Social Luciana 
Azevedo, recebeu na sede da secretaria, o Coordenador Regional do SENAC – 
Antônio Cesar. O motivo da visita foi à entrega dos certificados dos Cursos realizados 
pelo SENAC em parceria com a referida secretaria. A entrega aos alunos está sendo 
articulada pela Secretaria juntamente com a coordenação pedagógica do SENAC. Os 
cursos são de  parceria com o Ministério da Educação (MEC), o Plano Brasil Sem 
Miséria (BSM) do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) que oferta vagas de 
qualificação profissional no âmbito do Programa Nacional de Acesso Técnico e 
Emprego (PRONATEC). Em Ouro Branco, nesta primeira etapa os cursos foram: 
Manicure e Pedicura, Cuidador de idoso, Auxiliar Administrativo e Recepcionista. 
 
Estes cursos fazem parte do Programa Federal “Brasil se Miséria”, que contou com 
parceria e empenho da Prefeitura Municipal  e Secretaria de Assistência Social. 
 
Palavras da Secretária Luciana Azevedo. 
 



 

“ é com muito orgulho e satisfação que recebemos os certificados destas 4 primeiras 
turmas. Orgulho porque foi uma batalha desde a divulgação, inscrição, inclusão no 
sistema, e efetivação das aulas. Tivemos muitos obstáculos especialmente do local 
para as aulas, mas que graças a Deus, tão logo a Prefeita disponibilizou o prédio da 
antiga EMPISA, para sede de nosso CRAS e Secretaria, todo esse contratempo fora 
sanado.  Satisfação porque já podemos comprovar que os cursos renderam bons 
frutos, ou seja, bons profissionais já têm exemplos de alunos/profissionais, que 
estão desenvolvendo suas atividades, o que certamente está melhorando a 
qualidade de vida de toda a família. Essa é a nossa meta – promover a oportunidade 
de nossos cidadãos serem capacitados, para que possam ter condição de buscar sua 
própria subsistência, e assim sair da mais diversas situações de vulnerabilidade – isso 
sim é dignidade humana” 
 
Obrigado a Prefeitura Municipal na pessoa da Prefeita Drª Fátima, ao SENAC de 
Caicó na pessoa de Antônio Cesar, e a todos os professores, que tornaram o sonho 
de muita gente possível – profissão. 
 
Bala de Ouro 
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PGM afirma que não tem como pedir a ilegalidade da greve 

Publicação: 13 de Junho de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
 “O município não faz parte de discussão sobre dissídio coletivo de categoria. Ele é 
um terceiro que tem interesse para que não haja prejuízo para a coletividade”, 
defende o procurador regional do trabalho, Xisto Tiago de Medeiros, durante a 
audiência de conciliação entre Sintro e Seturn.   
 
Os dois sindicatos, em seus respectivos pleitos, colocam na conta da Secretaria de 
Mobilidade a culpa pela greve. Os empresários solicitam revisão tarifária, e os 
trabalhadores a apresentação de uma tabela que justifique os custos dos 



 

empresários com as tarifas de ônibus. Com a tarifa congelada há quase três anos, a 
Seturn aponta um déficit de mais de R$ 1 milhão. 
 
Para resolver o impasse, a prefeitura apresentaria um estudo sobre a viabilidade 
econômica da concessão dos transportes no dia 14 de julho, caso o acordo com os 
rodoviários fosse mantido e a paralisação suspensa. De acordo com a secretária de 
mobilidade, Elequicina Santos, mesmo sem acordo a Semob vai contratar uma 
consultoria para realizar um estudo sobre a revisão tarifária. A licitação já está sendo 
confeccionada na Semob, mas o estudo só deve ser realizado depois da Copa do 
Mundo. Uma possível revisão da tarifa só poderia ser concedida com aval do prefeito 
Carlos Eduardo, após a avaliação do estudo. 
 
“Nós não tínhamos a previsão de fazer algo assim antes, até porque é uma discussão 
entre as duas partes. Nós só atendemos a uma solicitação feita pelo MPF, mas não 
era obrigação nossa apresentar nenhuma solução para o conflito”, afirma a 
secretária. Elequicina ressalta que a Prefeitura é apenas uma concedente do 
transporte, não a realizadora do serviço. 
 
Entretanto, a Semob afirma que vai entrar na justiça pedindo a ilegalidade da greve. 
Ela não confirmou quando a ação será impetrada. 
 
Entretanto, o procurador geral do município, Carlos Castim, afirma que a prefeitura 
não tem suporte jurídico para embasar uma ação judicial contra a greve.  
 
“Nós não temos como pedir uma ilegalidade da greve por causa de uma divergência 
entre patrão e empregado. Nós poderíamos entrar na justiça contra o Seturn, uma 
vez que ele é o detentor da concessão do serviço”, lembrou Castim. Ele afirmou que 
apresentará sua opinião ao prefeito e à secretária de mobilidade, mas a reunião 
ainda não tem data para acontecer. 
 
Por ora, a PGM não planeja entrar com nenhuma ação judicial, por não existir uma 
relação empregatícia entre os rodoviários e a prefeitura. “Na minha opinião, eu sei 
que deve existir um diálogo, mas acho que nós só devemos sentar para discutir com 
o Seturn depois que a greve for resolvida”, pontuou. 
 
Depoimentos 
O primeiro dia de greve foi considerado calmo, apesar dos transtornos que causou 
para quem dependia de ônibus para sair e chegar na zona norte de Natal. Durante a 
manhã, paradas como a do gancho de Igapó estavam lotadas; vans de alternativos, 
lotadas, passavam com passageiros pendurados nas portas. De acordo com o Sintro, 
30% dos ônibus estavam nas ruas desde as 6h; já os ônibus intermunicipais 
circulavam com 70% da frota.  
 
1  Já eram quase 8h da manhã e a estudante Conceição Ohana ainda aguardava o 



 

ônibus da linha 21, da Conceição, para chegar ao hospital Onofre Lopes. Ela havia 
chegado há duas horas na parada de ônibus da zona oeste, mas apenas quatro 
carros haviam passado por lá. “Passou um 21 direto, nem parou de lotado que 
estava. Tenho mais preocupação de como vai ficar a ida para o trabalho, porque eu 
tenho horário, mas a volta não preocupa muito”, opinou. 
 
2 José Victor Barbosa saiu da zona sul em direção à Fan Fest, na Praia do Meio, no 
começo da tarde. Eram 15h e ele ainda não havia encontrado um ônibus para chegar 
lá. “Esta é a terceira parada de ônibus que tento pegar o ônibus. Vim da zona sul, 
tentei na parada da maternidade e agora vim aqui para o centro ver se dá certo”, 
contou. Ele aguardava o ônibus 51 na parada em frente às Lojas Americanas, no 
centro da cidade.  
 
3 A empregada doméstica Isicleia Tavares, 30 anos, saiu de casa às 5h20 da manhã. 
O percurso entre São Gonçalo do Amarante e Igapó foi tranquilo, feito por um 
alternativo em 20 minutos. Uma hora depois ela ainda aguardava o ônibus 26 (zona 
sul). “É um direito dos motoristas fazer greve, mas é um desrespeito com a 
população. Eu trabalho como empregada doméstica e já tive que ligar desmarcando. 
Perdi o dia de trabalho”, reclamou. 
 
4 Durante a tarde, a dor de cabeça dos natalenses era conseguir voltar para casa 
antes do primeiro jogo do Brasil. A balconista Maria Leonete de Lima saiu do 
trabalho às 14h, no centro da cidade, mas uma hora depois ainda aguardava o 
ônibus 26 na parada. “Eu acho essa greve uma coisa horrível, só atrapalha. Faz mais 
de uma hora que estou esperando ônibus e não passa nada. Não passou nenhum da 
zona norte”, afirmou. Até o final da tarde, o Sintro não havia sido notificado, e 
apenas 30% da frota circulava na cidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 


