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VEÍCULO: BLOG TATUM SPORTS        DATA: 16.06.14              
Comércio modifica o funcionamento para terça-feira 
 

 
Os comerciantes de Natal decidiram que haverá mudanças no funcionamento  
para amanhã (17), quando o Brasil entra em campo contra o México, às  
16h, em Fortaleza. Assim como ocorreu nos outros dias de jogos da  
seleção, os shoppings fecharão uma hora antes da partida. No entanto,  
após o jogo, a reabertura será opcional.  
 
Lojas de shopping poderão permanecer fechadas após jogos 
 
Na manhã de hoje (16), membros da Fecomércio, CDL e Sindicato do Comércio  
tiveram reunião para avaliar os primeiros dias de Copa do Mundo em  
Natal. De acordo com o grupo, houve um prejuízo de aproximadamente 50%  
nas vendas no comércio de rua e 20% nos shoppings. A causa da baixa, na  
opinião dos comerciantes, é a greve de ônibus em Natal. Os  
comerciantes justificam que o público, principalmente das lojas do  
Alecrim, têm encontrado dificuldades em chegar aos estabelecimentos  
devido à escassez de ônibus. Com isso, os prejuízos estariam acentuados  
no setor. Anteriormente, o comércio de rua fechava duas horas  
antes dos jogos e não retornava ao trabalho. O quadro será mantido para  
amanhã. Já para os shoppings, que fechavam uma hora antes e voltavam a  
funcionar uma hora depois, o fechamento continua uma hora antes das  
partidas, mas o retorno será facultativo, ou seja, os próprios donos das 
lojas decidirão se voltam a funcionar. Fonte: Tribuna do Norte 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR        DATA: 16.06.14              
Shoppings e comércio de rua terão horários diferenciados nesta terça em Natal 
 
 

 
Uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira, 16., coordenada pelo 
presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz colocou em 
pauta a questão dos horários de funcionamento do comércio em Natal durante os 
jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Fifa 2014. Mas, no debate, 
a questão da greve dos rodoviários, que tem reduzido drasticamente a quantidade 
de ônibus em circulação na capital surgiu como ponto mais preocupante. 
 
Sobre os horários, o grupo decidiu que nos dias de jogos em Natal, por enquanto, 
nada muda. O funcionamento do comércio continuará normal. Já nos dias de jogos 
da Seleção Brasileira, o comércio de rua continuará fechando duas horas antes do 
início de cada partida e não reabrindo após o seu término. 
 
Entidades irão avaliar eficiência de horário diferenciado em dias de jogo da Copa. 
(foto: Alberto Leandro) 
A única alteração se deu com relação aos horários dos shoppings, que antes estavam 
fechando uma hora antes e reabrindo uma hora depois de cada partida da seleção 
canarinho. “Decidimos que os shoppings irão divulgar abertura facultativa para suas 
lojas após as partidas. Apenas as praças de alimentação irão retomar suas atividades. 
Esta decisão se deu porque temos verificado um movimento muito fraco depois dos 
jogos”, explica o presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz. 
 
Participaram da reunião, representantes da CDL Natal, de shoppings da cidade e os 
presidentes do Sindicato do Comércio Varejista e de Serviços do RN, George 
Ramalho; da Associação Comercial do RN, Itamar Maciel; e da Associação do 
Empresários do Bairro do Alecrim (Aeba), Dernerval Sá. 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR        DATA: 16.06.14              
Fecomércio e empresários vão ao TRT-RN para audiência sobre greve dos 
rodoviários 

 
Clippada em: 16/06/2014 
 
O presidente da Federação de Comércio, Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio) Marcelo Queiroz marcou para esta terça-feira, 17, na sede do Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT-RN), audiências de todos os representantes do Comércio 
e Serviços que estão acompanhando o assunto com o presidente, desembargador 
José Rêgo Júnior; e vice-presidente do TRT RN, desembargador Carlos Newton de 
Sousa Pinto. 
 
“Vamos fazer um apelo ao desembargador que faça cumprir a Legislação, mantendo 
uma parte considerável da frota de ônibus em circulação de forma a reduzir nossos 
prejuízos enquanto durar a greve dos Rodoviários”, diz Queiroz. 
 
Passagem será de R$ 1,10 (Foto: Wellington Rocha) 
Em reunião na manhã desta segunda, os empresário concordaram que o comércio 
natalense tem arcado com imensos prejuízos em virtude da falta de ônibus. 
“Estamos em um momento em que deveríamos estar faturando alto. Nos 
preparamos para a Copa e agora temos que arcar com estes prejuízos, que a forma 
como a greve vem sendo conduzida, está nos impingindo”, disse o diretor da CDL 
Natal, Afrânio Miranda. 
 
“Grande parte da responsabilidade pelo menor movimento pós-jogos se deve ao 
fato de que a determinação judicial, de manter até 90% da frota em circulação, não 
vem sendo respeitada e a quantidade de ônibus em circulação na cidade tem sido 
ínfima, incapaz de atender à população”, afirmou o presidente da Fecomércio. 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROSALIE ARRUDA        DATA: 16.06.14              
Fecomércio e demais entidades vão ao TRT externar preocupação com poucos 
ônibus circulando em Natal 
 
o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz marcou para 
esta terça-feira, 17, na sede do TRT, audiências com o desembargador José Rêgo 
Júnior; e vice-presidente do TRT RN, desembargador Carlos Newton de Sousa Pinto 
para tratar da greve dos transportes públicos de Natal.. &quot;Vamos fazer um 
apelo ao desembargador que faça cumprir a Legislação, mantendo uma parte 
considerável da frota de ônibus em circulação de forma a reduzir nossos prejuízos 
enquanto durar a greve dos Rodoviários&quot;, diz Queiroz. 
 
As Entidades do Comercio estão sendo prejudicadas com a redução da  quantidade 
de ônibus em circulação na capital.  
 
Os empresários decidiram manter os horários antes combinados para os dias de 
jogos.  Já nos dias de jogos da Seleção Brasileira, o comércio de rua continuará 
fechando duas horas antes do início de cada partida e não reabrindo após o seu 
término. 
 
A única alteração se deu com relação aos horários dos shoppings, que antes estavam 
fechando uma hora antes e reabrindo uma hora depois de cada partida da seleção 
canarinho. &quot;Decidimos que os shoppings irão divulgar abertura facultativa para 
suas lojas após as partidas. Apenas as praças de alimentação irão retomar suas 
atividades.  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: COMPANHIA DA NOTÍCIA        DATA: 16.06.14              
Fecomércio e demais entidades vão ao TRT externar preocupação com poucos 
ônibus circulando em Natal 

 
 
 
Uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira, 16, coordenada pelo 
presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz colocou em 
pauta a questão dos horários de funcionamento do comércio em Natal durante os 
jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Fifa 2014. Mas, no debate, 
a questão da greve dos Rodoviários, que tem reduzido drasticamente a quantidade 
de ônibus em circulação na capital surgiu como ponto mais preocupante. 
 
Participaram da reunião, representantes da CDL Natal, de shoppings da cidade e os 
presidentes do Sindicato do Comércio Varejista e de Serviços do RN, George 
Ramalho; da Associação Comercial do RN, Itamar Maciel; e da Associação do 
Empresários do Bairro do Alecrim (Aeba), Dernerval Sá. 
 
Sobre os horários, o grupo decidiu que nos dias de jogos em Natal, por enquanto, 
nada muda. O funcionamento do comércio continuará normal. Já nos dias de jogos 
da Seleção Brasileira, o comércio de rua continuará fechando duas horas antes do 
início de cada partida e não reabrindo após o seu término. 
 
A única alteração se deu com relação aos horários dos shoppings, que antes estavam 
fechando uma hora antes e reabrindo uma hora depois de cada partida da seleção 
canarinho. “Decidimos que os shoppings irão divulgar abertura facultativa para suas 
lojas após as partidas. Apenas as praças de alimentação irão retomar suas atividades. 
Esta decisão se deu porque temos verificado um movimento muito fraco depois dos 
jogos. Mas também vimos que grande parte da responsabilidade pelo menor 
movimento pós-jogos se deve ao fato de que a determinação judicial, de manter até 
90% da frota em circulação, não vem sendo respeitada e a quantidade de ônibus em 
circulação na cidade tem sido ínfima, incapaz de atender à população”, explica o 



 

presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz. 
 
Queiroz e todos os participantes da reunião concordaram que o comércio natalense 
tem arcado com imensos prejuízos em virtude da falta de ônibus. “Estamos em um 
momento em que deveríamos estar faturando alto. Nos preparamos para a Copa e 
agora temos que arcar com estes prejuízos, que a forma como a greve vem sendo 
conduzida, está nos impingindo”, disse o diretor da CDL Natal, Afrânio Miranda. 
 
O presidente Marcelo Queiroz marcou para esta terça-feira, 17, na sede do TRT, 
audiências de todos os representantes do Comércio e Serviços que estão 
acompanhando o assunto com o presidente, desembargador José Rêgo Júnior; e 
vice-presidente do TRT RN, desembargador Carlos Newton de Sousa Pinto. “Vamos 
fazer um apelo ao desembargador que faça cumprir a Legislação, mantendo uma 
parte considerável da frota de ônibus em circulação de forma a reduzir nossos 
prejuízos enquanto durar a greve dos Rodoviários”, diz Queiroz. 
 
  (Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN) 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM        DATA: 16.06.14              
Fecomércio e demais entidades vão ao TRT externar preocupação com greve de 
ônibus  
 
 Queiroz e todos os participantes da reunião concordaram que o comércio natalense 
tem arcado com imensos prejuízos em virtude da falta de ônibus.  
 
Uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira (16), coordenada pelo 
presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Fernandes de Queiroz colocou em pauta 
a questão dos horários de funcionamento do comércio em Natal durante os jogos da 
Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Fifa 2014. Mas, no debate, a 
questão da greve dos Rodoviários, que tem reduzido drasticamente a quantidade de 
ônibus em circulação na capital surgiu como ponto mais preocupante. 
 
Participaram da reunião, representantes da CDL Natal, de shoppings da cidade e os 
presidentes do Sindicato do Comércio Varejista e de Serviços do RN, George 
Ramalho; da Associação Comercial do RN, Itamar Maciel; e da Associação do 
Empresários do Bairro do Alecrim (Aeba), Dernerval Sá. 
 
Sobre os horários, o grupo decidiu que nos dias de jogos em Natal, por enquanto, 
nada muda. O funcionamento do comércio continuará normal. Já nos dias de jogos 
da Seleção Brasileira, o comércio de rua continuará fechando duas horas antes do 
início de cada partida e não reabrindo após o seu término. 
 
A única alteração se deu com relação aos horários dos shoppings, que antes estavam 
fechando uma hora antes e reabrindo uma hora depois de cada partida da seleção 
canarinho. &quot;Decidimos que os shoppings irão divulgar abertura facultativa para 
suas lojas após as partidas. Apenas as praças de alimentação irão retomar suas 
atividades. Esta decisão se deu porque temos verificado um movimento muito fraco 
depois dos jogos. Mas também vimos que grande parte da responsabilidade pelo 
menor movimento pós-jogos se deve ao fato de que a determinação judicial, de 
manter até 90% da frota em circulação, não vem sendo respeitada e a quantidade de 
ônibus em circulação na cidade tem sido ínfima, incapaz de atender à 
população&quot;, explica o presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz. 
 
Queiroz e todos os participantes da reunião concordaram que o comércio natalense 
tem arcado com imensos prejuízos em virtude da falta de ônibus. &quot;Estamos em 
um momento em que deveríamos estar faturando alto. Nos preparamos para a Copa 
e agora temos que arcar com estes prejuízos, que a forma como a greve vem sendo 
conduzida, está nos impingindo&quot;, disse o diretor da CDL Natal, Afrânio 
Miranda. 
 
O presidente Marcelo Queiroz marcou para esta terça-feira (17), na sede do TRT, 
audiências de todos os representantes do Comércio e Serviços que estão 



 

acompanhando o assunto com o presidente, desembargador José Rêgo Júnior; e 
vice-presidente do TRT RN, desembargador Carlos Newton de Sousa Pinto. 
&quot;Vamos fazer um apelo ao desembargador que faça cumprir a Legislação, 
mantendo uma parte considerável da frota de ônibus em circulação de forma a 
reduzir nossos prejuízos enquanto durar a greve dos Rodoviários&quot;, diz Queiroz. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR        DATA: 16.06.14              
Jogo na Arena não impede funcionamento normal do comércio de Natal nesta 
segunda-feira 
 
 

 
 
Comércio de Natal terá funcionamento normal nesta segunda-feira. (foto: Alberto 
Leandro) 
O comércio de Natal vai estar com as portas abertas durante esta segunda-feira (16), 
mesmo a cidade abrigando o jogo entre Estados Unidos e Gana, pela Copa do 
Mundo, A partida está marcada para ter início às 19h, na Arena das Dunas. Isso 
porque, ao longo do torneio, o comércio da capital só funciona em horário 
diferenciado nos dias em que a seleção brasileira entra em campo. 
 
Nesta terça-feira (17), o Brasil joga contra o México às 16h. Dessa forma, o comércio 
de rua natalense fechará 2 horas antes, e não reabrirá após o jogo. Já os 
supermercados suspendem as atividades 30 minutos antes, reabrindo normalmente 
30 minutos depois, enquanto a maioria dos shoppings funciona até 1 hora antes dos 
jogos do Brasil e reabre uma hora depois do jogo. Mas a decisão será de cada 
administração. 
 
No final da manhã desta segunda-feira (16), entidades representativas do comércio 
potiguar irão se reunir, para avaliar a eficiência do horário de funcionamento das 
empresas durante os primeiros jogos da Copa do Mundo com a participação da 
seleção brasileira e com a cidade de Natal como sede. Além disso, deverá ser 
definido se haverá modificações no comércio durante as próximas partidas. 
Participam Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL), Associação dos Empresários do Alecrim 
(AEBA) e shopping centers baseados na capital. 
 
Atualizado em 16 de junho às 09:27 

Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO        DATA: 16.06.14              

Início / Notícias / Cultura & Lazer /  
Sesc expõe obras de Cândido Portinari para população de Currais Novos 
 
Até agosto, a mostra com reproduções do artista será apresentada em cidades do 
RN 
A população de Currais Novos recebe nesta terça-feira (17/06), à exposição Portinari 
– Trabalho e Jogo. O acervo faz parte do projeto ArteSesc, do Departamento 
Nacional, será aberto ao público de 17 a 30 de junho, na Câmara dos Dirigentes 

Lojistas (CDL), situado na Av. Doutor Sílvio Bezerra de Melo, 819, das 08h às 17h. A 
entrada é gratuita. 

  

 Resultado de uma parceria entre o Sesc, o Projeto Portinari e os Museus Castro 
Maya, a mostra reúne reproduções em fotografia de pinturas, gravuras e desenhos 
do artista plástico brasileiro.  

  

As obras são destinadas ao público infantojuvenil, e tem a finalidade de integrar os 
conceitos de trabalhar e brincar entre as crianças. Dentre as obras do artista, os 

visitantes poderão encontrar trabalhos como: Lavadeiras; Menino com carneiro; O 
sapateiro de Brodowski; Grupo de meninas brincando e Menino com pião. 

  

Até agosto, a exposição circulará pelas cidades de Currais Novos, Santa Cruz, 
Macaíba e Zona Norte. 

  

Cândido Portinari 

Nascido na cidade de Brodowski, no interior de São Paulo, Cândido Torquato 
Portinari (1903-1962) retratou sua terra e sua gente, colocando cores e formas em 

cenários tão reais que se transformaram em obra de arte. A delicadeza do traço, a 
expressão marcante dos trabalhadores, as cenas rurais e as brincadeiras de criança 
são parte integrante de suas criações.  

Serviço: 

  

Serviço: 

O quê? Exposição Portinari – Trabalho e Jogo em Currais Novos 

Onde? CDL- Av. Doutor Sílvio Bezerra de Melo, 819. Centro. 

Quando? 17 a 30/06 (Seg. à sexta-feira) | 08h às 17h  

http://www.klipbox.com.br/index
http://www.klipbox.com.br/noticias
http://www.klipbox.com.br/noticias-categoria?categoria=2


 

Entrada Gratuita 

  

Fonte: Sesc RN 

 
 

Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE BLOG E-TURISMO       DATA: 16.06.14              

Santa Cruz debate Turismo Religioso com especialistas, consultores e professores « 

e-Turismo  
 

Santa Cruz debate Turismo Religioso com especialistas, consultores e professores 16 
de junho de 2014 por antonioroberto Comentários 0 

 
Os debates sobre Turismo, desde que de bom nível, como foi o caso em Santa Cruz, 
contribuem bastante para impulsionar o setor 

A prefeitura de Santa Cruz deu o exemplo na semana passada, quando debateu o 
turismo religioso em concorrido seminário que contou com a presença de 
especialistas no setor. 

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 platéia formada principalmente por 
empreendedores do turismo local, que tiveram a oportunidade de assistir a 
palestrantes de referência no setor de turismo. 

Alguns palestrantes: Marcelo Taveira (consultor do Sebrae-RN), Juliana Vieira 
(UFRN), Diego Samahá (ex-secretário de Turismo de Aparecida do Norte-SP), 
Rosângela Costa (Dandara Tour), Darlyne Fontes (IFRN) e Temilson Costa (Senac). 

A secretária de Turismo do RN, Gina Robinson, também prestigiou o evento, 
coordenado pela secretária de Turismo de Santa Cruz, Marcela Pessoa. 

Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
Classificação: Positiva  

http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/77374076
http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/77374076
http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/files/2014/06/semi-santa.jpg
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Famílias têm rotinas interrompidas 

Publicação: 17 de Junho de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
 “Quando a gente diz que tinha tudo ali dentro, era tudo mesmo. E a gente perdeu 
tudo”. O relato é da estudante Fernanda Lobato, de 20 anos, parte de uma das 100 
famílias de Mãe Luiza atingidas pelas chuvas do último fim de semana e 
contabilizadas pela Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social (Semtas). 
Sua mãe, Ana Maria Alves, de 44 anos, tinha um ponto comercial junto de sua casa, 
na rua Guanabara, mas na noite do sábado viu seu sonho se perder em meio à lama. 
A casa que ela construiu há cerca de um ano foi a primeira a cair com o deslizamento 
de terra no bairro da zona Leste de Natal. Ainda sem saber como retomar o trabalho, 
ela aguarda as providências que serão tomadas pela Prefeitura. 
 
Ana Maria, ou “Aninha”, estava em casa com o marido e a filha na noite de sábado 
quando, durante as chuvas, foram orientadas a sair de casa. “Quando eu cheguei na 
frente de casa, que vi a terra caindo na minha frente, saí correndo. Não saímos com 
um par de roupa. Nem o celular deu tempo de pegar”, conta Fernanda.  
 
Para construir a casa, Aninha disse que vendeu quatro casas que ela alugava no 
mesmo bairro para poder fazer a que sempre quis, com direito a piscina no jardim. 
Também foram levados todos os produtos e equipamentos do comércio. “Tinha de 
tudo, mercadinho, lanches, roupas. Eu recebi estoque da quarta pra quinta, como 
sempre fazia, e foi tudo embora”, lamenta. Enquanto não decide se reabrirá o 
comércio, ela segue desempregada assim como o marido, que há três anos largou o 
emprego para ajudar na venda. 
 



 

Além disso, uma fonte de renda extra de Ana está em risco. Ela é proprietária de 
uma pequena vila na Travessa Atalaia, paralela à rua Guanabara, que está dentro da 
zona de risco de desabamento e foi interditada pela Defesa Civil.  Uma das 
moradoras da vila, Ednalva Gama da Silva, empregada doméstica de 40 anos, está 
com outras 11 pessoas de sua família, incluindo seus pais, filhas, neto, e irmãs, 
abrigados na sede da Associação Nasc (Núcleo de Ação Social e Cidadania), na 
esquina das ruas Camaragibe e São José. Por lá ficam de 45 a 60 pessoas, e pelo 
menos 12 famílias, que segundo o presidente, Francisco Gomes de Lima, estão 
acolhidas de forma provisória até que a Prefeitura apareça para levá-los a outro 
abrigo. 
 
Mãe, de Ednalva, Maria Lúcia Gomes da Silva, de 70 anos, mora há 59 no bairro e 
desde 1964 na mesma casa, na rua Atalaia. “Desde quando eu casei, em 64, que 
moro na mesma casa e nunca vi um desastre desse. As casas próximas estão com 
paredes rachando, outras já caíram”, lembrou. 
 
Na sede da Nasc, Joelma Bezerra da Silva Andrade, de 34 anos, conversa com alguns 
vizinhos antes de voltar para casa e continuar os cuidados com os moradores 
temporários. Ela acolheu dez pessoas entre parentes e vizinhos, incluindo crianças e 
uma idosa. A dona de casa que sempre morou em Mãe Luiza diz que passou por 
situação semelhante ano passado, quando parte de um barranco atingiu sua casa e a 
deixou soterrada junto com o marido e o filho. 
 
Responsável por cadastrar os atingidos pelo desastre, a Semtas afirma que 
assistentes sociais estão no bairro para fazer o mapeamento dessas famílias. Aqueles 
que estão amparados em casas de parentes no bairro, devem procurar um desses 
assistentes nas ruas ou na base montada próximo à área de isolamento, na rua 
Guanabara. De acordo com o órgão, os donativos (lençóis, toalhas, colchões, 
alimentos, produtos de higiene e limpeza) recebidos e não quantificados começam a 
ser distribuídos amanhã (18). 

Vistoria não aponta risco de desabamento de prédios 

Uma primeira avaliação sobre a situação de risco dos edifícios Aldebaran e Intercity, 
em Areia Preta, não aponta o comprometimento da estrutura - o que, por ora, afasta 
o risco de desabamento dos prédios. A informação foi repassada pelo  secretário da 
Semopi, Tomaz Neto, que pondera:  “a confirmação se está livre de 
desmoronamento depende ainda da entrega dos laudos técnicos das construtoras 
responsáveis pelos imóveis”, disse. 
Gabriel Azevedo/Drone 
Mídia



 

Confirmação de que os dois prédios atingidos estão livres de desmoronamento 
depende de laudos técnicos das construtoras 
 
A inspeção nos edifícios foi realizada por professores da UFRN e equipe técnica da 
Semopi, na tarde de ontem. 
 
Enquanto não houver liberação por parte do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, 
explicou o síndico do Aldebaran, Marino Eugênio, moradores permaneceram 
abrigados em casas de familiares e hoteis. “Muitos moradores retiraram pertences, 
veículos que estavam na garagem, a estrutura não oferece riscos de desabar, mas 
voltar a morar só quando houver plena segurança”, afirma. 
 
O prédio Aldebaran de 20 pavimentos, sendo um apartamento por andar, teve o hall 
e a garagem inundados durante as chuvas que caíram no final de semana. A água 
atingiu cerca de meio metro e areia ainda bloqueia a entrada principal. No Infinity, a 
administração definiu não dá entrevista. A entrada nos dois prédios não foi 
autorizada. 
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