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VEÍCULO: BLOG DO CARLOS COSTA     DATA: 18.06.14     
         
FECOMÉRCIO PLEITEIA NA PREFEITURA E NO TRT DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE 
GREVE DOS RODOVIÁRIOS 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 
Fernandes de Queiroz, e a comitiva de empresários que estiveram em audiência 
com membros da cúpula do TRT RN, também se reuniram com o prefeito de Natal, 
Carlos Eduardo Alves. O encontro, que aconteceu ontem, segunda, na sede da 
prefeitura, teve o intuito de pleitear o apoio da Semob para que se faça valer 
a decisão do TRT, com relação à greve dos rodoviários. 
 
O Tribunal determinou o 
cumprimento da decisão judicial, que altera de 30% para 90% a quantidade de 
ônibus circulando nas ruas da capital potiguar, durante a greve da categoria. 
 
Participaram desta comitiva, o 
presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz; do presidente do 
Sindicato do Comércio Varejista e de Serviços do estado, George Ramalho; do 
presidente da Associação Comercial do RN, Itamar Maciel; do diretor da CDL Natal, 
Afrânio Miranda e o presidente da Associação dos Empresários do Bairro do 
Alecrim (Aeba), Denerval Sá. 
 
Antes da reunião com o 
prefeito Carlos Eduardo, o grupo de empresários tiveram uma audiência com o 
presidente, desembargador José Rêgo Júnior; e o vice-presidente do TRT RN, 
desembargador Carlos Newton de Sousa Pinto. A pauta do encontro foram os 
prejuízos que a greve dos Rodoviários tem trazido ao comércio da capital 
potiguar. 
 
“Fomos muito bem recebidos e 
sentimos dos desembargadores um clima total de parceria. Eles nos garantiram 
que estão empenhados em fazer valer as decisões judiciais e que contam, para 
isso, com o apoio imprescindível da Semob, fiscalizando o volume da frota que 
efetivamente estará sendo colocado nas ruas”, afirma Marcelo Queiroz. 
 
Os empresários foram aos 
magistrados para colocar a sua preocupação com o esvaziamento das lojas em 
virtude do não cumprimento da determinação do próprio TRT de que até 90% da 
frota de ônibus circule na cidade. 
 
“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. 
 
Em reunião ontem na 
Fecomércio, discutindo os horários de funcionamento durante a Copa, ficou 
decidido 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. Ficou acertado 
que os shoppings irão divulgar abertura facultativa para suas lojas após as 
partidas. Apenas as praças de alimentação irão retomar suas atividades. 
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VEÍCULO: PONTO DE VISTA COM NELSON FREIRE   DATA: 17.06.14    
Comércio demonstra preocupação com a greve dos rodoviários |  

 
 
Os prejuízos que a greve de ônibus de Natal vem causando ao comércio da cidade foi 
o principal tema da audiência solicitada por lideranças empresarias do setor de 
comércio e de serviços com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 
Região (TRT), desembargador José Rêgo Júnior. 
 
Participaram do encontro representantes da Federação do Comércio (Fecomércio), 
da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), da Associação Comercial do Rio Grande do 
Norte e de outras entidades. 
 
O presidente da Fecomércio, Marcelo Fernandes Queiroz, expôs para o presidente 
do tribunal a preocupação dos empresários quanto à duração da greve, “que já está 
causando grandes prejuízos ao comércio de Natal com acentuada queda nas vendas, 
além de causar muitos transtornos às pessoas que dependem dos ônibus para se 
deslocarem aos locais de trabalho”. 
 
O presidente do TRT disse aos empresários que, antes dessa audiência, já havia se 
reunido, na semana passada, com os diretores do sindicato dos motoristas de ônibus 
e também com os diretores do sindicato patronal para tratar da greve. 
 
José Rêgo Júnior disse, ainda, que a Justiça do Trabalho não se furtará em 
desempenhar seu papel, dentro do menor espaço de tempo possível, visando à 
pacificação social através do entendimento entre as partes. 
 
O desembargador informou que já está marcada para a amanhã, às 8h30, uma 
audiência de conciliação com o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de 
Passageiros do Município de Natal (SETURN), o Sindicato dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários no Estado do Rio Grande do Norte (SINTRO) e a Prefeitura 



 

de Natal para se buscar um fim para a greve. Essa audiência será presidida pelo 
desembargador Carlos Newton Pinto. 
 
Não havendo acordo, o processo do dissídio coletivo será encaminhado ao relator, 
desembargador Eridson Medeiros, a quem caberá pedir ao Pleno do tribunal para 
julgar o dissídio, inclusive amanhã mesmo. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE   DATA: 17.06.14    
 
Comércio de Natal fica no prejuízo incalculável com a greve dos rodoviários | O 
Jornal de Hoje 
 

 
 
Os shoppings de Natal irão mudar os horários de funcionamento durante os jogos da 
seleção brasileira pela Copa do Mundo. De acordo com uma análise feita por 
empresários do setor, o comércio vem registrando uma movimentação muito fraca 
depois dos jogos. A grande responsabilidade pela queda na movimentação, 
conforme anunciado pelo Sistema Fecomércio, é a greve dos ônibus na cidade, que 
está afetando a mobilidade dos usuários. 
 
“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 Marcelo Queiroz, 
presidente da Fecomércio RN. 
 
Em reunião realizada na manhã de segunda-feira (16), representantes da Câmara 
dos Dirigentes Lojistas (CDL-Natal), dos shoppings da cidade, do Sindicato do 
Comércio Varejista e de Serviços do RN e das associações Comercial do RN e dos 
Empresários do Bairro do Alecrim (Aeba) argumentaram que a questão da greve dos 
Rodoviários é o ponto mais preocupante para o comércio. 
 
Segundo as entidades, 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. A forma como a greve vem sendo conduzida, está nos impingindo”, disse o 
diretor da CDL Natal, Afrânio Miranda. 



 

 
Sobre os horários de funcionamento do comércio, o grupo decidiu que nos dias de 
jogos no estádio Arena das Dunas, em Natal, por enquanto nada irá mudar. Já nos 
dias de jogos da Seleção Brasileira, os shoppings, que antes estavam fechando uma 
hora antes e reabrindo uma hora depois de cada partida da seleção, irão divulgar 
abertura facultativa para suas lojas após as partidas. “Apenas as praças de 
alimentação irão retomar suas atividades”, disse Marcelo Queiroz. 
 
O comércio de rua de Natal continuará fechando duas horas antes do início de cada 
partida do Brasil e não reabrindo após o seu término. Marcelo Queiroz marcou para 
esta terça-feira, 17 de junho, na sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), 
audiências de todos os representantes do Comércio e Serviços que estão 
acompanhando o assunto. As audiências serão realizadas na presença do 
desembargador José Rêgo Júnior e do vice-presidente do TRT-RN, desembargador 
Carlos Newton de Sousa Pinto. 
 
“Vamos fazer um apelo para que façam 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”, disse Queiroz. 
 
  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM   DATA: 17.06.14    
 
Comércio demonstra preocupação com a greve dos rodoviários  
 
Os prejuízos que a greve de ônibus de Natal vem causando ao comércio da cidade foi 
o principal tema da audiência solicitada por lideranças empresarias do setor de 
comércio e de serviços com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 
Região (TRT), desembargador José Rêgo Júnior. 
 
Participaram do encontro representantes da Federação do Comércio (Fecomércio), 
da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), da Associação Comercial do Rio Grande do 
Norte e de outras entidades. 
 
O presidente da Fecomércio, Marcelo Fernandes Queiroz, expôs para o presidente 
do tribunal a preocupação dos empresários quanto à duração da greve, &quot;que já 
está causando grandes prejuízos ao comércio de Natal com acentuada queda nas 
vendas, além de causar muitos transtornos às pessoas que dependem dos ônibus 
para se deslocarem aos locais de trabalho&quot;.  
 
O presidente do TRT disse aos empresários que, antes dessa audiência, já havia se 
reunido, na semana passada, com os diretores do sindicato dos motoristas de ônibus 
e também com os diretores do sindicato patronal para tratar da greve. 
 
José Rêgo Júnior disse, ainda, que a Justiça do Trabalho não se furtará em 
desempenhar seu papel, dentro do menor espaço de tempo possível, visando à 
pacificação social através do entendimento entre as partes.  
 
O desembargador informou que já está marcada para a amanhã, às 8h30, uma 
audiência de conciliação com o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de 
Passageiros do Município de Natal (SETURN), o Sindicato dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários no Estado do Rio Grande do Norte (SINTRO) e a Prefeitura 
de Natal para se buscar um fim para a greve. Essa audiência será presidida pelo 
desembargador Carlos Newton Pinto. 
 
Não havendo acordo, o processo do dissídio coletivo será encaminhado ao relator, 
desembargador Eridson Medeiros, a quem caberá pedir ao Pleno do tribunal para 
julgar o dissídio, inclusive amanhã mesmo.  
 
A greve dos rodoviários começou às 0h de quinta-feira (12) da semana passada. A 
categoria reivindica 16% de reajuste salarial e a elevação do valor do vale 
alimentação do motorista de R$ 197,35 para R$ 450,00. A direção do Seturn 
argumenta que não tem condições de conceder esses reajustes, tendo em vista que 
o valor da tarifa de ônibus em Natal não sofre reajuste há 42 meses. 
 



 

Na quarta-feira (11), o presidente do TRT concedeu liminar em favor do Sindicato 
das Empresas de Transporte Intermunicipal do Estado (Setrans/), determinando que 
o Sintro mantenha o funcionamento mínimo de 70% da frota nos horários de pico, 
compreendido como o horário das 5h às 9h e das 16h às 20h, e 50% fora do pico, sob 
pena de multa diária de R$ 100 mil aos seus dirigentes e empregados desta 
categoria, em caso de descumprimento. 
 
Na quinta-feira (12), o desembargador Carlos Newton Pinto ampliou os efeitos dessa 
decisão para os trabalhadores do transporte urbano de Natal. No fim de semana, ele 
atendeu pedido da Advocacia Geral da União e determinou que o serviço de 
transporte fosse ampliado para 90% durante as quatro horas que antecedem e às 
quatro horas posteriores aos jogos da Copa realizados no estádio Arena das Dunas, 
em Natal. 
 
A decisão do desembargador considerou os argumentos apresentados pela AGU 
baseadas no artigo nº 22 da Lei Geral da Copa. Carlos Newton Pinto determinou, 
ainda, que a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal fiscalize o cumprimento da 
decisão pelos motoristas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG   DATA: 17.06.14    
 
TRT-RN: Comércio demonstra preocupação com a greve dos rodoviários  
 
Os prejuízos que a greve de ônibus de Natal vem causando ao comércio da cidade foi 
o principal tema da audiência solicitada por lideranças empresarias do setor de 
comércio e de serviços com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 
Região (TRT-RN), desembargador José Rêgo Júnior. 
 
Participaram do encontro representantes da Federação do Comércio 
(Fecomércio/RN), da Câmara dos Dirigentes de Natal, da Associação Comercial do 
Rio Grande do Norte e de outras entidades. 
 
O presidente da Fecomércio/RN, Marcelo Fernandes Queiroz, expôs para o 
presidente do tribunal a preocupação dos empresários quanto à duração da greve, 
“que já está causando grandes prejuízos ao comércio de Natal com acentuada queda 
nas vendas, além de causar muitos transtornos às pessoas que dependem dos 
ônibus para se deslocarem aos locais de trabalho”. 
 
Outro que também manifestou sua preocupação, durante a audiência com o 
desembargador José Rêgo Júnior, foi Afrânio Miranda, que falou em nome do CDL 
Natal. 
 
Para Miranda, vários setores do comércio da cidade estão deixando de incrementar 
suas vendas por causa da greve, que dificulta a locomoção do natalense, sobretudo 
do turista, que não conhece a cidade para buscar outras alternativas de transporte. 
“Os turistas estão voltando a pé do estádio após os jogos, e isso é lamentável”, frisou 
o empresário. 
 
Afrânio lembrou ao desembargador que Natal já sediou dois dos quatro jogos da 
Copa do Mundo previstos para a cidade e que, se a greve demorar mais tempo, o 
comércio terá perdas muito grandes. “Na próxima quinta-feira teremos mais um 
jogo da Copa do Mundo e esperamos que a greve dos ônibus tenha chegado ao fim”, 
afirmou. 
 
O presidente do TRT-RN disse aos empresários que, antes dessa audiência, já havia 
se reunido, na semana passada, com os diretores do sindicato dos motoristas de 
ônibus e também com os diretores do sindicato patronal para tratar da greve. 
 
José Rêgo Júnior disse, ainda, que a Justiça do Trabalho não se furtará em 
desempenhar seu papel, dentro do menor espaço de tempo possível, visando à 
pacificação social através do entendimento entre as partes. 
 
“A Justiça do Trabalho está atenta para não permitir que ninguém se aproveite da 



 

realização da Copa do Mundo em Natal para tirar proveito político, seja partidário ou 
sindical’, frisou o presidente. 
 
O desembargador informou que já está marcada para a amanhã, às 8h30, uma 
audiência de conciliação com o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de 
Passageiros do Município de Natal (SETURN), o Sindicato dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários no Estado do Rio Grande do Norte (SINTRO/RN) e a 
Prefeitura de Natal para se buscar um fim para a greve. Essa audiência será presidida 
pelo desembargador Carlos Newton Pinto. 
 
Não havendo acordo, o processo do dissídio coletivo será encaminhado ao relator, 
desembargador Eridson Medeiros, a quem caberá pedir ao Pleno do tribunal para 
julgar o dissídio, inclusive amanhã mesmo. “Isso vai depender do relator”, explicou 
Rêgo Júnior. 
 
Ao final da reunião, o presidente da Fecomercio, Marcelo Queiroz, mostrou-se 
satisfeito, “por ter a convicção de que a Justiça do Trabalho vai fazer de tudo para 
buscar uma solução o mais rápido possível para por fim a greve dos ônibus”. 
 
Greve – A greve dos rodoviários começou a zero hora de quinta-feira (dia 12/06) da 
semana passada. A categoria reivindica 16% de reajuste salariale a elevação do valor 
do vale alimentação do motorista de R$ 197,35 para R$ 450,00. 
 
A direção do Seturn argumenta que não tem condições de conceder esses reajustes, 
tendo em vista que o valor da tarifa de ônibus em Natal não sofre reajuste há 42 
meses. 
 
Na quarta-feira, o presidente do TRT-RN concedeu liminar em favor do Sindicato das 
Empresas de Transporte Intermunicipal do Estado (Setrans/RN), 
 
determinando que o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no 
Estado do Rio Grande do Norte (Sintro/RN) mantenha o funcionamento mínimo de 
70% da frota nos horários de pico, compreendido como o horário das 5h às 9h e das 
16h às 20h, e 50% fora do pico, sob pena de multa diária de R$ 100 mil aos seus 
dirigentes e empregados desta categoria, em caso de descumprimento. 
 
Na quinta-feira, o desembargador Carlos Newton Pinto ampliou os efeitos dessa 
decisão para os trabalhadores do transporte urbano de Natal. No fim de semana, ele 
atendeu pedido da Advocacia Geral da União e determinou que o serviço de 
transporte fosse ampliado para 90% durante as quatro horas que antecedem e as 
quatro horas posteriores aos jogos da Copa realizados no estádio Arena das Dunas, 
em Natal. 
 
A decisão do desembargador considerou os argumentos apresentados pela AGU 



 

baseadas no artigo nº 22 da Lei Geral da Copa. Carlos Newton Pinto determinou, 
ainda, que a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal fiscalize o cumprimento da 
decisão pelos motoristas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR   DATA: 17.06.14    
 
Em audiência no TRT, Fecomércio demonstra preocupação com a greve dos 
rodoviários 
 
Os prejuízos que a greve de ônibus de Natal vem causando ao comércio da cidade foi 
o principal tema da audiência solicitada por lideranças empresarias do setor de 
comércio e de serviços com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 
Região (TRT-RN), desembargador José Rêgo Júnior. 
 
Participaram do encontro representantes da Federação do Comércio 
(Fecomércio/RN), da Câmara dos Dirigentes de Natal, da Associação Comercial do 
Rio Grande do Norte e de outras entidades. 
 

 
Marcelo Queiroz, expôs preocupação dos empresários (Foto: Divulgação/TRT) 
 
O presidente da Fecomércio/RN, Marcelo Fernandes Queiroz, expôs para o 
presidente do tribunal a preocupação dos empresários quanto à duração da greve, 
“que já está causando grandes prejuízos ao comércio de Natal com acentuada queda 
nas vendas, além de causar muitos transtornos às pessoas que dependem dos 
ônibus para se deslocarem aos locais de trabalho”. 
 
Outro que também manifestou sua preocupação, durante a audiência com o 
desembargador José Rêgo Júnior, foi Afrânio Miranda, que falou em nome do CDL 
Natal. 
 
Para Miranda, vários setores do comércio da cidade estão deixando de incrementar 
suas vendas por causa da greve, que dificulta a locomoção do natalense, sobretudo 
do turista, que não conhece a cidade para buscar outras alternativas de transporte. 
“Os turistas estão voltando a pé do estádio após os jogos, e isso é lamentável”, frisou 
o empresário. 
 
Afrânio lembrou ao desembargador que Natal já sediou dois dos quatro jogos da 
Copa do Mundo previstos para a cidade e que, se a greve demorar mais tempo, o 



 

comércio terá perdas muito grandes. “Na próxima quinta-feira teremos mais um 
jogo da Copa do Mundo e esperamos que a greve dos ônibus tenha chegado ao fim”, 
afirmou. 
 
O presidente do TRT-RN disse aos empresários que, antes dessa audiência, já havia 
se reunido, na semana passada, com os diretores do sindicato dos motoristas de 
ônibus e também com os diretores do sindicato patronal para tratar da greve. 
 
José Rêgo Júnior disse, ainda, que a Justiça do Trabalho não se furtará em 
desempenhar seu papel, dentro do menor espaço de tempo possível, visando à 
pacificação social através do entendimento entre as partes. 
 
“A Justiça do Trabalho está atenta para não permitir que ninguém se aproveite da 
realização da Copa do Mundo em Natal para tirar proveito político, seja partidário ou 
sindical’, frisou o presidente. 
 
O desembargador informou que já está marcada para a amanhã, às 8h30, uma 
audiência de conciliação com o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de 
Passageiros do Município de Natal (SETURN), o Sindicato dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários no Estado do Rio Grande do Norte (SINTRO/RN) e a 
Prefeitura de Natal para se buscar um fim para a greve. Essa audiência será presidida 
pelo desembargador Carlos Newton Pinto. 
 
Não havendo acordo, o processo do dissídio coletivo será encaminhado ao relator, 
desembargador Eridson Medeiros, a quem caberá pedir ao Pleno do tribunal para 
julgar o dissídio, inclusive amanhã mesmo. “Isso vai depender do relator”, explicou 
Rêgo Júnior. 
 
Ao final da reunião, o presidente da Fecomercio, Marcelo Queiroz, mostrou-se 
satisfeito, “por ter a convicção de que a Justiça do Trabalho vai fazer de tudo para 
buscar uma solução o mais rápido possível para por fim a greve dos ônibus”. 
 
Greve – A greve dos rodoviários começou a zero hora de quinta-feira (dia 12/06) da 
semana passada. A categoria reivindica 16% de reajuste salarial e a elevação do valor 
do vale alimentação do motorista de R$ 197,35 para R$ 450,00. 
 
A direção do Seturn argumenta que não tem condições de conceder esses reajustes, 
tendo em vista que o valor da tarifa de ônibus em Natal não sofre reajuste há 42 
meses. 
 
Na quarta-feira, o presidente do TRT-RN concedeu liminar em favor do Sindicato das 
Empresas de Transporte Intermunicipal do Estado (Setrans/RN), 
 
determinando que o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no 



 

Estado do Rio Grande do Norte (Sintro/RN) mantenha o funcionamento mínimo de 
70% da frota nos horários de pico, compreendido como o horário das 5h às 9h e das 
16h às 20h, e 50% fora do pico, sob pena de multa diária de R$ 100 mil aos seus 
dirigentes e empregados desta categoria, em caso de descumprimento. 
 
Na quinta-feira, o desembargador Carlos Newton Pinto ampliou os efeitos dessa 
decisão para os trabalhadores do transporte urbano de Natal. No fim de semana, ele 
atendeu pedido da Advocacia Geral da União e determinou que o serviço de 
transporte fosse ampliado para 90% durante as quatro horas que antecedem e as 
quatro horas posteriores aos jogos da Copa realizados no estádio Arena das Dunas, 
em Natal. 
 
A decisão do desembargador considerou os argumentos apresentados pela AGU 
baseadas no artigo nº 22 da Lei Geral da Copa. Carlos Newton Pinto determinou, 
ainda, que a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal fiscalize o cumprimento da 
decisão pelos motoristas. 
 
Atualizado em 17 de junho às 14:47 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO VT   DATA: 17.06.14    
 
Greve dos rodoviários em Natal 
 
TRT-RN: Comércio demonstra preocupação com  a greve dos rodoviários 
 
Os prejuízos que a greve de ônibus de Natal vem causando ao comércio da cidade foi 
o principal tema da audiência solicitada por lideranças empresarias do setor de 
comércio e de serviços com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 
Região (TRT-RN), desembargador José Rêgo Júnior. 
 
Participaram do encontro representantes da Federação do Comércio 
(Fecomércio/RN), da Câmara dos Dirigentes de Natal, da Associação Comercial do 
Rio Grande do Norte e de outras entidades. 
 
O presidente da Fecomércio/RN, Marcelo Fernandes Queiroz, expôs para o 
presidente do tribunal a preocupação dos empresários quanto à duração da greve, 
&quot;que já está causando grandes prejuízos ao comércio de Natal com acentuada 
queda nas vendas, além de causar muitos transtornos às pessoas que dependem dos 
ônibus para se deslocarem aos locais de trabalho&quot;. 
 
Outro que também manifestou sua preocupação, durante a audiência com o 
desembargador José Rêgo Júnior, foi Afrânio Miranda, que falou em nome do CDL 
Natal. 
 
Para Miranda, vários setores do comércio da cidade estão deixando de incrementar 
suas vendas por causa da greve, que dificulta a locomoção do natalense, sobretudo 
do turista, que não conhece a cidade para buscar outras alternativas de transporte. 
&quot;Os turistas estão voltando a pé do estádio após os jogos, e isso é 
lamentável&quot;, frisou o empresário. 
 
Afrânio lembrou ao desembargador que Natal já sediou dois dos quatro jogos da 
Copa do Mundo previstos para a cidade e que, se a greve demorar mais tempo, o 
comércio terá perdas muito grandes. &quot;Na próxima quinta-feira teremos mais 
um jogo da Copa do Mundo e esperamos que a greve dos ônibus tenha chegado ao 
fim&quot;, afirmou. 
 
O presidente do TRT-RN disse aos empresários que, antes dessa audiência, já havia 
se reunido, na semana passada, com os diretores do sindicato dos motoristas de 
ônibus e também com os diretores do sindicato patronal para tratar da greve. 
 
José Rêgo Júnior disse, ainda, que a Justiça do Trabalho não se furtará em 
desempenhar seu papel, dentro do menor espaço de tempo possível, visando à 
pacificação social através do entendimento entre as partes. 



 

 
&quot;A Justiça do Trabalho está atenta para não permitir que ninguém se aproveite 
da realização da Copa do Mundo em Natal para tirar proveito político, seja partidário 
ou sindical', frisou o presidente. 
 
O desembargador informou que já está marcada para a amanhã, às 8h30, uma 
audiência de conciliação com o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de 
Passageiros do Município de Natal (SETURN), o Sindicato dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários no Estado do Rio Grande do Norte (SINTRO/RN) e a 
Prefeitura de Natal para se buscar um fim para a greve. Essa audiência será presidida 
pelo desembargador Carlos Newton Pinto. 
 
Não havendo acordo, o processo do dissídio coletivo será encaminhado ao relator, 
desembargador Eridson Medeiros, a quem caberá pedir ao Pleno do tribunal para 
julgar o dissídio, inclusive amanhã mesmo. &quot;Isso vai depender do 
relator&quot;, explicou Rêgo Júnior. 
 
Ao final da reunião, o presidente da Fecomercio, Marcelo Queiroz, mostrou-se 
satisfeito, &quot;por ter a convicção de que a Justiça do Trabalho vai fazer de tudo 
para buscar uma solução o mais rápido possível para por fim a greve dos 
ônibus&quot;. 
 
Greve – A greve dos rodoviários começou a zero hora de quinta-feira (dia 12/06) da 
semana passada. A categoria reivindica 16% de reajuste salariale a elevação do valor 
do vale alimentação do motorista de R$ 197,35 para R$ 450,00. 
 
A direção do Seturn argumenta que não tem condições de conceder esses reajustes, 
tendo em vista que o valor da tarifa de ônibus em Natal não sofre reajuste há 42 
meses. 
 
Na quarta-feira, o presidente do TRT-RN concedeu liminar em favor do Sindicato das 
Empresas de Transporte Intermunicipal do Estado (Setrans/RN), 
 
determinando que o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no 
Estado do Rio Grande do Norte (Sintro/RN) mantenha o funcionamento mínimo de 
70% da frota nos horários de pico, compreendido como o horário das 5h às 9h e das 
16h às 20h, e 50% fora do pico, sob pena de multa diária de R$ 100 mil aos seus 
dirigentes e empregados desta categoria, em caso de descumprimento. 
 
Na quinta-feira, o desembargador Carlos Newton Pinto ampliou os efeitos dessa 
decisão para os trabalhadores do transporte urbano de Natal. No fim de semana, ele 
atendeu pedido da Advocacia Geral da União e determinou que o serviço de 
transporte fosse ampliado para 90% durante as quatro horas que antecedem e as 
quatro horas posteriores aos jogos da Copa realizados no estádio Arena das Dunas, 



 

em Natal. 
 
A decisão do desembargador considerou os argumentos apresentados pela AGU 
baseadas no artigo nº 22 da Lei Geral da Copa. Carlos Newton Pinto determinou, 
ainda, que a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal fiscalize o cumprimento da 
decisão pelos motoristas. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Comércio demonstra preocupação com a greve dos rodoviários  
ás 14:31 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Comércio demonstra preocupação com a greve dos rodoviários  
 
Os prejuízos que a greve de ônibus de Natal vem causando ao comércio da cidade foi 
o principal tema da audiência solicitada por lideranças empresarias do setor de 
comércio e de serviços com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 
Região (TRT-RN), desembargador José Rêgo Júnior. Participaram do encontro 
representantes da Federação do Comércio (Fecomércio/RN), da Câmara dos 
Dirigentes de Natal, da Associação Comercial do Rio Grande do Norte e de outras 
entidades. 
 
O presidente da Fecomércio/RN, Marcelo Fernandes Queiroz, expôs para o 
presidente do tribunal a preocupação dos empresários quanto à duração da greve, 
“que já está causando grandes prejuízos ao comércio de Natal com acentuada queda 
nas vendas, além de causar muitos transtornos às pessoas que dependem dos 
ônibus para se deslocarem aos locais de trabalho”. Outro que também manifestou 
sua preocupação, durante a audiência com o desembargador José Rêgo Júnior, foi 
Afrânio Miranda, que falou em nome do CDL Natal. 
 
Para Miranda, vários setores do comércio da cidade estão deixando de incrementar 
suas vendas por causa da greve, que dificulta a locomoção do natalense, sobretudo 
do turista, que não conhece a cidade para buscar outras alternativas de transporte. 
“Os turistas estão voltando a pé do estádio após os jogos, e isso é lamentável”, frisou 
o empresário. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE FATO.COM   DATA: 17.06.14    
 
Fecomércio apela ao TRT para garantir determinação judicial sobre frota de ônibus  
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, esteve na 
manhã desta terça-feira (17.06) em audiência com o presidente, desembargador 
José Rêgo Júnior; e o vice-presidente do TRT RN, desembargador Carlos Newton de 
Sousa Pinto. Queiroz esteve acompanhado do presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista e de Serviços do estado, George Ramalho; do presidente da Associação 
Comercial do RN, Itamar Maciel; do diretor da CDL Natal, Afrânio Miranda e o 
presidente da Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim (Aeba), Denerval Sá. 
A pauta do encontro foram os prejuízos que a greve dos Rodoviários tem trazido ao 
comércio da capital potiguar. 
 
 &quot;Fomos muito bem recebidos e sentimos dos desembargadores um clima 
total de parceria. Eles nos garantiram que estão empenhados em fazer valer as 
decisões judiciais e que contam, para isso, com o apoio imprescindível da Semob, 
fiscalizando o volume da frota que efetivamente estará sendo colocado nas 
ruas&quot;, afirma Marcelo Queiroz. 
 
 Os empresários foram aos magistrados para colocar a sua preocupação com o 
esvaziamento das lojas em virtude do não cumprimento da determinação do próprio 
TRT de que até 90% da frota de ônibus circule na cidade. 
 
 &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. 
 
  Horários 
 
 Em reunião ontem na Fecomércio, discutindo os horários de funcionamento 
durante a Copa, ficou decidido 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. Ficou acertado 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: BLOG DO HEITOR GREGÓRIO   DATA: 17.06.14    
 
Rodoviários de Natal  
 
Os prejuízos que a greve de ônibus de Natal vem causando ao comércio da cidade foi 
o principal tema da audiência solicitada por lideranças empresarias do setor de 
comércio e de serviços com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 
Região (TRT-RN), desembargador José Rêgo Júnior. 
 
Participaram do encontro representantes da Federação do Comércio 
(Fecomércio/RN), da Câmara dos Dirigentes de Natal, da Associação Comercial do 
Rio Grande do Norte e de outras entidades. 
 
O presidente do TRT-RN disse aos empresários que, antes dessa audiência, já havia 
se reunido, na semana passada, com os diretores do sindicato dos motoristas de 
ônibus e também com os diretores do sindicato patronal para tratar da greve. 
 
José Rêgo Júnior disse, ainda, que a Justiça do Trabalho não se furtará em 
desempenhar seu papel, dentro do menor espaço de tempo possível, visando à 
pacificação social através do entendimento entre as partes. 
 
Entre em contato! heitor.gregorio@hotmail.com 
 
 
Classificação: Positiva 
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Fecomércio e demais entidades externam ao TRT preocupação com falta de ônibus 
 
 
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. 
 
17 de Junho de 2014 
 
 Uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira, 16.06, 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. &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: BLOG DO BG   DATA: 17.06.14    
 
GREVE RODOVIÁRIOS FAZENDO ESTRAGO: Abertura de lojas de shoppings passa a 
ser facultativa após jogos do Brasil  
 
A greve dos rodoviários na capital segue fazendo estragos em todos os segmentos. 
Não bastasse o sacrifício do usuário no martírio que se transformou sua ida ao seu 
destino ou trabalho, o reflexo da frota reduzida vem atingindo o comércio em cheio 
nos últimos dias. Diante da situação, a reabertura das lojas dos shoppings de Natal 
após os jogos da seleção brasileira passa, a partir desta terça-feira (17), passa a ser 
facultativa. A exceção fica apenas para as praças de alimentação. 
 
Embora o movimento do comércio após os jogos da Seleção seja fraco pela 
concentração do torcedor em casas de famílias ou de amigos, a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio-RN) 
também culpa à falta de ônibus circulando na cidade, como determinante. Membros 
da Fecomércio, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL Natal) e Sindicato do 
Comércio tiveram divulgaram que houve prejuízo de cerca de 50% nas vendas no 
comércio de rua e 20% nos shoppings. 
 
Vale destacar que a mudança nos horários será restrita às lojas de shopping e apenas 
no pós-jogo, ou seja, os próprios donos das lojas decidirão se voltam a funcionar. Já 
os supermercados, como de costume, suspendem as atividades 30 minutos antes 
das partidas da seleção e voltam a trabalhar normalmente 30 minutos depois de 
cada jogo. 
 
 
Classificação: Positiva 
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SHOPPINGS E COMÉRCIO FUNCIONARÃO EM HORÁRIOS DIFERENCIADOS 
 
Em reunião realizada ontem (16), coordenada pelo presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Fernandes Queiroz, o horário de funcionamento dos 
comércios e shoppings foi posto em pauta. Foi levado em consideração a greve dos 
rodoviários, que reduziu drasticamente a quantidade de transporte publico na 
cidade.  
 
Durante a reunião ficou decidido que o comercio funcinará normalmente e em dias 
de jogos em Natal também nada mudará. Já nos dias de jogos da Seleção Brasileira, 
o comércio de rua continuará fechando duas horas antes dos jogos e não reabrindo 
depois do seu termino. Já os shoppings que antes fechavam uma hora antes e 
abriam uma depois agora declararão ponto facultativo.  
 
“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.  
 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 
 
 
 

http://www.rodrigoloureiro.com.br/novo/coluna/4820-shoppings-e-comercio-tem-horarios-funcionarao-em-horarios-diferenciados-
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Sesc está com inscrições abertas para cursos gratuitos de julho 
 
Encerram nesta sexta-feira (20/06) as inscrições para os cursos gratuitos de julho do 
Programa Comprometimento e Gratuidade (PCG), promovido pelo Sistema 
Fecomércio, através do Sesc RN. Uma ótima oportunidade para descobrir um novo 
talento ou aprimorá-lo. 
 
Serão disponibilizadas 175 vagas para os cursos de corte e costura básico, bolos 
decorados; bolos artísticos; tortas doces e salgadas; sopas, saladas e sanduíches; 
customização de roupas; carteiras artesanais; bordados decorativos e curso de 
pátina. As vagas são para turmas em Natal, Mossoró e Seridó. O edital com todas as 
informações está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Sobre as inscrições 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 09 a 20/06 
e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os 
aprovados será divulgada no dia 27/06 pelo site do Sesc RN, e as aulas têm início a 
partir do dia 01/07. 
 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais 
(com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e de 
escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove deficiência física 
ou mental. 
 
Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá 
estar acompanhado do responsável. Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas 
áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo 
cursos preparatórios para o ENEM) 
 
Atualizado em 17 de junho às 16:04 
 
 
Classificação: Positiva 
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 As 175 vagas são para turmas em Natal, Mossoró e Seridó 
 
Encerram nesta sexta-feira (20/06) as inscrições para os cursos gratuitos de julho do 
Programa Comprometimento e Gratuidade (PCG), promovido pelo Sistema 
Fecomércio, através do Sesc RN. Uma ótima oportunidade para descobrir um novo 
talento ou aprimorá-lo. 
 
Serão disponibilizadas 175 vagas para os cursos de corte e costura básico, bolos 
decorados; bolos artísticos; tortas doces e salgadas; sopas, saladas e sanduíches; 
customização de roupas; carteiras artesanais; bordados decorativos e curso de 
pátina. As vagas são para turmas em Natal, Mossoró e Seridó. O edital com todas as 
informações está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. Sobre as 
inscrições 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 09 a 20/06 
e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os 
aprovados será divulgada no dia 27/06 pelo site do Sesc RN, e as aulas têm início a 
partir do dia 01/07. 
 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais 
(com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e de 
escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove deficiência física 
ou mental. 
 
Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá 
estar acompanhado do responsável. Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas 
áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo 
cursos preparatórios para o ENEM) 
 



 

  
 
Fonte: Sesc RN 
 
Classificação: Positiva 
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