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 O prefeito de Fernando Pedroza 
Daniel Pereira [PMDB] recebeu na noite desta quarta feira, 25, a comitiva do 
SESC, que através do presidente do sistema Fecomércio/Sesc/Senac 
Marcelo Queiroz e das diretoras Jeany Amaral, regional do SESC, e Lucia Galvão, 
dos programas sociais do SESC, prestigiou a noite Fernandopedrozense, trazendo 
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um belíssimo espetáculo teatral que encantou a todos em praça pública, durante 
mais 
de uma hora de apresentação.  
 
Em seguida Daniel apresentou o 
novo prédio da prefeitura que será inaugurado nesta quinta feira, 26. 
 
O prefeito conversou com o 
presidente Marcelo Queiroz, com as diretoras e com o padre Severino que também 
foi 
convidado a conhecer tudo em primeira mão. 
 
Ali, Daniel contou dos planos 
para revitalizar a economia da cidade, através de projetos na área de ecologia 
e turismo. 
 
Como exemplo, apontou o 
projeto do teleférico (bondinho) que pretende viabilizar, para incrementar o 
turismo rústico no pico do Cabugi. 
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VEÍCULO:  PORTAL NO AR   DATA: 26.06.14              
Macroplan apresenta proposta sobre uso comercial do Augusto Severo à 
Fiern - Portal No Ar 
 
 
O destino do aeroporto Augusto Severo, em Parnamirim, pode ser decidido nos 
próximos dias. Atendendo um pedido do Sebrae/RN e da Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern), a empresa de consultoria Macroplan 
está levantando informações para apresentar um projeto de reutilização da área 
aos empresários. 
 
De acordo com o consultor, Francisco Soares Júnior, a empresa já encaminhou 
uma proposta que está sendo discutida na Fiern. O estudo será incluído no Mais 
RN, também desenvolvido pela Macroplan, que mostrará os potenciais 
econômicos do estado. 
 
Soares Júnior explicou como foi elaborada a proposta sobre o uso do Augusto 
Severo (Foto: Alberto Leandro) 
“O primeiro foi levantado as questões jurídicas, legais. No contrato de concessão 
da área do aeroporto  fala que assim que a Infraero não utilizasse a área, seria 
devolvida automaticamente para a Aeronáutica. A Aeronáutica está estudando 
usar a área como um Centro de Operações e ainda ampliar a estrutura. Tem que 
ser visto essa questão legal”, detalhou o consultor. 
 
Francisco Soares Júnior afirmou que também foram analisadas as propostas da 
Fecomércio de tornar o antigo aeroporto em um Centro de Convenções. “Há três 
alternativas de uso da área. Uma delas o Centro de Convenções. No aeroporto 
tem investimento do Governo do Estado, então estamos analisando uma maneira 
que não prejudique a Aeronáutiva e o Governo”, acrescentou. 
 
“Estão sendo levantadas as propostas, os condicionantes, para encontrarmos o 
equilíbrio. Estamos aguardando o entendimento da diretoria da Fiern e da 
Macroplan para avançarmos”, declarou Francisco Soares Júnior que antecipou 
uma provável visita de uma equipe da Macroplan a Natal na próxima semana. 
 
Mais RN 
 
O consultor da Macroplan confirmou para o dia 18 de julho, a apresentação final 
do Mais RN feita pela Fiern. “Vai ser mostrado de forma bem clara, o diagnostico 
do cenário econômico do estado, o que pode melhorar, quais projetos que podem 
alavancar a economia do estado”, afirmou Francisco Soares Júnior. 
 
Ele ainda falou sobre a construção de um portal de informação, no qual os 
projetos em andamento serão expostos para qualquer empreendedor. “O portal 
terá todas as informações, em três idiomas, de forma clara, de forma dinâmica e 
atualizada”, disse Soares sobre a plataforma. 



 

 
Atualizado em 25 de junho às 17:00 
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VEÍCULO:  PORTAL NO AR   DATA: 26.06.14              
 
Greve dos rodoviários altera rotina e esvazia o Centro da cidade 
 

 
 
Principal centro de comércio estava vazio (Foto: Wellington Rocha) 
A paralisação total dos rodoviários desde as primeiras horas da manhã desta quarta-
feira (25) alterou a rotina do natalense, que precisou passar horas nas paradas de 
ônibus para conseguir chegar aos seus destinos. O comércio da capital foi um dos 
setores mais afetados com a paralisação, registrando cerca de 60% de atrasos dos 
funcionários e 20% de faltas. 
 
É o caso da vendedora Riliana Macena, de 30 anos. Ela conta que teve que madrugar 
para conseguir chegar ao trabalho e após horas esperando em uma parada de 
ônibus ele só conseguiu pegar um transporte alternativo lotado. “Vim porque tenho 
que cumprir com as minhas obrigações, mas ainda não sei como vou voltar pra 
casa”, revelou aflita. 
 
Na Avenida Rio Branco, no Centro, um dos principais polos de comércio da cidade, 
vários estabelecimentos tiveram que fechar as portas mais cedo do que o de 
costume pelo número reduzido de funcionários e principalmente pala falta de 
movimento. 
 
A proprietária de uma ótica, Jovanilza Feitosa diz que desde o início da greve dos 
ônibus o movimento em seu estabelecimento diminuiu bastante, e que hoje quase 
não houve clientes. “Vim trabalhar porque peguei uma carona com o meu marido e 
devo voltar pra casa com ele”, disse. 
 
A situação não era diferente nos tradicionais pontos de parada da região, que 
registraram pouco movimento no dia de hoje. Os poucos que ainda tentavam a 
sorte, estavam ali esperando por muito tempo. Como a estudante Joseane Rafaela, 
que estava na parada há mais de uma hora, mas sem sucesso. “Vou esperar, é o que 
me resta”, desabafou ela. 
 



 

Paradas de ônibus tinham pouco movimento (Foto: Wellington Rocha) 
Para George Ramalho, vice-presidente da Fecomércio, a greve está sendo 
“desastrosa” e impactou nas vendas desta quarta-feira (25). Ele acredita que as 
vendas terão dados negativos neste mês de junho. “O comércio da Cidade e do 
Alecrim vão vender pelo menos 50% do que venderia e os shoppings 30%”, afirmou 
o dirigente. 
 
Além de prejudicar a população, George Ramalho apontou que os turistas que 
visitam Natal por causa da Copa do Mundo foram também lesados. “O maior crime 
desta greve foi perder a oportunidade de mostrar ao turista uma cidade organizada, 
que respeita o consumidor ao turista. O legado podia ser muito maior”, encerrou o 
vice-presidente da Fecomércio. 
 
Reunião 
 
Nastagnan Batista, presidente do Sintro (Foto: Alberto Leandro) 
Uma nova tentativa de conciliação entre rodoviários e empresários não surtiu efeito 
e o impasse entre as categorias continua. De acordo com o presidente do Sintro-RN, 
Nastagnan Batista, a categoria quer que as empresas não cortem o ponto dos 
trabalhadores que aderiram à greve que já dura 13 dias. “Tivemos reunião com as 
empresas e até agora apenas a empresa Conceição se comprometeu em pagar os 
dias, vamos negociar com as demais para ter a garantia”, afirmou Nastagnan antes 
de entrar na sala de reunião que mais uma vez não houve um desfecho favorável. 
 
Sobre a decisão do Tribunal Regional do Trabalho no RN, na tarde desta quarta que 
determinou o fim imediato da paralisação com autorização de uso de força policial 
caso necessário, Nastagnan afirmou que a categoria é quem vai definir. 
 
“A decisão judicial tem que ser cumprida, o sindicato não vai se opor, mas quem vai 
definir é a categoria, os próprios trabalhadores”, afirmou Nastagnan. 
 
No início da manhã desta quinta haverá novamente reuniões nas garagens das 
empresas de ônibus, para definir se voltam a circular. 
 
Atualizado em 25 de junho às 17:12 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO:  PORTAL NO AR   DATA: 25.06.14              
 
Greve de ônibus impede que 20% dos funcionários cheguem ao trabalho, diz 
Fecomércio - Portal No Ar 
 
 
O comércio potiguar sente na pele as consequências da greve dos ônibus que 
pararam de circular 100% nesta quarta-feira (25). De acordo com a Fecomércio, 60% 
dos funcionários chegaram atrasados nos locais de trabalho e 20% não conseguiram 
chegar. 
 
Comércio sente os efeitos da greve dos ônibus (Foto: Alberto Leandro) 
“Os comerciantes estão se virando, indo buscar os funcionários ou estão pegando 
carona. Há uma boa vontade dos empresários e dos funcionários também, por que 
eles querem trabalhar, alguns ganham comissão e não querem faltar”, declarou o 
vice-presidente da Fecomércio, George Ramalho. 
 
Para George, a greve está sendo “desastrosas” e impactou nas vendas desta quarta-
feira (25). Ele acredita que as vendas terão dados negativos neste mês de junho. “O 
comércio da Cidade e do Alecrim vão vender pelo menos 50% do que venderia e os 
shoppings 30%”, afirmou o dirigente. 
 
Além de prejudicar a população, George Ramalho apontou que os turistas que 
visitam Natal por causa da Copa do Mundo foram também lesados. “O maior crime 
desta greve foi perder a oportunidade de mostrar ao turista uma cidade organizada, 
que respeita o consumidor ao turista. O legado podia ser muito maior”, encerrou o 
vice-presidente da Fecomércio. 
 
Atualizado em 25 de junho às 15:59 
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ANGICOS RECEBE BIBLIOSESC HOJE 
 

 
 
Hoje, 25, a BiblioSesc chega a 
mais uma cidade do interior do Estado: Angicos, distante 155 km de Natal. 
Depois de passar por Santa Cruz, o projeto, realizado pelo Sistema Fecomércio 
RN, por meio do Sesc, oferecerá gratuitamente aos angicanos um grande acervo de 
publicações para empréstimo e consulta. A inauguração acontece  na 
Praça Jota da Penha, local onde a unidade móvel ficará estacionada durante um 
mês. 
 
Depois da inauguração oficial, 
o Sesc apresentará o espetáculo Estação dos Contos, com o Grupo Estação de 
Teatro (RN). Há três anos, a BiblioSesc fomenta o gosto pela leitura. Seu 
acervo de mais de 3 mil publicações, incluindo jornais, revistas e livros de 
diversos gêneros, circula sistematicamente pela Grande Natal desde 2011, e 
também já passou pela Praia de Pipa dois anos seguidos, durante a Feira 
Literária de Pipa (FliPipa), por Mossoró, Caicó e Macau. 
 
Este ano, a unidade móvel 
ampliou sua área de atuação ao levar o serviço gratuito ao interior do Estado. 
Em agosto, o projeto pega a estrada rumo a mais uma cidade, ainda a ser 
definida. 
 



 

Para fazer consulta ou 
empréstimo – este último com duração de até sete (7) dias -, basta apresentar 
documento de Identidade e comprovante de residência. A expectativa é de que, 
até o dia 30/07, data em que ficará estacionada na praça central de Angicos, a 
BiblioSesc atraia mais de 1000 visitantes. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO:  PORTAL NO AR   DATA: 25.06.14              
Sesc/RN abre inscrições para cursos gratuitos de julho - Portal No Ar 
 
 
 
Encerram nesta sexta-feira (20) 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 de junho pelo site do Sesc RN, e as aulas têm 
início a partir do dia 1º de julho. 
 
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) 
 
Serviço:  
Inscrições para cursos gratuitos de julho do PCG  
Data: 09 a 20/06, das 8h às 17h  
Local: Sesc Centro. Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta |Sesc Mossoró. Rua Dr. João 
Marcelino, s/n. Nova Betânia |Sesc Seridó. Rua Rua Washington Luiz, nº. 55. Boa 
Passagem. Caicó/RN. 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO:  PORTAL MERCADO ABERTO   DATA: 25.06.14              
 
Portal Mercado Aberto - Empregos clippada em 25/06/2014  
Início / Notícias / Empregos / Banco de oportunidades do Senac está com vagas 
abertas 
25/06/2014 14h24 - Atualizado em 25/06/2014 14h33 Banco de oportunidades 
do Senac está com vagas abertas Os currículos devem ser encaminhados até a 
próxima sexta-feira (27) 
O Banco de Oportunidades dispõe, nesta semana, de 33 anúncios de emprego para 

ex-alunos da região metropolitana de Natal e de Mossoró. há opções nas áreas de 
gastronomia, gestão e negócios, informática e beleza. Os currículos devem ser 
encaminhados até a próxima sexta-feira (27). 

Os interessados devem entrar em contato pelo 4005-1008 ou enviar currículo 
diretamente para bancodeoportunidades@rn.senac.br. É preciso ter concluído 
algum curso ou estar matriculado na instituição. 

Confira as vagas: http://ow.ly/yoVbN 

Fonte: Senac RN 

Classificação: Positiva 

http://www.portalmercadoaberto.com.br/noticias-categoria?categoria=16
http://www.klipbox.com.br/index
http://www.klipbox.com.br/noticias
http://www.klipbox.com.br/noticias-categoria?categoria=16
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