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VEÍCULO: GAZETA DO OESTE          DATA: 03.08.14        EDITORIA: LITZS 
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VEÍCULO: GAZETA DO OESTE          DATA: 03.08.14        EDITORIA: SOCIAL  

  
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: OMOSSOROENSE         DATA: 03.08.14        EDITORIA: PAULO PINTO 
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VEÍCULO: OMOSSOROENSE         DATA: 03.08.14        EDITORIA: EMERY COSTA 
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VEÍCULO: BLOG THAÍSA GALVÃO         DATA: 02.08.14  
Robinson Faria termina sexta-feira na festa da Fecomércio e Arraiá do  

 
 
O candidato a governador, Robinson Faria (PSD) terminou a noite de sexta-feira no 
Arraiá do Sabugo, que completa 22 anos no bairro das Rocas. 
 
O candidato lembrou que prestigiou a festa no ano passado. 
 
O evento é organizado por Deda das Quintas, eleitor de Robinson.  
Fotos Instagram 
 



 

Antes, o candidato foi ao Boulevard Recepções para a posse da diretoria da 
Fecomércio e entrega do prêmio Mérito Jessé Freire.  
Também estiveram na festa a candidata ao Senado Fátima Bezerra (PT) e o deputado 
Fernando Mineiro (PT). 
 
 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA ONLINE          DATA: 02.08.14     
 
Prêmio Jessé Freire celebra sucesso empresarial do RN | Ponto de Vista com 
Nelson Freire 
 
 

 
 
Posted on 02. Aug, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
Histórias de sucesso no ramo empresarial foram celebradas na noite de ontem (01), 
quando a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 
(Fecomercio RN), fez a entrega da mais importante homenagem do comércio 
potiguar, o Mérito Jessé Freire 2014, no Boulevard Recepções. Com ares de festejo, a 
noite marcou ainda a posse oficial da diretoria eleita para o próximo quatriênio. 
Prestigiaram a festa os atuantes na classe empresarial, representados pelo 
presidente da Fecomercio, Marcelo Queiroz; presidente da CDL, Marcelo Rosado  e 
autoridades política, como a governadora Rosalba Ciarlini; o ministro da Previdência 
Social, Garibaldi  Filho; o presidente da Assembléia Legislativa, Ricardo Motta, 
presidente da Câmara Municipal, Albert Dickson, além de outros políticos do 
legislativo e executivo. 
 
Esta foi a 11º primeira edição do Mérito Jessé Freire, sempre consagrando a atuação 
dos mais importantes personagens da classe empresarial. Na edição deste ano, que 



 

também homenageia a Federação que comemora 65 anos, receberam a comenda os 
empresários Flávio Rocha (Grupo Guararapes/Riachuelo), Empresário do Ano no 
Setor de Comércio;  Antonio Sales (Posto Novo Horizonte);  na categoria Jovem 
Empresário; José Maria Figueiredo (Unifacex),  Empresário do Ano no Setor de 
Serviços; Francisca Diassis Rosado (Harabello Turismo), Empresária do Ano no Setor 
de Turismo; e Dorian Morais (Riograndense Distribuidora), Experiência Empresarial. 
 
 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS          DATA: 02.08.14     
 
Robinson e Fátima na Festa da Fecomércio » Blog do Marcos Dantas 
 

 
 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 
(Fecomércio/RN) realizou nesta sexta-feira (01), no Boulevard Recepções, a posse 
oficial da sua nova diretoria, eleita para o quadriênio 2014/2018. 
 
E a chapa da coligação “Liderados Pelo Povo”, Robinson Faria (Governo) e Fátima 
Bezerra (Senado) também prestigiaram o evento. O deputado Fernando Mineiro 
acompanhou seus aliados. A noite também foi marcada pela entrega do troféu 
Mérito Jessé Freire 2014 (Edição Especial dos 65 anos da Federação), e pela 
comemoração do Dia do Comerciante. Foto: Divulgação. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO:BLOG THAÍSA GALVÃO          DATA: 03.08.14  
 
Governadora Rosalba prestigia setor do Comércio | Thaisa Galvão 
 

4 
 
Presente à festa de posse da diretoria da Fecomércio e entrega do Mérito Jessé 
Freire, a governadora Rosalba Ciarlini fez entrega da distinção ap presidente das 
Lojas Riachuelo, empresário Flávio Rocha. 
 
As categorias da premiação incluíram os setores de Serviço, Turismo, Jovem 
Empresário e Experiência Profissional.  



 

 
O presidente da Fecomércio, Marcelo Fernandes de Queiroz, tomou posse para mais 
uma geståo à frente da Federação. 
 
Os empresários homenageados com o Mérito Jessé Freire 2014 foram: Flávio Rocha 
(Empresário do Ano no Setor de Comércio), José Maria Figueiredo (Empresário do 
Ano no Setor de Serviços), Francisca de Assis Rosado (Empresário do Ano no Setor de 
Turismo), Antonio Sales (Jovem Empresário) e Dorian Morais (Experiência 
Profissional). 



 

VEÍCULO: BLOG THAISA GALVÃO         DATA: 02.08.14     
Rogério Marinho e Flávio Rocha conversam sobre Pró-Sertão | Thaisa Galvão 

 
 

Na festa da Fecomércio, nesta sexta-feira, o Pró-Sertão, projeto criado pelo Governo 

do Estafo, foi tema da conversa entre o empresário-homenageado Flávio Rocha e o 

candidato a deputado federal, Rogério Marinho (PSDB).  

Foi Rogério, como secretário de Desenvolvimento, quem idealizou o projeto que 

envolve pequenos produtores do interior do Rio Grande do Norte, com apoio de 

grandes empresas como as Lojas Riachuelo, comandadas por Flávio, que apostou no 

projeto. 

 

 

 

Classificação: Positiva 



 

 

VEÍCULO: BLOG CARLOS SANTOS         DATA: 02.08.14     
Fecomércio empossa diretoria e premia empresários 
 
sábado - 02/08/2014 - 09:55h 
 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 
(FECOMÉRCIO/RN) promoveu solenidade para entrega na noite desta sexta-feira 
(01), dos troféus do Mérito Jessé Freire a cinco empresários de destaque no estado. 
Ocorreu no Boulevard Recepções, em Natal. 
 
A iniciativa também marcou as comemorações pelo Dia do Comerciante e a 
apresentação da nova diretoria, que tomou posse formalmente no dia 23 de julho 
para o mandato 2014/2018. 
 
O presidente da Fecomércio, Marcelo Fernandes de Queiroz, foi empossado para 
novo mandato de quatro anos. Foi o único orador da noite, agradecendo sobremodo 
a confiança da classe ao seu nome, ao lado dos demais dirigentes. 
 
Os empresários homenageados com o Mérito Jessé Freire 2014 foram:  
 
Flávio Rocha (Empresário do Ano no Setor de Comércio);  
José Maria Figueiredo (Empresário do Ano no Setor de Serviços);  
Francisca de Assis Rosado (Empresário do Ano no Setor de Turismo);  
Antonio Sales (Jovem Empresário);  
Dorian Morais (Experiência Profissional). 
 
A governador Rosalba Ciarlini (DEM) foi convidada para entregar o troféu a Flávio 
Rocha. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

 

VEÍCULO: RN POLÍTICA EM DIA          DATA: 02.08.14     
 
ROSALBA ENTREGA TROFÉU MÉRITO JESSÉ. 
 

 
 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, a 
Fecomércio, entregou na noite desta sexta-feira (01), os troféus do Mérito Jessé 
Freire a cinco empresários de destaque no estado, durante um jantar no Boulevard 
Recepções. As categorias da premiação incluíram os setores de Serviço, Turismo, 
Jovem Empresário e Experiência Profissional. 
 
Durante o evento, a governadora Rosalba Ciarlini foi convidada a fazer a entrega do 
troféu referente à categoria “Empresário do Ano no Setor Comércio”, que foi dado 
ao empresário Flávio Rocha, do grupo Guararapes/Riachuelo. Na ocasião, a 
governadora destacou a importância do setor do comércio e serviços para o Rio 
Grande do Norte. “45% do PIB e 65% do ICMS arrecadados aqui no estado vêm 
desse setor. É sem dúvida um grande serviço o trabalho que tem sido feito pela 
Fecomércio”, declarou. 
 
 Classificação: Positiva 



 

 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG PANORAMA POLÍTICO          DATA: 02.08.14     
 Governadora entrega troféu Mérito Jessé Freire em noite de celebração da 
Fecomércio «  Panorama Político 
 
 2 de agosto de 2014 por annaruth 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, a 
Fecomércio, entregou ontem os troféus do Mérito Jessé Freire a cinco empresários 
de destaque no estado, durante um jantar no Boulevard Recepções. 
 
As categorias da premiação incluíram os setores de Serviço, Turismo, Jovem 
Empresário e Experiência Profissional. Durante o evento, a Governadora Rosalba 
Ciarlini foi convidada a fazer a entrega do troféu referente a categoria “Empresário 
do Ano no Setor Comércio”, que foi dado ao empresário Flávio Rocha, do grupo 
Guararapes/Riachuelo. 
 
Durante o evento a governadora destacou a importância do setor do comércio e 
serviços para o Rio Grande do Norte. “45% do PIB e 65% do ICMS arrecadados aqui 
no estado vêm desse setor. É sem dúvida um grande serviço o trabalho que tem sido 
feito pela Fecomércio”, declarou. 
 

 

 

 

http://blog.tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/files/2014/08/M%C3%A9rito-Jesse-Freire-fot-Ivanizio-Ramos25.jpg
http://blog.tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/files/2014/08/M%C3%A9rito-Jesse-Freire-fot-Ivanizio-Ramos25.jpg
http://blog.tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/files/2014/08/M%C3%A9rito-Jesse-Freire-fot-Ivanizio-Ramos16.jpg


 

 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
 
VEÍCULO: BLOG HEITOR GREGÓRIO          DATA: 02.08.14     
 
Rosalba entrega troféu Mérito Jessé - Blog do Heitor Gregório 
 

 
 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, a 
Fecomércio, entregou na noite desta sexta-feira (01), os troféus do Mérito Jessé 
Freire a cinco empresários de destaque no estado, durante um jantar no Boulevard 
Recepções. As categorias da premiação incluíram os setores de Serviço, Turismo, 
Jovem Empresário e Experiência Profissional. 
 
Durante o evento, a governadora Rosalba Ciarlini foi convidada a fazer a entrega do 
troféu referente à categoria “Empresário do Ano no Setor Comércio”, que foi dado 
ao empresário Flávio Rocha, do grupo Guararapes/Riachuelo. Na ocasião, a 
governadora destacou a importância do setor do comércio e serviços para o Rio 
Grande do Norte. “45% do PIB e 65% do ICMS arrecadados aqui no estado vêm 
desse setor. É sem dúvida um grande serviço o trabalho que tem sido feito pela 
Fecomércio”, declarou. 
 
Entre em contato! heitor.gregorio@hotmail.com 
 
 
Classificação: Positiva 



 

 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM          DATA: 02.08.14     
 
Governadora entrega troféu Mérito Jessé Freire em noite de celebração da 
Fecomércio - Notícias - Economia - Nominuto.com 
 

 
 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, a 
Fecomércio, entregou na noite de ontem (01), os troféus do Mérito Jessé Freire a 
cinco empresários de destaque no estado, durante um jantar no Boulevard 
Recepções. 
 
As categorias da premiação incluíram os setores de Serviço, Turismo, Jovem 
Empresário e Experiência Profissional. Durante o evento, a Governadora Rosalba 
Ciarlini foi convidada a fazer a entrega do troféu referente a categoria “Empresário 
do Ano no Setor Comércio”, que foi dado ao empresário Flávio Rocha, do grupo 
Guararapes/Riachuelo. 
 
Na ocasião, a Governadora destacou a importância do setor do comércio e serviços 
para o Rio Grande do Norte. “45% do PIB e 65% do ICMS arrecadados aqui no estado 
vêm desse setor. É sem dúvida um grande serviço o trabalho que tem sido feito pela 
Fecomércio”, declarou. 
 
Além das premiações, o evento também marcou as comemorações pelo Dia do 
Comerciante e a apresentação da nova diretoria, que tomou posse no dia 23 de julho 
para o mandato 2014/2018. 
 
O Presidente da Fecomércio, Marcelo Fernandes de Queiroz, mencionou os bons 
resultados que a federação tem apresentado e agradeceu aos novos membros da 



 

diretoria. “Nada do que foi ou será feito seria possível sem o apoio de vocês, 
colaboradores”, disse. 
 
 Os empresários homenageados com o Mérito Jessé Freire 2014 foram: Flávio Rocha 
(Empresário do Ano no Setor de Comércio), José Maria Figueiredo (Empresário do 
Ano no Setor de Serviços), Francisca de Assis Rosado (Empresário do Ano no Setor de 
Turismo), Antonio Sales (Jovem Empresário) e Dorian Morais (Experiência 
Profissional). 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES          DATA: 02.08.14     
 
Rosalba entrega troféu Mérito Jessé - Blog do Robson Pires 

 
 
02/ago/2014 
  
ás 05:27 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Rosalba entrega troféu Mérito Jessé  
 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, a 
Fecomércio, entregou na noite desta sexta-feira (01), os troféus do Mérito Jessé 
Freire a cinco empresários de destaque no estado, durante um jantar no Boulevard 
Recepções. As categorias da premiação incluíram os setores de Serviço, Turismo, 
Jovem Empresário e Experiência Profissional. 
 
Durante o evento, a governadora Rosalba Ciarlini foi convidada a fazer a entrega do 
troféu referente à categoria “Empresário do Ano no Setor Comércio”, que foi dado 
ao empresário Flávio Rocha, do grupo Guararapes/Riachuelo. Na ocasião, a 
governadora destacou a importância do setor do comércio e serviços para o Rio 
Grande do Norte. “45% do PIB e 65% do ICMS arrecadados aqui no estado vêm 
desse setor. É sem dúvida um grande serviço o trabalho que tem sido feito pela 
Fecomércio”, declarou. 



 

 
 
Classificação: Positiva 
 
VEÍCULO: BLOG DO ROBSON PIRES          DATA: 02.08.14     
Rogério Marinho participa da posse de nova diretoria da Fecomércio - Blog do 
Robson Pires 
 

 
02/ago/2014 
  
ás 05:02 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Rogério Marinho participa da posse de nova diretoria da Fecomércio  
 
Candidato a deputado federal, o presidente de honra do PSDB, Rogério Marinho, 
participou na noite desta sexta-feira (01) da posse da nova diretoria da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio). O 
evento, realizado no Boulevard Recepções, em Nova Parnamirim, também marcou a 
entrega do Mérito Jessé Freire aos empresários potiguares que mais se destacaram 
na temporada. 
 
“O comércio é fundamental para o desenvolvimento da nossa economia. Mesmo 
com os altos impostos cobrados em nosso país, é a classe empresarial a grande 
propulsora do nosso crescimento. Nós temos que lutar para garantir a iniciativa 



 

privada a possibilidade de novos investimentos, como forma de aumentar a geração 
de emprego e renda”, disse Rogério Marinho. No evento fez parte das 
comemorações em torno dos 65 anos de fundação da Fecomércio. O empresário 
Marcelo Queiroz foi reconduzido para mais um mandato à frente da instituição para 
o quadriênio 2014/2018, o terceiro consecutivo. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO THAISA GALVÃO DATA: 02.08.14 
02 | agosto | 2014 |  
 

 
 
Na festa da Fecomércio, nesta sexta-feira, o Pró-Sertão, projeto criado pelo Governo 
do Estafo, foi tema da conversa entre o empresário-homenageado Flávio Rocha e o 
candidato a deputado federal, Rogério Marinho (PSDB).  
Foi Rogério, como secretário de Desenvolvimento, quem idealizou o projeto que 
envolve pequenos produtores do interior do Rio Grande do Norte, com apoio de 
grandes empresas como as Lojas Riachuelo, comandadas por Flávio, que apostou no 
projeto. 
 
Os candidatos majoritários Henrique Alves (PMDB) e Wilma de Faria (PSB) 
promovem manhã de adesivaço em Natal.  
Entre 8 e 13 horas, com participação fos candidatos a deputado, a campanha 
peemedebista ocupará a cidade, montando pontos nos principais cruzamentos da 
capital. 
 
Na onda do adesivaço de Henrique e Wilma, os pessebistas liderados pela candidata 
ao Senado, Wilma de Faria, vão botar nas ruas o nome do candidato a presidente 
Eduardo Campos (PSB).  
Eis os pontos: 
 
O deputado Tomba Farias e o coordenador Nordeste da campanha de Campos, 



 

Cláudio Porpino, estarão no cruzamento da Miguel Castro com Prudente de Morais. 
 
A deputada Márcia Maia na Alexandrino de Alencar com Hermes da Fonseca. 
 
As deputadas Larissa e Sandra Rosado na Antônio Basílio com Salgado Filho. 
 
A candidata Laura Helena, do PPS,na Área de Lazer do Panatis, na zona Norte. 
 
O candidato a governador, Robinson Faria (PSD) terminou a noite de sexta-feira no 
Arraiá do Sabugo, que completa 22 anos no bairro das Rocas. 
 
O candidato lembrou que prestigiou a festa no ano passado. 
 
O evento é organizado por Deda das Quintas, eleitor de Robinson.  
Fotos Instagram 
 
Antes, o candidato foi ao Boulevard Recepções para a posse da diretoria da 
Fecomércio e entrega do prêmio Mérito Jessé Freire.  
Também estiveram na festa a candidata ao Senado Fátima Bezerra (PT) e o deputado 
Fernando Mineiro (PT). 
 
O Festival de Inverno de Cerro-Corá foi o lugar escolhido para a comitiva do 
candidato a governador, Henrique Alves (PMDB), encerrar a noite desta sexta-feira.  
Além de Henrique e da candidata ao Senado, Wilma de Faria (PSB), foram a Cerro-
Corá os candidatos a federal Felipe Maia (DEM), Rafael Motta (PROS) e Sávio 
Hackradt (PDT).  
Também os que disputam vaga na Assembleia, deputados Ezequiel Ferreira (PMDB) 
e Tomba Farias (PSB), e o candidato Carlson Gomes (DEM). 
 
O prefeito Novinho (DEM) e o vice Hoão Batista (PMDB) apoiam a chapa Henrique e 
Wilma e receberam a comitiva. 
 
Que juntou, pela promeira vez, como quem não quer e querendo, os adversários de 
mesmo palanque de Currais Novos: Carlson Gomes (DEM) e o ex-prefeito José Lins 
(PMDB).  
Os dois serão candidatos a prefeito em 2016 e contam com o apoio de Henrique. 
 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR   DATA: 02.08.14 
 

Empresários são homenageados com comenda da Fecomércio - Portal No Ar 

 

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, a 

Fecomércio, entregou na noite desta sexta-feira (01), os troféus do Mérito Jessé 

Freire a cinco empresários de destaque no estado, durante um jantar no Boulevard 

Recepções. 

 

As categorias da premiação incluíram os setores de Serviço, Turismo, Jovem 

Empresário e Experiência Profissional. Durante o evento, a governadora Rosalba 

Ciarlini foi convidada a fazer a entrega do troféu referente a categoria “Empresário 

do Ano no Setor Comércio”, que foi dado ao empresário Flávio Rocha, do grupo 

Guararapes/Riachuelo. 

 

 

Na categoria “Empresário do Ano no Setor Comércio” foi dado ao empresário Flávio 

Rocha (Foto: Divulgação/Ivanizio Ramos) 



 

Na ocasião, a Governadora destacou a importância do setor do comércio e serviços 

para o Rio Grande do Norte. “45% do PIB e 65% do ICMS arrecadados aqui no estado 

vêm desse setor. É sem dúvida um grande serviço o trabalho que tem sido feito pela 

Fecomércio”, declarou. 

 

Além das premiações, o evento também marcou as comemorações pelo Dia do 

Comerciante e a apresentação da nova diretoria, que tomou posse no dia 23 de julho 

para o mandato 2014/2018. 

 

O presidente da Fecomércio, Marcelo Fernandes de Queiroz, mencionou os bons 

resultados que a federação tem apresentado e agradeceu aos novos membros da 

diretoria. “Nada do que foi ou será feito seria possível sem o apoio de vocês, 

colaboradores”, disse. 

 

Os empresários homenageados com o Mérito Jessé Freire 2014 foram: Flávio Rocha 

(Empresário do Ano no Setor de Comércio), José Maria Figueiredo (Empresário do 

Ano no Setor de Serviços), Francisca de Assis Rosado (Empresário do Ano no Setor de 

Turismo), Antonio Sales (Jovem Empresário) e Dorian Morais (Experiência 

Profissional). 

 

Atualizado em 2 de agosto às 07:55 

 

 

Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG PANORAMA POLÍTICO          DATA: 02.08.14     

 
Movimentação dos candidatos «  Panorama Político 
 
Caminhada de Fábio Faria nas Rocas 
 
O deputado federal Fábio Faria (PSD) participou de caminhada no bairro das Rocas, 
zona leste de Natal. Ao lado dos candidatos ao governo do estado, Robinson Faria 
(PSD) e ao senado, Fátima Bezerra (PT), Fábio conversou com os moradores e 
apresentou suas propostas. “A cada caminhada realizada, a cada contato que temos 
com a população, temos mais certeza de que o Rio Grande do Norte necessita e 
deseja mudança. Vamos continuar trabalhando para que o nosso estado seja 
sinônimo de referência para o país”, declarou o deputado. 

 
Rogério Marinho no evento da Fecomércio 
 
Candidato a deputado federal, o presidente de honra do PSDB, Rogério Marinho, 
participou da posse da nova diretoria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio). O evento, realizado no Boulevard 
Recepções, em Nova Parnamirim, também marcou a entrega do Mérito Jessé Freire 
aos empresários potiguares que mais se destacaram na temporada. 
 
  

 
Zenaide Maia em Carnaubais 



 

 
Candidata a deputada federal pelo PR, Zenaide Maia mantém uma agenda intensa 
de campanha. Ela esteve em Carnaubais. A maratona de visitas foi encerrada no 
município de Itajá, onde Zenaide foi recepcionada pelos vereadores Neto de João 
Silva, Geraldo Valentim, Carlos, Francisca, Maxsilvan, pelo ex-vice prefeito Luiz Carlos 
Guimarães (Preguinho), o ex-prefeito Hélio Araújo, ex-vereador Manoel Roberto, 
além de várias lideranças locais. 
 
Carlson Gomes em Cerro Corá 
 
O candidato a deputado estadual pelo Democratas, Carlson Gomes, esteve no 
município de Cerro Corá, participando do XII Festival de Inverno, que já é uma 
tradição do município seridoense, e este ano trouxe o tema: “Gastronomia e Cultura 
no berço do Potengi”. 
 
Prefeito de Patu no apoio a Walter Alves 
 
Os prefeitos Padre Jocimar (Jardim do Seridó) e Evilásia Zildênia (Patu) apresentaram 
nesta sexta-feira (1) os candidatos da chapa proporcional que apoiarão nas eleições 
desse ano. Nos dois municípios, o deputado Walter Alves foi anunciado como nome 
para federal. 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM          DATA: 01.08.14     
 
Fecomércio homenageia empresários RN com o Prêmio Jessé Freire - Notícias - 
Cidades - Nominuto.com 
 
 
 

 
www.cnc.org.br  
 
Acontece hoje (1) na Federação do Comércio Bens e Serviços 
(Fecomércio) a entrega do prêmio Jessé Freire 2014, em edição especial de 
aniversário de 65 anos da Federação. Há 10 anos o prêmio homenageia empresários 
do Estado que se destacam nos setores em que atuam. 
 
O presidente da Fécomércio, Marcelo Queiroz relata a 
importância do prêmio para o empresariado norte-riograndense. &quot;Esse prêmio 
reconhece a dedicação e o trabalho dos empresários do estado. Empreender no 
Brasil exige muito esforço e trabalho duro e a maioria dos homenageados começou 
com um pequeno negócio e hoje é um exemplo de sucesso.&quot; 
 
Os selecionados deste ano para cada categoria: Flávio Rocha 
(Grupo Guararapes/Riachuelo), Empresário do Ano no Setor de Comércio; José 
Maria Figueiredo (Unifacex), Empresário do Ano no Setor de Serviços; Francisca 
de Assis Rosado, (Harabello Turismo), Empresária do Ano no Setor de Turismo; 
Antonio Sales (Posto Novo Horizonte), Jovem Empresário; e Dorian Morais 
(Riograndense Distribuidora), Experiência Empresarial. 
 
No evento também acontecerá a posse da nova diretoria que 
atuará durante os próximos 4 anos. O colégio eleitoral composto pelos 
sindicatos filiados a Fecomércio realização a votação em maio e posse 
documental aconteceu em julho, na sede da entetidade. 
 
&quot;A diretoria da Fecomércio foi reconduzida, ou seja, 



 

foi reeleita, isso para nós é uma forma de reconhecimento do trabalho realizado 
pela Federação. Ficamos muito felizes pelo colégio eleitoral continuar 
acreditando no nosso empenho&quot;, declarou Marcelo Queiroz. 
 
Confira a lista da diretoria que toma posse hoje (1) a noite:  
 
Diretoria Marcelo Fernandes de Queiroz – Presidente Gilberto de Andrade Costa - 1º 
Vice-Presidente Luiz Antonio Beserra Lacerda - 2º Vice-Presidente Jair Urbano de 
Queiroz - 3º Vice-Presidente Geraldo Paiva dos Santos Júnior - 4º Vice-Presidente 
George Ramalho Vieira - 5º Vice-Presidente Itamar Manso Maciel Júnior - 6º Vice-
Presidente Sergio Roberto de Medeiros Cirne - 7º Vice-Presidente José Geraldo de 
Medeiros - 8º Vice-Presidente Antônio Francisco de Oliveira - 9º Vice-Presidente 
Francisco de Assis Barbosa - 10º Vice-Presidente Márcio de Oliveira Macêdo - 11º 
Vice-Presidente Raimundo Martins da Silva - 12º Vice-Presidente Dijosete Veríssimo 
da Costa - 1º Secretário Jaciratan das Graças de Aguiar Ramos Filho - 2º Secretário 
José de Oliveira Cabral Filho - 1º Tesoureiro Luzia Diva Cunha Dutra - 2º 
TesoureiroDiretores Efetivos Michelson Ximenes Formiga Frota Helder de Medeiros 
Araújo Francisco Denerval de Sá Dejalma Lemos da Silva Orismar Carlos de Almeida 
Daltro Freire de Paiva Francisco Severiano da Cunha Valdemar Anunciato da Silveira 
José Bezerra de Araújo José de Anchieta Fernandes Renato Alexandre Maciel Gomes 
Netto Tarcílio Vidal Filho Schiavo Durval Fernandes Álvares 
 
Suplentes Marcos Augusto da Silva Eduardo de Oliveria Patrício José Zenildo Dias 
Campos José Carlos Lopes da Silva Albe Garcia de Oliveira Cecílio Francisco Barbosa 
Neto Eraldo Eudes da Nóbrega Dantas Marcio Pinheiro de Souza Eugênio Rodrigues 
Lucio Luiz Evânio Nobre Lira 
 
Conselho Fiscal Efetivos Ronald Gurgel Vicente de Paulo Avelino Sobrinho Sérgio 
Roberto de Medeiros Freire Suplentes Francisco Ney da Cunha José de Paiva Torres 
Dorian Bezerra de Souza Morais 
 
Delegados Representantes Junto à CNC Efetivos Marcelo Fernandes de Queiroz 
Marcantoni Gadelha De Souza 
 
Suplentes Gilberto De Andrade Costa Luiz Antonio Beserra Lacerda 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 

VEÍCULO: BLOG VISOR POLÍTICO          DATA: 01.08.14     
 
Fecomércio RN entrega Mérito Jessé Freire e empossa nova diretoria | Visor 
Político 
 01  
 ago  
 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, 
realiza nesta sexta-feira, 1º de agosto, a partir das 20h, no Boulevard Recepções, a 
posse oficial da sua nova diretoria eleita para o quadriênio 2014/2018. A noite 
também será marcada pela entrega do troféu Mérito Jessé Freire 2014 (Edição 
Especial dos 65 anos da Federação), e pela comemoração do Dia do Comerciante, 
ocorrido no dia 16 de julho. 
 
O Mérito Jessé Freire é a mais importante comenda do comércio potiguar, e há 10 
anos premia e reconhece o trabalho de personalidades dos segmentos de Comércio, 
Serviços e Turismo, que se destacaram no ano anterior. São cinco agraciados, nas 
seguintes categorias: Flávio Rocha (Grupo Guararapes/Riachuelo), Empresário do 
Ano no Setor de Comércio; José Maria Figueiredo (Unifacex), Empresário do Ano no 
Setor de Serviços; Francisca de Assis Rosado, Empresária do Ano no Setor de Turismo 
(Harabello Turismo); Antônio Sales (Posto Novo Horizonte), Jovem Empresário; e 
Dorian Morais (Riograndense Distribuidora), Experiência Empresarial. 
 
POSSE 
 
No evento também ocorrerá a posse da nova diretoria da Fecomércio RN, eleita no 
dia 16 de maio, para o período de 2014 a 2018. A eleição ocorreu com chapa única, 
consensual, em votação unânime, e tem à frente os empresários Marcelo Fernandes 
de Queiroz (presidente) e Gilberto de Andrade Costa (1º Vice-presidente). 
 
Classificação: Positiva 



 

 

VEÍCULO: SITE RODRIGO LOUREIRO          DATA: 02.08.14     
 
RODRIGO LOUREIRO 
 

 
 
Sex, 01 de Agosto de 2014 14:17  
 
Hoje, às 20h, no Boulevar Recepções, A Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Rio Grande do Norte, realiza a posse oficial da nova diretoria, que 
assumirá o período de 2014/2018. Durante o evento será entregue a comenda mais 
importante do comércio potiguar, o trófeu Mérito Jessé Freire 2014, além da 
comemoração do Dia do Comerciante, que aconteceu no dia 16 de julho.  
 
 Adicionar comentário 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO        DATA: 01.08.14     
Mérito Jessé Freire homenageia cinco histórias empresariais de sucesso do Rio 
Grande do Norte 
 
 
Hoje será uma noite especial: é o maior evento anual do calendário do Sistema 
Fecomércio RN e a principal comenda do setor de comércio, serviços e turismo do 
nosso estado. O Mérito Jessé Freire leva o nome do único potiguar que chegou a 
presidir a Confederação Nacional do Comércio - CNC - e foi um grande político e 
empresário norte rio-grandense. Além disso, haverá também a posse da diretoria da 
Federação do Comércio para o período 2014/2018, mais uma vez comandada pelo 
empresário Marcelo Queiroz. 
 
Os cinco empresários homenageados, eleitos pela diretoria da Fecomércio RN e por 
alguns empresários, são: Flávio Rocha (Grupo Guararapes/Riachuelo), Empresário do 
Ano no Setor de Comércio; José Maria Figueiredo (Unifacex), Empresário do Ano no 
Setor de Serviços; Francisca de Assis Rosado, Empresária do Ano no Setor de Turismo 
(Harabello Turismo); Antonio Sales (Posto Novo Horizonte), Jovem Empresário; e 
Dorian Morais (Riograndense Distribuidora), Experiência Empresarial. 
 
A festa começa às 20h no Boulevard e promete reunir a nata do empresariado e as 
lideranças políticas do Rio Grande do Norte. Com certeza será uma noite para ficar 
na história. 
 
  



 

VEÍCULO: BLOG DO BG          DATA: 01.08.14     
 
Marcelo Queiroz toma posse pela 3º vez como Presidente da Fecomércio | Blog do 
BG 

 
 
01 de agosto 2014 às 08h28 
 
Na noite desta sexta-feira, tomará posse oficialmente a nova diretoria 
da Fecomércio RN, eleita no dia 16 de maio, para o período de 2014 a 2018. A 
eleição ocorreu com chapa única, consensual, em votação unânime, e tem à frente 
os empresários Marcelo Fernandes de Queiroz (presidente) e Gilberto de Andrade 
Costa (1º Vice-presidente). A posse documental foi realizada no dia 23 de julho 
último, na sede da entidade. 
 
DO BLOG: Marcelo Queiroz é o primeiro presidente da historia de 65 anos da 
Fecomércio a alterar o estatuto permitindo um terceiro mandato consecutivo a 
frente da Federação, quando esse mandato encerrar, Marcelo terá passado 12 anos 
a frente da instituição. Nadal mal. 
 
  
 
  
 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR          DATA: 01.08.14     
Governos têm que fomentar atividade produtiva, diz presidente da Fecomércio 
 
Preparando-se para iniciar seu terceiro mandato consecutivo como diretor da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 
(Fecomércio-RN), o empresário Marcelo 
 

 
Marcelo Queiroz irá tomar posse em seu terceiro mandato consecutivo à frente da 
Fecomércio. (Foto: Alberto Leandro) 
Queiroz concedeu uma entrevista ao portalnoar.com, na qual fez um balanço do 
mandato que está sendo encerrado e avaliando o atual momento do comércio. 
 
De acordo com Marcelo Queiroz, o setor de comércio vive um momento “delicado”. 
Para modificar essa realidade, ele acredita que o melhor caminho seja investir no 
setor produtivo, gerando mais emprego e renda. 
 
A nova diretoria da Fecomércio-RN será empossada na noite desta sexta-feira (1º), 
para comandar a entidade no período de 2014 a 2018. A eleição ocorreu com chapa 
única, consensual, em votação unânime, tendo novamente à frente os empresários 
Marcelo Fernandes de Queiroz, para o cargo de presidente, e Gilberto de Andrade 
Costa, 1º vice-presidente. 
 
- Como o senhor avalia o mandato que está sendo encerrado?  
Como positivo. Nós fizemos um trabalho que teve como foco a descentralização das 
nossas ações, das ações de todo o Sistema Fecomércio. O meu objetivo tem sido 
levar o trabalho de excelência e 
 
representatividade que temos a cada vez mais pessoas deste estado. Além de 
descentralizar, também temos trabalhado para democratizar o acesso a este 
trabalho. E acredito que conseguimos. Vou dar alguns números. Em 2007, quando eu 
assumi, o Sesc realizou cerca de 7 milhões de atendimentos no ano. Em 2013, já 
foram mais de 24 milhões de atendimentos, um incremento de mais de 200%. Para 
este ano, projetamos fechar com algo em torno de 26 milhões de atendimentos. 
Levamos, por exemplo, a nossa Unidade Sesc Saúde da Mulher, a sete cidades, 



 

atendendo mais de 47 mil mulheres. Os números são semelhantes em todos os 
nossos projetos, nas áreas de educação, saúde, lazer, esportes e cultura. No caso da 
qualificação profissional, com o Senac, oferecemos 32 mil vagas gratuitas em 2013 
nos cursos das mais diversas áreas em que atuamos. Este ano, deverão ser 40 mil 
vagas gratuitas. São cursos com a reconhecida excelência do Senac e que, quando 
chegam a locais e pessoas que normalmente não teriam acesso a eles, ganham um 
poder ainda maior de transformar vidas, de dar a esta pessoas novas perspectivas. 
Esta é a parte mais encantadora do nosso trabalho, a meu ver. 
 
- Quais os ganhos que o setor obteve neste período? 
 
“O setor de comércio como um todo vive um momento delicado”, disse Marcelo 
Queiroz. (Foto: Wellington Rocha) 
O setor de comércio como um todo vive um momento delicado. O mês de maio – 
último dado oficial que temos – trouxe um leve alento para as vendas do varejo 
potiguar, que cresceram 4,9%, levando o acumulado do ano a registrar alta de 4%. 
Embora seja um incremento, o resultado mostra uma clara desacelaração no 
aumento das vendas potiguares. Para se ter uma ideia, em maio de 2013, as vendas 
cresceram 10,3% e no acumulado do mesmo período (janeiro a maio), o varejo 
norte-riograndense emplacou alta de 10,8% no ano passado. Nós viemos fazendo 
este alerta há alguns meses. De fato, o momento é de desaceleração no consumo. 
Estamos crescendo, mas em ritmo menor. E isto se deve a fatores como juros mais 
altos (que têm como consequência o crédito mais caro), 
 
aumento do endividamento e preços em alta. Este resultado de maio e sobretudo o 
acumulado do ano, na comparação com 2013, refletem muito claramente este 
cenário. O crescimento específico de maio se deu basicamente na esteira da força 
que tem o Dia das Mães para o comércio. Tanto que os setores de lojas de 
departamentos (que o IBGE classifica como ‘Outros Artigos de Uso Pessoal e 
Doméstico’) e de Perfumaria estão entre os que mais cresceram suas vendas. Temos 
uma expectativa muito grande para o número de junho. A Copa do Mundo Fifa 2014 
deve ter influenciado positivamente alguns setores, mas a greve dos Rodoviários 
teve efeito negativo em muitos outros. O que o número vai nos mostrar é até que 
ponto uma variável anulou a outra. Mas é fato que o Brasil vive um momento de 
desaceleração econômica e que os governos precisam agir urgentemente. Um bom 
caminho pode ser atacar o emaranhado tributário, fiscal e burocrático que tolhe a 
competitividade de nossas empresas e criar mecanismos eficazes de estímulo aos 
diversos setores da economia. Desta forma, o mercado reagirá naturalmente. 
Recentemente, o governo federal lançou um pacote injetando no mercado, 
indiretamente, recursos da ordem de R$ 45 bilhões, que devem ser revertidos em 
crédito para consumo. Não sei se esta é uma medida salutar. Acredito que o melhor 
caminho seja investir no setor produtivo, gerando mais emprego e renda. 
 
- O que pode ser feito para alavancar a economia, que está com um crescimento 



 

tímido?  
Como eu disse, temos sinais muito claros de que o modelo de crescimento baseado 
apenas no incremento do consumo a base de subsídios, políticas de assistencialismo 
e oferta de mais crédito está se esgotando. Os governos, de uma maneira geral, 
precisam se preocupar mais em fomentar a atividade produtiva. Gerar emprego e 
renda é a forma mais eficiente e eficaz de se promover o desenvolvimento. 
 
- Em relação à mão de obra, como avalia os profissionais que atuam no Rio Grande 
do Norte? São profissionais preparados?  
Neste campo da capacitação profissional sempre haverá muito a se fazer. Mas posso 
dizer, com muito orgulho, que estamos começando a melhorar o nível de preparo 
dos nossos profissionais. A própria evolução do número de pessoas formadas 
anualmente pelo Senac é uma prova disso. Em 2007, eram pouco mais de 10 mil. No 
ano passado já foram 45 mil, sendo 32 mil somente em vagas gratuitas. Em 2014, 
deveremos fechar com mais de 60 mil formados, em diversas áreas. São profissionais 
que apresentam um nível de excelência em sua formação e que contribuem 
bastante para elevarmos esta qualificação geral dos profissionais do mercado 
potiguar. 
 
- Estamos em período eleitoral. Qual é o papel da Fecomércio neste momento?  
Nosso papel é o de levar aos candidatos, sobretudo os ligados ao estado 
(governador, deputados, senadores), nossas principais preocupações e pontos que 
julgamos que necessitam de uma maior atenção deles, caso eleitos. E estamos 
fazendo isso. Iremos promover um debate com todos os candidatos do estado, no 
próximo dia 14 de agosto, em parceria com a Band Natal, e também estamos 
preparando duas sabatinas com os dois principais candidatos que irão ter a 
oportunidade de expor seus planos para os empresários do comércio, serviços e 
turismo. 
 
- O que a entidade espera do próximo governo do estado e dos parlamentares 
potiguares? 
 
“No plano estadual, queremos colocar em tela a definição de caminhos que 
estimulem o nosso turismo”, afirmou Queiroz. (Foto: Wellington Rocha) 
A Fecomércio tem conseguido um bom relacionamento e abertura com toda a nossa 
classe política e isso tem sido muito importante para debatermos os principais temas 
que impactam na geração de emprego e renda para o nosso estado. No plano 
federal, precisaremos do suporte dos nossos parlamentares em assuntos polêmicos 
– e alguns até distorcidos – que periodicamente voltam à pauta de discussões do 
Congresso. São temas como a redução da jornada de trabalho no Brasil; a ampliação 
dos benefícios do Supersimples; a desburocratização; a desoneração da folha de 
pagamento, enfim. Precisamos discutir a criação e a efetiva implantação de uma 
agenda parlamentar que priorize o setor produtivo deste país, que crie e mantenha 
um ambiente favorável ao investimento privado, pois só ele é capaz de promover o 



 

desenvolvimento social e econômico eficaz do Brasil. No plano estadual, queremos 
colocar em tela a definição de caminhos que estimulem o nosso turismo, que – à 
exceção do recente período de Copa do Mundo – vem amargando uma crise sem 
precedentes. Vamos cobrar dos candidatos um planejamento de divulgação do 
nosso turismo e, sobretudo, de viabilização do nosso novo aeroporto internacional. 
Este equipamento, tão sonhado pelo nosso estado, nasceu com uma capacidade que 
é quase três vezes maior que o volume de passageiros que recebemos no ano 
passado. Precisamos de projetos, medidas, ações que nos façam extrair do 
Aeroporto Aluízio Alves todo o seu potencial. Também precisamos rediscutir a 
política tributária do Estado. A meu ver, podemos retomar o debate em torno dos 
regimes especiais, que servem, sim, como indutores de investimentos e de equilíbrio 
competitivo para diversos setores, desde que concedidos com critérios muito bem 
definidos e estudados. Vamos também cobrar um planejamento para a área da 
Segurança Pública, um tema que tem ligação direta com o comércio. Sem segurança, 
as pessoas não vão às ruas e, por consequência, as lojas não vendem. Também 
queremos saber até que ponto o governo do estado poderá se envolver e colaborar 
na questão do transporte público na Região Metropolitana de Natal, que é uma 
outra questão com impacto direto no dia a dia do comércio desta região – que 
sozinha responde por cerca de 65% do faturamento do segmento de comércio e 
serviços do estado. Por fim, esperamos dos candidatos, propostas concretas, planos 
bem pensados e estudados que se possa devolver o Rio Grande do Norte ao rumo do 
crescimento desejado por todos nós. 
 
Atualizado em 1 de agosto às 10:21 
 
 
 



 

VEÍCULO: LIEGE BARBALHO          DATA: 01.08.14     
Mérito Jessé Freire 

P o r :  L i e g e  B a r b a l h o  |   

 

Marcelo Queiroz continuará à frente da Federação até 2018 

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 

realiza amanhã, a partir das 20h, no Boulevard Recepções, a posse oficial da sua 

nova diretoria, eleita para o quadriênio 2014/2018. A noite também será marcada 

pela entrega do troféu Mérito Jessé Freire 2014 e pela comemoração do Dia do 

Comerciante, ocorrido no dia 16 de julho. 

A honraria é a mais importante comenda do comércio potiguar, e há 10 anos premia 

e reconhece o trabalho de personalidades dos segmentos de Comércio, Serviços e 

Turismo, que se destacaram no ano anterior. São cinco agraciados, nas seguintes 

categorias: Flávio Rocha (Grupo Guararapes/Riachuelo), Empresário do Ano no Setor 

de Comércio; José Maria Figueiredo (Unifacex), Empresário do Ano no Setor de 

Serviços; Francisca de Assis Rosado, Empresária do Ano no Setor de Turismo 

(Harabello Turismo); Antonio Sales (Posto Novo Horizonte), Jovem Empresário; 

e Dorian Morais (Riograndense Distribuidora), Experiência Empresarial. 
  
 

http://www.liegebarbalho.com/merito-jesse-freire-2/
http://www.liegebarbalho.com/author/liege/


 

VEÍCULO: PORTAL DESABOYA.COM          DATA: 02.08.14     

Postado 02 de Ago às 16h00 

Manto, cetro e coroa 

Chrystian0 
Depois do festão de ontem à noite, no Boulevard, com linda decoração Amorosa... 

Vem das terras de Santa Luzia mais uma homenagem bacana e merecida para o 
sangue bom Marcelo Fernandes de Queiroz, presidentão reeleito do Sistema 

Fecomercio RN! 
Por pitaco do vereador Claudionor dos Santos, no dia 7, às 9h, no plenário da 

Câmara Municipal de Mossoró, o bacanudo vira cidadão mossoroense honorário. 
Depois da cerimônia, as comemorações serão no Tenda, num delicioso almoço. 

DeSaboya.com sempre fã de Marcelo grita parabéns para o mais novo cidadão 
mossoroense e não se cansa de rasgar elogios para  ele! 

 
Ele merece! 

 

http://www.desaboya.com/caleidoscopio/127541/manto-cetro-e-coroa
http://www.desaboya.com/127541


 

Pedrito 
Chrystian0 
Para Pedro Guilherme Cavalcanti, todos os vivas. 

Bom moço, boa gente, família linda, médico bacana e, já, escritor! 
E a área de eventos da Pink Elephant, na Hermes reuniu, na noite da última quinta, 

antes de ontem, 31, fãs, tietes, amigos e familiares do mais novo escritor da Cidade 
do Natal. 

Muita gente foi, abraçou, saiu autografada e aplaudiu  “A Terra do Açúcar”.  

 
Felipe Maia, Anita Maia e Carlos Fialho 

http://www.desaboya.com/caleidoscopio/127525/pedrito
http://www.desaboya.com/127525


 

 
Marcelo Queiroz, Pedro Guilherme e Nelson Freire 

 
                                        ria Cavalcanti 

 
 

 
Pedro Guilherme Cavalcanti 



 

VEÍCULO: BLOG JOTA RIBAMAR          DATA: 02.08.14     
 
NOVO VISUAL 
 
Sex, 01 de Agosto de 2014 15:59  
 
  
 GENTE QUE FAZ &amp; ACONTECE!  
 A coluna mostra hoje Gente que Aconteceu em grandes Eventos durante o mês de 
Julho na região/Estado RN com suas presenças notáveis registramos: Ministro 
Garibaldi Alves Filho, Deputados Henrique Alves e Walter Alves, na Ferinha de 
Santana em Caicó, Presidente Marcelo Queiroz/Gizélia, no Baile dos Coroas em 
Caicó, Empresário Milton Marques/Zilene, no Festival de Fondue na Serra de 
Martins, entre outros.  
 
 
 



 

VEÍCULO: FATOR RRH          DATA: 01.08.14     
Agenda de Robinson Faria | Fator RRH 
 
AGENDA ROBINSON 
 
SEXTA-FEIRA, 1º DE AGOSTO 
 
10h – Participa de vento evangélico em Parnamirim 
 
11h – Participa de entrevista na rádio de Jucuturu 
 
15h – Participa de caminhada no BAIRRO DAS ROCAS 
 
20h – Posse da nova diretoria da FECOMÉRCIO 
 
22h – Presença na comemoração dos 22 anos do Arraiá do Sabugo, no bairro das 
Quintas 
 
 
 



 

VEÍCULO: SITE O CÂMERA          DATA: 01.08.14     
 
O Câmera 
 
 
Clippada em: 01/08/2014 
 
Lideranças do município de Jandaíra, região do Mato Grande declararam nesta 
quinta-feira (31) apoio ao projeto de Robinson Faria (PSD) para o Rio Grande do 
Norte. 
 
Liderados pelo prefeito do PR, Beto Roque, o grupo é representado ainda pelos 
vereadores Arinaldo Tavares (PR), Wellington (PR), Wdagno Sandro (PSB), Tiago 
Aguiar (DEM), o presidente municipal do PSD, João Costa e as lideranças Isaías 
Fernandes, Ubirajara, Júnior Carioca e Valério Costa, além do ex-prefeito de Jandaíra 
Silvano Pinheiro (PSB) e da ex-vice-prefeita Edilza Costa. 
 
O grupo apresentou a Robinson os desafios da região e pediu empenho ao candidato 
para os projetos municipais. Robinson agradeceu o apoio e disse que sua gestão será 
pautada na melhoria da qualidade de vida da população. “Jandaíra pode contar com 
Robinson. Nossa gestão será feita ouvindo a população e fazendo justiça social”, 
disse. 
 
AGENDA ROBINSON 
 
SEXTA-FEIRA, 1º DE AGOSTO 
 
10h – Participa de evento evangélico em Parnamirim 
 
11h - Participa de entrevista na rádio de Jucuturu  
 
15h – Participa de caminhada no BAIRRO DAS ROCAS 
 
20h – Posse da nova diretoria da FECOMÉRCIO 
 
22h - Presença na comemoração dos 22 anos do Arraiá do Sabugo, no bairro das 
Quintas 
 
Release enviado pela assesoria de comunicação do candidato. 
 
 
 



 

 

VEÍCULO: BLOG DO BG        DATA: 02.08.14     
 
Eleições 2014: Candidatos ao Governo divulgam compromissos para esta sexta-
feira | Blog do BG 
 
Os candidatos ao Governo do Rio Grande do Norte estão com agendas intensas 
nesta sexta-feira (1º). Entre os compromissos há reuniões, entrevistas, eventos , 
caminhas e panfletagem. Confira: 
 
O candidato do PSD, Robinson Faria, às 10h participa de evento evangélico em 
Parnamirim, às 11h, concederá de entrevista a emissora de rádio de Jucuturu. Pela 
tarde, as 15h participa de caminhada no bairro das Rocas. Pela noite, as 20h, irá a 
posse da nova diretoria da Fecomércio e as 22h, marcará presença na comemoração 
dos 22 anos do Arraiá do Sabugo, no bairro das Quintas. 
 
A candidata do PSTU, Simone Dutra realiza panfletagem nas proximidades do 
Hospital Walfredo Gurgel. Ainda pela manhã, acompanha assembleia dos servidores 
da saúde de Natal, no auditório do Sindsaúde, em solidariedade a esses 
trabalhadores, que tiveram seus salários descontados após a última greve. 
 
O candidato do PSOL,  Robério Paulino realiza panfletagem em frente ao CCD Natal 
(correios), no inicio da manhã. Em seguida, participa de ato do MST pela reabertura 
da Central de comercialização da agricultura familiar, Natal/RN. As 11h, participa da 
produção de programas de Rádio e TV. Pela tarde, tem gravação para chamada do 
debate da Band . 
 
Os demais candidatos não encaminharam as agendas para hoje (1º). 



 

VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA ONLINE         DATA: 03.08.14  
Robinson faz caminhadas nos bairros de Natal | Ponto de Vista com Nelson Freire 

 

 
 

Posted on 02. Aug, 2014 by Ponto de Vista in Blog 

 

Neste ultimo fim de semana o candidato ao Governo do Estado pela coligação 

Liderados pelo Povo, Robinson Faria (PSD) iniciou uma série de caminhadas em 

bairros da capital, começando na quinta à tarde pelo bairro de Felipe Camarão. 

Na sexta feira o bairro escolhido foi o das Rocas. Com ele, a candidata ao Senado, 

Fátima Bezerra (PT), e o deputado federal Fábio Faria (PSD), candidato à 

reeleição.  Já a noite, depois de participar de evento da Fecomércio, pelo Dia do 

Comerciante, foi ao bairro das Quintas, onde esteve nas comemorações de 22 anos 

do Arraiá do Sabugo. 

 

  

Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE        DATA: 02.08.14  EDITORIA: ECONOMIA 

 
Dia dos Pais fará circular  R$ 5,3 bilhões no comércio - Tribuna do Norte 
 
 
Rio de Janeiro (ABr) - Pesquisa feita com mil consumidores, em 70 municípios do 
país, pela Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), em 
parceria com o Instituto Ipsos, calcula que a compra de presentes para o Dia dos 
Pais, que se comemora no próximo dia 10 de agosto, vai injetar no comércio 
brasileiro cerca de R$ 5,3 bilhões. A pesquisa foi divulgada na sexta-feira, no Rio de 
Janeiro. 
É uma projeção mais otimista do que a divulgada na véspera (30) pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que estima movimentação 
em torno de R$ 4,4 bilhões no comércio varejista do país. Ainda assim, com 
crescimento de 4,3% nas vendas, em relação ao ano passado, mas será a evolução 
mais fraca de vendas para o Dia dos Pais nos últimos dez anos, segundo a CNC. 
 
De acordo com a Fecomércio-RJ, a procura por roupas lidera a preferência nacional 
para presentes, com 43,4% das intenções, seguindo-se perfumes e cosméticos, com 
15,2%. Em relação ao ano passado, a sondagem mostra, entretanto, redução no 
percentual de brasileiros que pretendem presentear alguém na data. Em 2013, a 
taxa atingiu 42,1% dos entrevistados, e caiu agora para 31,2%, ou o equivalente a 
45,2 milhões de brasileiros. 
 
O economista Christian Travassos, da Fecomércio-RJ, disse que embora o Dia dos 
Pais seja uma das principais datas para o comércio, depois do Dia das Mães e do 
Natal, o consumidor está mais cauteloso, “vivendo um momento de pisada no freio”. 
Ele disse que a economia não apresenta ritmo de crescimento consistente, e o 
mesmo ocorre na ponta da produção, na indústria, que ainda está hesitante, “em 
banho-maria”. 
 
Segundo Travassos, o freio nos gastos, demonstrado pelo consumidor brasileiro, não 
está ligado ao fato de ele estar mais inadimplente; significa que ele está mais 
consciente em relação à sua renda, ao impacto da inflação: “Ele está mais 
cauteloso”. A perspectiva para 2015, acrescentou, é que esse momento mais difícil 
passe, “em função de o governo ter tomado medidas para reverter isso e para que 
a  economia reaja, principalmente na ponta da indústria”. 



 

 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 01.08.14        EDITORIA: POLÍTICA 
 

 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM          DATA: 03.08.14     
 
Debate da Band com os candidatos ao governo terá seis blocos; confira as regras - 
Blogs e Colunas - Nominuto.com 
Band Natal/Arte  

 
 Cenário do debate da Band Natal com os candidatos ao governo estadual, no 
próximo dia 14 de agosto, às 22h30.  
 
O debate da Band Natal com os candidatos ao governo estadual terá seis blocos, e o 
programa deverá durar 2 horas e 30 minutos, segundo a produção da emissora 
potiguar. O evento será realizado no próximo dia 14 de agosto, a partir das 22h30, 
no Espaço Guinza. 
 
O primeiro bloco prevê perguntas dos jornalistas convidados - um da Band, um da 
Tribuna do Norte, um do Novo Jornal, um do portal Nominuto.com e outro da 96 
FM. Cada candidato responderá uma pergunta por ordem de sorteio. 
 
No segundo bloco, os candidatos vão perguntar e responder entre eles. O mediador 
sorteia um nome para perguntar e outro para comentar o tema de livre escolha. 
 
No terceiro bloco do programa, os participantes vão responder os questionamentos 
do telespectador da Band. A emissora vai produzir uma série de perguntas ao eleitor 
em Natal e cidades do interior. As cinco mais relevantes serão levadas ao ar. 
 
No quarto bloco, os candidatos vão responder a perguntas da Federação do 
Comércio do Rio Grande do Norte (Fecomércio), parceira da BAND Natal na 
realização do evento. 
 



 

No quinto bloco, os candidatos voltarão a debater entre eles, a exemplo do que está 
previsto no segundo bloco, mas com uma diferença: haverá sorteio apenas para 
quem vai perguntar. Cada participante vai escolher seu alvo. Ninguém poderá 
responder mais de uma pergunta. 
 
No sexto bloco, a emissora reservou tempo para as considerações finais. 
 
O tradicional debate da Band com os candidatos ao governo estadual será 
retransmitido, ao vivo, pela 96 FM e pelo portal Nominuto.com. 
 
A mediação será minha. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 03.08.14  EDITORIA: NATAL 
Jornalismo da TN venceu 12 prêmios entre 2013 e 2014 - Tribuna do Norte 
 
A Tribuna do Norte venceu nesta semana o prêmio CNI de Jornalismo na categoria 
Internet, a segunda mais concorrida da premiação concedida pela Confederação 
Nacional da Indústria. 

O prêmio foi entregue à reportagem “Eólica: Nova indústria, novas oportunidades” 
(www.tribunadonorte.com.br/eolica), assinada pelas jornalistas Renata Moura 
(Editora de economia) e Cledivânia Pereira (Editora Executiva).  
 
 
Ao todo, 146 reportagens concorreram nessa categoria, mas apenas três chegaram à 
fase final: Além da Tribuna, foram finalistas a Folha de S. Paulo e o JC Online/Portal 
NE 10. 
“Os prêmios são respostas a um esforço diário dos jornalistas da Tribuna do Norte 
em levar ao público reportagens que aliem informação e conhecimento. Essa é a 
fórmula da qualidade e da sobrevivência do jornalismo em um futuro no qual a 
notícia é, cada vez mais, superficial e fragmentada”, ressalta o jornalista e diretor de 
redação da Tribuna do Norte, Carlos Peixoto. 
 
Concorrência O prêmio CNI teve nesta edição 579 trabalhos válidos, 41% a mais que 
em 2013, oriundos de 25 estados e do Distrito Federal.  Eles concorreram em 13 
categorias. O total de inscritos foi recorde, enfatizou o diretor de Comunicação da 
CNI, Carlos Alberto Barreiros. 



 

 
A categoria mais concorrida foi Jornalismo Impresso, com 188 participantes, de 51 
veículos. Internet teve 146 reportagens de 69 veículos. Houve ainda 114 reportagens 
de revistas, 80 de TVs e 51 de rádio. 
 
A escolha dos vencedores ficou a cargo de uma comissão formada por Ricardo Villela 
(TV Globo Brasília), José Paulo Kupfer (O Estado de S. Paulo), Vinícius Torres Freire 
(Folha de S. Paulo), Hélio Gomes (Portal Terra), Sérgio de Sá (professor da UnB), 
Denis Roberto Baú (presidente da Federação das Indústrias de Rondônia) e Glauco 
José Côrte (presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina ). Eles 
analisaram os trabalhos finalistas que haviam sido selecionados pela comissão 
avaliadora. 
 
Essa  Comissão foi formada pelos jornalistas Francisco Leali (O Globo), Ribamar 
Oliveira (Valor Econômico), Conceição Freitas (Correio Braziliense), Roseann 
Kennedy (Rádio CBN), Danielle Rafare (TV Globo Brasília), Ayr Aliski (Agência Estado) 
e Luciano Pires (FSB Comunicações).  
 
“Eólica: Nova indústria, novas oportunidades” mostra que há um “vendaval” de 
empregos e investimentos associado à geração de energia eólica e os desafios do 
setor na área de qualificação profissional – um gargalo para o setor produtivo 
brasileiro. Textos, vídeo reportagens e infográficos ajudam a mostrar impactos, 
riscos e soluções do problema. Foram três meses de apuração que envolveram 
viagens a cidades no interior do RN – estado com o maior número de usinas em 
construção – e Paraíba, além de entrevistas com empresas, trabalhadores, 
instituições de ensino e analistas brasileiros e estrangeiros.  
 
Reportagem e edição ficaram a cargo das jornalistas Renata Moura e  Cledivânia 
Pereira, os vídeos foram produzidos pela equipe da TV Tribuna (Bernardo Luiz 
(Edição), Diego Ciríaco e João Victor Wanderley); as artes são assinadas por Camila 
Cahú e o website foi desenvolvido pela equipe de Tecnologia da Informação da TN, 
com assinatura de Kauê Pereira e Jonathas Rangel Berico. Há fotos de Ana Silva, 
Adriano Abreu, Alex Régis, Cledivânia Pereira e Júnior Santos. 
 
Para o presidente do Sindicato dos Jornalistas do RN, Breno Perruci, os prêmios são 
estímulo para que o comunicólogo faça trabalhos melhores e mais elaborados. “Para 
o RN, ter  vencedoras de prêmios nacionais mostra que não estamos atrás de 
qualquer outra região na capacitação dos profissionais”, disse. O chefe do 
departamento de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Sebastião Faustino, acrescentou que os prêmios são enxergados na UFRN como 
consequência do trabalho e não como objetivo”   
 
Desde o ano passado, a Tribuna venceu 12 prêmios de jornalismo. Metade deles foi 
conquistada pela editoria de economia. “A equipe da editoria de Economia da TN 



 

tem um diferencial que deve ser um dos motivos do sucesso em premiações: tenta 
entender e traduzir da melhor forma  os assuntos. E não apenas reproduzi-los. Essa 
independência é fundamental não só para o jornalismo, mas para os setores 
produtivos”,  comentou o fundador do Sindicato das Empresas de Energia do RN, 
Jean-Paul Prates.  
 
O prêmio CNI Esta foi a terceira edição do prêmio CNI de Jornalismo. O concurso 
distribuiu neste ano R$ 310 mil em valores brutos. Foram premiadas com R$ 25 mil 
as melhores reportagens de TV, rádio, revista, jornal e internet. Os ganhadores nas 
categorias regionais (Sul, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste) receberam R$ 15 
mil cada.  Houve também dois prêmios especiais, em que os vencedores receberam 
R$ 30 mil: Educação e Inovação. E o Grande Prêmio José Alencar de Jornalismo e 
mais R$ 50 mil, para o melhor entre todos os trabalhos inscritos. Os vencedores nas 
categorias especiais também ganharam um curso na França. Esta foi a segunda vez 
que a TRIBUNA DO NORTE venceu o prêmio CNI. No ano passado, o jornal foi 
premiado na categoria Destaque Regional Nordeste, com a série de reportagens 
“Crescer”, assinada pelas jornalistas Renata Moura e Andrielle Mendes.  
 
Últimos prêmios que a TRIBUNA DO NORTE venceu ou em que foi indicada como 
finalista, entre 2013 e 2014. 
 
PRÊMIO CNI DE JORNALISMO 2014 Reportagem: “Eólica: nova indústria, novas 
oportunidades” Categoria: Internet Com quem concorreu: Folha de S. Paulo, com a 
reportagem “A Batalha de Belo Monte” JC Online/Portal NE 10, com a reportagem 
“Descaminhos - Uma história sobre a estrada na vida das pessoas” 
 
Categoria: Jornalismo Online 
 
Prêmio Fecomercio de Sustentabilidade (2014) – finalista com a reportagem 
“Costurando o Desenvolvimento” Prêmio Sebrae de Jornalismo (2014) – Vencedor 
da etapa estadual com a reportagem “Costurando o Desenvolvimento” Prêmio Fiern 
de Jornalismo (2013) - Vencedor com a reportagem “Costurando o 
Desenvolvimento” 
 
Categoria: Jornalismo Impresso 
 
Prêmio CNI de Jornalismo (2013) -  Vencedor na categoria regional Nordeste, com a 
série de reportagens “Crescer”I Prêmio Sistema Fecomércio RN de Jornalismo (2013) 
- Vencedor geral, com a série de reportagens “A locomotiva perde força, mas há 
soluções” I Prêmio Sistema Fecomércio RN de Jornalismo (2013) - Vencedor na 
categoria Jornalismo Impresso, com a série de reportagens “A locomotiva perde 
força, mas há soluções” Prêmio CNH de Jornalismo Econômico (2013) – Finalista com 
a série de reportagens “Crescer” Prêmio BNB de Jornalismo (2013) - vencedor na 
categoria regional 2, com a série de reportagens “Crescer” Prêmio 



 

Jornalistas&amp;Cia/HSBC de Imprensa e Sustentabilidade (2013) - Finalista com a 
série de reportagens “RN autosustentável em energia” Prêmio Fiern de Jornalismo 
(2013) - Vencedor com a reportagem “RN espera novos frutos do petróleo” Prêmio 
Fiern de Jornalismo (2013) - 2º  lugar com a reportagem “Mineração tem retomada 
no RN” 
 
Fotojornalismo 
 
Prêmio Jornalistas&amp;Cia/HSBC de Imprensa e Sustentabilidade (2013) – 
Vencedor na categoria Mídia Nacional com a fotografia “No interior do RN, rebanho 
não resiste e morre de sede e fome” Prêmio BNB de Jornalismo (2013) – Vencedor 
com a fotografia “Novos horizontes para a pesca potiguar” Prêmio Fiern de 
Jornalismo (2013) – Vencedor com a fotografia “Programa do biodiesel terá segunda 
chance no Estado” 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 01.08.14        EDITORIA: CULTURA 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE FATO.COM          DATA: 03.08.14     EDITORIA: CÉSAR SANTOS 

 
 
Classificação: Positiva  



 

VEÍCULO: GAZETA DO OESTE          DATA: 03.08.14        EDITORIA: CULTURA  

 
Classificação: Positiva  



 

 
VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO.COM          DATA: 02.08.14     
 
Agenda Cultural 
Palco Giratório de volta a Mossoró  
 

 Depois de uma 
pausa em junho, o Palco Giratório volta a Mossoró, com apresentações nos dias 4 e 
5 de agosto, às 20h, no teatro Dix-Huit Rosado, com os espetáculos - “Viagem aos 
campos do alfenin”, da Cia. Máscara de Teatro, e “Viúva, porém honesta”, do grupo 
de teatro pernambucano Magiluth. O Palco Giratório projeto de difusão das artes 
cênicas trazido pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, este ano, chega a sua 
17ª edição, com apresentações gratuitas em nove cidades potiguares. 
 
 Na segunda-feira (4), os atores da Cia. Máscara de Teatro apresentam “Viagem aos 
Campos de Alfenim&quot;. Com direção de João Marcelino, o enredo da peça 
apresenta uma mistura de diversos sonhos e anseios de seus artistas, canta a 
história da viagem fantástica entre o sonho e a realidade de quatro atores de teatro: 
Maria das Dores, Maria da Piedade, João de Deus e Pedro dos Anjos, rumo aos 
campos de Alfenim. 
 
 Na terça-feira (5/08), o enredo da peça “Viúva, porém honesta” apresenta ao 
público a história da viúva Ivonete, que resolver virar uma mulher “honesta”, 
mantendo-se fiel ao finado. Uma das estranhas decisões de sua nova conduta é 
nunca mais sentar. O pai da jovem, diretor de um dos mais influentes jornais do país, 
resolve então convocar conceituados especialistas para solucionar o problema da 
filha, nessa farsa irresponsável, cheia de reviravoltas, com texto de Nelson 
Rodrigues, um dos maiores dramaturgos do teatro nacional. 
 
   



 

 
 17º Palco no RN 
 
 De agosto a outubro, a 17ª edição do Palco Giratório levarámais cinco espetáculos 
nacionais às cidades de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e Currais Novos.  
 
 Além disso, o projeto promoverá apresentações de grupos teatrais locais – dentro 
da proposta de intercâmbio com os grupos nacionais e oficinas teatrais. 
 
 Na 1ª etapa do projeto (abril a junho), foram apresentados os espetáculos 
 
 Outras Agenda 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR          DATA: 02.08.14     
 
Sesc lança projeto pioneiro no Nordeste de apoio às artes cênicas - Portal No Ar 
 
Em mais uma ação de promoção ao talento potiguar, o Sistema Fecomércio, através 
do Sesc, lançou no último dia 31 de julho, o Circuito Sesc de Artes Cênicas, projeto 
pioneiro no nordeste de fomento as artes cênicas. Serão contemplados cinco 
projetos de grupos potiguares, que além da montagem terão apoio na circulação dos 
espetáculos em âmbito estadual. 
 
Os projetos deverão ser entregues de hoje (1º de agosto) até o dia 17 de setembro 
pelo correio (SEDEX ou carta registrada) ou diretamente na sede da administração 
regional do Sesc RN, localizada na Rua: Cel. Bezerra, 33. Cidade Alta, identificados da 
seguinte forma: Projeto Circuito Sesc das Artes Cênicas Potiguar – 2014. Não serão 
aceitas inscrições enviadas por email. 
 
Cada um dos cinco projetos contemplados receberão um auxílio no valor de R$ 30 
mil reais, sendo o pagamento efetuado em três parcelas, descontados os impostos e 
contribuições previstos na legislação em vigor e depositado obrigatoriamente na 
conta bancária do premiado. 
 
Cada proponente poderá concorrer somente com um projeto, com exceção de 
cooperativas de produtores ou de artistas, bem como, associações que abriguem 
diversos grupos ou companhias. Desde que não favoreça a um único proponente no 
grupo. 
 
A escolha dos projetos contemplados será realizada por uma comissão composta por 
cinco membros, sendo três especialistas das artes cênicas de Departamentos 
Regionais do Sesc dos estados da região Nordeste e dois especialistas em artes 
cênicas de reconhecimento no cenário artístico regional. A comissão de seleção será 
presidida pelo coordenador de cultura do Sesc RN, que não terá direito a voto. 
Confira o edital e mais informações no www.sescrn.com.br 
 
Serviço: 
 
O quê? Circuito Sesc de Artes Cênicas 
Entrega projetos? De 01/08 a 17/09 pelo correio ou diretamente no Sesc Sede. Rua: 
Cel. Bezerra, 33. Cidade Alta 
Confira o edital completo no www.sescrn.com.br 
Atualizado em 2 de agosto às 07:35 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: OMOSSOROENSE         DATA: 02.08.14        EDITORIA: CIDADES  
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Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: LIEGE BARBALHO          DATA: 02.08.14     
Trabalho e jogo 

P o r :  C o l a b o r a ç ã o  |  e m  2  d e  a g o s t o  d e  2 0 1 4  -  1 3 : 0 7 h  

 

Obras são destinadas ao público infanto-juvenil 

A capital potiguar receberá de 05 a 14 deste mês um pouco do talentoso trabalho do 

renomado pintor brasileiro Cândido Portinari. A exposição “Portinari: Trabalho e 

Jogo” é composta por 25 imagens com técnicas variadas do pintor. São trabalhos de 

reprodução fotográfica de pinturas, gravuras e desenhos do artista plástico. 

A mostra, que acontecerá das 9h às 11h30 e das 14h às 17h na Escola de Saberes 

Conexão Felipe Camarão, será realizada pelo projeto Conexão Felipe Camarão em 

parceria com o Sesc e o Projeto Portinari. A ideia da apresentação é facilitar o acesso 

do público aos acervos dos museus, principalmente para estudantes da rede pública 

de ensino. 

As obras são destinadas ao público infanto-juvenil, 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. 

Classificação: Positiva 
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 VEÍCULO: OMOSSOROENSE         DATA: 03.08.14        EDITORIA: CIDADES 

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 01.08.14        EDITORIA: ESPORTE 
 

 
 
Classificação: Positiva 



 

  
VEÍCULO: PORTAL NO AR         DATA: 03.08.14         
 
Curso de inglês para bugueiros começa nesta segunda (4) - Portal No Ar 
 
 
Uma das categorias mais importantes para o fomento do turismo potiguar receberá, 
a partir desta segunda-feira (4), capacitação profissional no ensino do inglês. O curso 
aos bugueiros será oferecido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
ao Emprego (Pronatec), na modalidade Pronatec na Empresa, viabilizado pelo 
Ministério do Turismo e coordenado pela Secretaria de Estado do Turismo aqui no 
Rio Grande do Norte. 
 
O curso será ministrado por profissionais do Senac para uma turma de 20 bugueiros. 
Serão 200 horas/aula, três aulas por semana, sendo cada uma com duração de duas 
horas. Por cada hora o aluno recebe o valor simbólico de R$ 2, totalizando R$ 400 ao 
fim do curso, com término estimado para meados de 2015. Todo o material é 
fornecido pelo Ministério do Turismo e repassado pelo Senac. O espaço para as aulas 
foi cedido pela Secretaria Municipal de turismo. 
 
As aulas do Pronatec Turismo no Rio Grande do Norte já possui mais de um ano. Os 
cursos já beneficiaram ou tem beneficiado quase 600 alunos de variados setores da 
cadeia turística, desde bares e restaurantes, aos guias, taxistas, bugueiros, 
funcionários de hotéis e agentes de segurança. O Pronatec tem o objetivo é 
expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e 
tecnológico para novos profissionais. 
 
Em 2013, a equipe da Setur RN visitou as seis cidades potiguares contempladas com 
o Pronatec Turismo, na modalidade Copa na Empresa (hoje, apenas Pronatec na 
Empresa): Natal, Canguaretama, Baía Formosa, Maxaranguape, Parnamirim e Tibau 
do Sul. O intuito foi mobilizar empresários da atividade turística a empregar seus 
funcionários nos 54 cursos oferecidos pelo Programa. 
 
No RN já foram abertas 36 turmas, sendo 28 em Natal, quatro em Baía Formosa, três 
em Tibau do Sul e uma em Parnamirim. Cada turma tem, em média, entre 15 e 20 
alunos. Grande parte dos cursos procurados são para o ensino de idiomas, 
notadamente, o inglês. A carga horária mínima é de 160 horas. E o aluno recebe 
ajuda de R$ 2 a hora aula. 
 
A oferta de cursos permanece aberta a qualquer empresa ou entidade do setor 
público vinculada ao turismo, dentro das seis cidades contempladas. Podem 
participar empregados dos setores de hotelaria, alimentação fora do lar, 
agenciamento de viagens turísticas de emissivo e receptivo, organização de eventos, 
aluguel de veículos e transporte de turistas ou comandos de polícia. 



 

 
Os cursos são: governanta em meios de hospedagem; técnico de guia de turismo; 
agente de informações turísticas; espanhol e inglês aplicados a serviços turísticos; 
auxiliar de cozinha, recepcionista de eventos; monitor de recreação; organização de 
eventos; camareira em meios de hospedagem; garçon; padeiro/confeiteiro; e 
pizzaiolo. 
 
Geralmente os cursos – ministrados pelo Senac ou Senai, parceiros do Programa – 
são ministrados no próprio local de trabalho, cedidos pelo empregador, na 
frequência e horário que melhor lhe convier. 
 
Atualizado em 3 de agosto às 14:35 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: BLOG DO DALTRO EMERECIANO         DATA: 01.08.14         
 
Blog de Daltro Emerenciano   Boa Saúde - Secretaria de Assistência Social abre pré-
inscrições para cursos do Pronatec » Blog de Daltro Emerenciano 
 

Boa Saúde – Secretaria de Assistência Social abre pré-inscrições para cursos do 
Pronatec  
 
A Secretaria Municipal de Assistência Social de Boa Saúde receberá no período de 5 
a 13 de agosto pré-inscrições para mais dois cursos Pronatec: Depilador e Manicure 
e Pedicure, a serem ministrados pelo Senac. As pré-inscrições contemplarão as novas 
turmas, bem como o cadastro de reserva a ser utilizado nos próximos cursos que 
venham ser ofertados ainda em 2014. 
 
Conforme orientação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome, as 
mulheres beneficiárias do programa Bolsa Família tem prioridade de inscrição e esta 
ocorrerá de acordo com a ordem de chegada.  
As pré-inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal de Assistência Social 
Habitação Trabalho e Renda no período de 5 a 13 de agosto, no horário das 8h às 



 

12h e das 14h às 17 horas. 
 
 Deixe o seu comentário 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: BLOG DO CLÍSTENES CARLOS         DATA: 01.08.14         

 
 
Definido recentemente a reabertura do mirante de Luís Gomes. Na mesma data 
houve licitação para pessoas interessadas em administrá-lo. 
O mossoroense Moisés Martins, com larga experiência na área de alimentos e 
bebidas, instrutor do Senac, foi o único a comparecer à audiência, tendo, portanto, 
recebido o direito de uso do empreendimento por um período de dois anos.  
Aguardando agora que a Prefeitura de Luís Gomes providencie consertos na 
estrutura do prédio, como a reposição de luminárias, limpeza e reposição das águas 
das piscinas. Moisés se disse confiante no sucesso dos novos passos que seguirá à 
frente do complexo. 
&quot;A cidade tem um grande potencial para o turismo e o Mirante faz parte disto. 
Vamos fazer um trabalho de divulgação nas cidades vizinhas, utilizar material 
humano da própria cidade, treinar este pessoal e acreditamos que daremos uma 
nova vida ao local.&quot; 
O complexo turístico era administrado pela ex-primeira-dama e atual prefeita da 
cidade de Major Sales, Maria Elce Fernandes, esposa do ex-prefeito Pio X Fernandes. 
 
Compartilhe: 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG         DATA: 02.08.14         
 
Curso de inglês para bugueiros oferecido pela Setur RN começa nesta segunda | 
Blog do BG 
 
Uma das categorias mais importantes para o fomento do turismo potiguar receberá, 
a partir desta segunda-feira (4), capacitação profissional no ensino do inglês. O curso 
aos bugueiros será oferecido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
ao Emprego (Pronatec), na modalidade Pronatec na Empresa, viabilizado pelo 
Ministério do Turismo e coordenado pela Secretaria de Estado do Turismo aqui no 
Rio Grande do Norte. 
 
O curso será ministrado por profissionais do Senac para uma turma de 20 bugueiros. 
Serão 200 horas/aula, três aulas por semana, sendo cada uma com duração de duas 
horas. Por cada hora o aluno recebe o valor simbólico de R$ 2, totalizando R$ 400 ao 
fim do curso, com término estimado para meados de 2015. Todo o material é 
fornecido pelo Ministério do Turismo e repassado pelo Senac. O espaço para as aulas 
foi cedido pela Secretaria Municipal de turismo. 
 
As aulas do Pronatec Turismo no Rio Grande do Norte já possui mais de um ano. Os 
cursos já beneficiaram ou tem beneficiado quase 600 alunos de variados setores da 
cadeia turística, desde bares e restaurantes, aos guias, taxistas, bugueiros, 
funcionários de hotéis e agentes de segurança. O Pronatec tem o objetivo é 
expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e 
tecnológico para novos profissionais. 
 
Em 2013, a equipe da Setur RN visitou as seis cidades potiguares contempladas com 
o Pronatec Turismo, na modalidade Copa na Empresa (hoje, apenas Pronatec na 
Empresa): Natal, Canguaretama, Baía Formosa, Maxaranguape, Parnamirim e Tibau 
do Sul. O intuito foi mobilizar empresários da atividade turística a empregar seus 
funcionários nos 54 cursos oferecidos pelo Programa. 
 
No RN já foram abertas 36 turmas, sendo 28 em Natal, quatro em Baía Formosa, três 
em Tibau do Sul e uma em Parnamirim. Cada turma tem, em média, entre 15 e 20 
alunos. Grande parte dos cursos procurados são para o ensino de idiomas, 
notadamente, o inglês. A carga horária mínima é de 160 horas. E o aluno recebe 
ajuda de R$ 2 a hora aula. 
 
A oferta de cursos permanece aberta a qualquer empresa ou entidade do setor 
público vinculada ao turismo, dentro das seis cidades contempladas. Podem 
participar empregados dos setores de hotelaria, alimentação fora do lar, 
agenciamento de viagens turísticas de emissivo e receptivo, organização de eventos, 
aluguel de veículos e transporte de turistas ou comandos de polícia. 
 



 

Os cursos são: governanta em meios de hospedagem; técnico de guia de turismo; 
agente de informações turísticas; espanhol e inglês aplicados a serviços turísticos; 
auxiliar de cozinha, recepcionista de eventos; monitor de recreação; organização de 
eventos; camareira em meios de hospedagem; garçon; padeiro/confeiteiro; e 
pizzaiolo. 
 
Geralmente os cursos – ministrados pelo Senac ou Senai, parceiros do Programa – 
são ministrados no próprio local de trabalho, cedidos pelo empregador, na 
frequência e horário que melhor lhe convier. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO ROBSON PIRES         DATA: 02.08.14         
 
Curso de inglês para bugueiros oferecido pela Setur RN começa nesta segunda - 
Blog do Robson Pires 
 
  
ás 09:53 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Curso de inglês para bugueiros oferecido pela Setur RN começa nesta segunda  
 
Uma das categorias mais importantes para o fomento do turismo potiguar receberá, 
a partir desta segunda-feira (4), capacitação profissional no ensino do inglês. O curso 
aos bugueiros será oferecido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
ao Emprego (Pronatec), na modalidade Pronatec na Empresa, viabilizado pelo 
Ministério do Turismo e coordenado pela Secretaria de Estado do Turismo aqui no 
Rio Grande do Norte. 
 
O curso será ministrado por profissionais do Senac para uma turma de 20 bugueiros. 
Serão 200 horas/aula, três aulas por semana, sendo cada uma com duração de duas 
horas. Por cada hora o aluno recebe o valor simbólico de R$ 2, totalizando R$ 400 ao 
fim do curso, com término estimado para meados de 2015. Todo o material é 
fornecido pelo Ministério do Turismo e repassado pelo Senac. O espaço para as aulas 
foi cedido pela secretaria municipal de Turismo. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR         DATA: 02.08.14         
 
Senac oferece vagas de cursos de Pós-Graduação a distância - Portal No Ar 
 
A melhor opção para quem procura novos desafios para crescer profissionalmente, 
adquirir conhecimento e desenvolver seu potencial. Cursos com foco nas demandas 
do mercado de trabalho. 
 
O curso conta com material didático próprio, publicações e recursos multimídia, com 
uma metodologia especialmente planejada para quem precisa conciliar estudos e 
outras atividades. 
 
No Senac Ensino a Distância (EAD), você conta com o apoio de tutores para orientar 
e esclarecer dúvidas a qualquer momento. O aluno deverá realizar uma avaliação 
presencial por semestre. Essas atividades serão realizadas aos sábados no polo 
escolhido. 
 
As inscrições para o processo seletivo do 2º semestre de 2014 poderão ser feitas até 
o dia 4 de agosto de 2014. 
 
Conheça os cursos de Pós-graduação disponíveis: 
 
Educação  
Design Instrucional  
Docência no Ensino Superior  
Tecnologias na Aprendizagem  
Gestão Escolar  
Docência no Ensino Técnico  
Gestão Estratégica em EAD 
 
Gestão  
Gestão do Relacionamento com o Cliente  
Gestão Empreendedora  
Gestão do Varejo  
Gestão Empresarial  
Gestão de Pessoas  
Gestão e Governança da Tecnologia da Informação  
Gestão Cultural: cultura, desenvolvimento e mercado  
Gestão de Marketing 
 
Meio Ambiente  
Educação Ambiental para a Sustentabilidade  
Sistemas de Gestão Integrados da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde no 
Trabalho e Responsabilidade Social 



 

 
Produção de alimentos  
Gestão da Segurança de Alimentos 
 
Confira o edital no site do Senac: www.rn.senac.br 
 
Atualizado em 1 de agosto às 17:30 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: COMUNICADOR EFECTIVO DATA: 02.08.14         
 
: Aprovados na 1ª chamada do Sisutec devem se matricular até esta sexta 
 
Os candidatos aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção  
Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) devem se  
matricular até esta sexta-feira (1º) para fazer a matrícula e garantir a 
 vaga em cursos técnicos gratuitos oferecidos pelo sistema. 
 
 A segunda chamada vai ser divulgada em 5 de agosto. O início das aulas ocorre 
entre os dias 18 de agosto e 15 de setembro. 
 
 Maioria das vagas no ensino privado 
 
 No total, a edição deste semestre oferece 247.888 vagas em instituições 
 privadas (IES e escolas técnicas); 10.457 em escolhas públicas  
(institutos federais, escolas técnicas vinculadas às universidades  
federais e escolas estaduais e municipais) e 30.996 no Sistema S (Senai e 
 Senac). Todos os cursos, porém, são gratuitos. 
 
 Segundo o MEC, 85% das vagas do Sisutec são destinadas a candidatos que 
 cursaram o ensino médio na rede pública ou na rede privada na condição  
de bolsistas. Apenas estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino  
Médio (Enem) em 2013 puderam fazer inscrição no site. 
 
 Neste semestre há vagas para o Sisutec em todos os estados brasileiros, 
 sendo que a maior parte está concentrada em São Paulo (79.274 vagas),  
em Minas Gerais (40.112) e no Rio Grande do Sul (20.527). 
 
 Os principais cursos técnicos ofertados nesta edição são técnico em  
logística (40.712 vagas), em segurança do trabalho (29.397), em  
enfermagem (25.557), em informática (21.819) e em edificações (9.171). 
 
 Sobre o sistema 
 
 O Sisutec reúne vagas para cursos de ensino técnico tanto na rede  
pública quanto na privada. No caso da rede particular, se contemplado, o 
 aluno terá bolsa de estudo. A seleção é feita a partir do desempenho no 
 Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013. Para concorrer, o aluno  
não pode ter tirado zero na redação. 
 
 Entre as vagas oferecidas nesta seleção, 85% serão destinadas para  
estudantes que, independentemente de renda per capita familiar, tenham  
cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em  



 

instituições privadas, na condição de bolsista integral. 
 
 Além disso, metade dessas vagas serão reservadas para alunos com renda  
per capita de até 1,5 salário mínimo. Mas, para ocupar uma dessas vagas, 
 não é permitido que o aluno continue matriculado em outro curso técnico 
 de nível médio ou superior, ou curso de graduação, em instituições  
públicas ou privadas como bolsista. 
 
 O Sisutec tem um modelo parecido ao do Sistema de Seleção Unificada  
(Sisu), usado pelo MEC para selecionar alunos para vagas em cursos de  
graduação. Pela internet, os estudantes que fizeram o Enem usam seus  
dados do exame (número de inscrição e senha) para se inscreverem no  
sistema. Lá, poderão escolher até duas opções de cursos, dentro das  
modalidades de concorrência (ampla concorrência ou pelas cotas). 
 
Do G1 
 
 
Classificação: Positiva 
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