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Varejo potiguar teve retração nas vendas em junho, segundo o IBGE | Blog do BG 
 
Há cerca de um mês, quando saíram os números das vendas do comércio potiguar 
em maio, medidos pelo IBGE, o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, deu 
a seguinte declaração à imprensa: “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 do IBGE vai nos mostrar é até que ponto uma variável anulou a 
outra”. Pois bem. O número do IBGE foi divulgado nesta quinta-feira, 14, e mostra 
que os prejuízos causados pela paralisação de 13 dias dos Rodoviários na capital 
potiguar foram bem maiores que os impactos positivos da Copa no comércio da 
cidade. As vendas do comércio potiguar em junho registraram queda de 1,9%, na 
comparação com o mesmo mês do ano passado. Com isso, o acumulado do ano, que 
estava em 4%, caiu para 3,2%. 
 
A retração de junho é a segunda registrada este ano no RN (a primeira foi de 5,2%, 
em março) mas é mais preocupante. “Junho é um mês de boas vendas para o 
comércio.  Temos uma data forte, que é o Dia dos Namorados, e também o 
movimento típico das festas juninas. Mas, este ano, a combinação da abertura da 
Copa do Mundo ter caído justamente no Dia dos Namorados, com esta greve 
absurda e sem precendentes dos Rodoviários, cobrou um preço alto do nosso setor”, 
diz o presidente da Fecomércio RN. 
 
É fato que a retração das vendas no mês de junho foi generalizada no país. De 
acordo com os dados do IBGE, no Brasil, houve queda de 6,1%.  O número ruim de 
junho é preocupante também porque ratifica a desaceleração do setor de comércio, 
que já começa a refletir o mau momento vivido pela economia como um todo. 
 
“Vimos falando disto há alguns meses. Mas vínhamos crescendo, embora em um 
ritmo menor. Com esta retração, o percentual de crescimento acumulado (3,2%) nas 
nossas vendas este ano já está muito abaixo dos 9,4% que tínhamos registrado no 
período de janeiro a junho de 2013. É uma queda muito aguda e, pior, sem 
perspectivas reais de ser revertida a curto prazo. Nossa projeção de crescimento das 
vendas para este ano como um todo, que vínhamos posicionando entre 4,5% e 5,5% 
já terá que ser revista, para baixo”, diz Queiroz. 
 
Quando fala da falta de perspectivas reais de ser revertido este quadro, o presidente 
da Fecomércio está se referindo especificamente ao atual cenário econômico 
nacional. O que está posto é um quadro de inflação em alta (no teto da meta do 
Governo, que é de 6,5% ao ano), crédito mais caro (taxa média de juros ao 
consumidor acima dos 6% ao mês), inadimplência em alta (crescimento de 7,2% em 
julho) e previsão de crescimento mínimo para o PIB deste ano (alguns analistas já 



 

falam em menos de 0,8%). 
 
“Todos estes fatores compõem um cenário preocupante. Os governos precisam agir, 
e urgentemente. E o caminho é investir no setor produtivo, repensar a nossa 
burocracia, promover as reformas constitucionais e apostar em projetos que gerem 
emprego e renda”, diz o presidente da Fecomércio RN. 
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Greve dos Rodoviários influencia e varejo potiguar tem retração nas vendas em 
junho 
 
 
 

 
 
Marcelo Queiroz, presidente da Fecomércio RN 
 
Há cerca de um mês, quando saíram os números das vendas do comércio potiguar 
em maio, medidos pelo IBGE, o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, deu 
a seguinte declaração à imprensa: “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 do IBGE vai nos mostrar é até que ponto uma variável anulou a 
outra”. Pois bem. O número do IBGE foi divulgado nesta quinta-feira, 14, e mostra 
que os prejuízos causados pela paralisação de 13 dias dos Rodoviários na capital 
potiguar foram bem maiores que os impactos positivos da Copa no comércio da 
cidade. As vendas do comércio potiguar em junho registraram queda de 1,9%, na 
comparação com o mesmo mês do ano passado. Com isso, o acumulado do ano, que 
estava em 4%, caiu para 3,2%. 
 
A retração de junho é a segunda registrada este ano no RN (a primeira foi de 5,2%, 
em março) mas é mais preocupante. “Junho é um mês de boas vendas para o 
comércio. Temos uma data forte, que é o Dia dos Namorados, e também o 
movimento típico das festas juninas. Mas, este ano, a combinação da abertura da 
Copa do Mundo ter caído justamente no Dia dos Namorados, com esta greve 
absurda e sem precendentes dos Rodoviários, cobrou um preço alto do nosso setor”, 
diz o presidente da Fecomércio RN.  
É fato que a retração das vendas no mês de junho foi generalizada no país. De 
acordo com os dados do IBGE, no Brasil, houve queda de 6,1%. O número ruim de 



 

junho é preocupante também porque ratifica a desaceleração do setor de comércio, 
que já começa a refletir o mau momento vivido pela economia como um todo. 
 
“Vimos falando disto há alguns meses. Mas vínhamos crescendo, embora em um 
ritmo menor. Com esta retração, o percentual de crescimento acumulado (3,2%) nas 
nossas vendas este ano já está muito abaixo dos 9,4% que tínhamos registrado no 
período de janeiro a junho de 2013. É uma queda muito aguda e, pior, sem 
perspectivas reais de ser revertida a curto prazo. Nossa projeção de crescimento das 
vendas para este ano como um todo, que vínhamos posicionando entre 4,5% e 5,5% 
já terá que ser revista, para baixo”, diz Queiroz. 
 
Quando fala da falta de perspectivas reais de ser revertido este quadro, o presidente 
da Fecomércio está se referindo especificamente ao atual cenário econômico 
nacional. O que está posto é um quadro de inflação em alta (no teto da meta do 
Governo, que é de 6,5% ao ano), crédito mais caro (taxa média de juros ao 
consumidor acima dos 6% ao mês), inadimplência em alta (crescimento de 7,2% em 
julho) e previsão de crescimento mínimo para o PIB deste ano (alguns analistas já 
falam em menos de 0,8%). 
 
“Todos estes fatores compõem um cenário preocupante. Os governos precisam agir, 
e urgentemente. E o caminho é investir no setor produtivo, repensar a nossa 
burocracia, promover as reformas constitucionais e apostar em projetos que gerem 
emprego e renda”, diz o presidente da Fecomércio RN. 
 
  
 
(Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN) 
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 Greve dos Rodoviários influencia e varejo potiguar tem retração nas vendas em 
junho, segundo o IBGE 
 O movimento de turistas em Natal, em virtude do os jogos da Copa do Mundo Fifa 
2014 foi capaz de reverter prejuízos das quase duas semanas sem ônibus 
 
Há cerca de um mês, quando saíram os números das vendas do comércio potiguar 
em maio, medidos pelo IBGE, o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, deu 
a seguinte declaração à imprensa: &quot;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 do IBGE vai nos mostrar é até que ponto uma variável anulou a 
outra&quot;. Pois bem. O número do IBGE foi divulgado nesta quinta-feira, 14, e 
mostra que os prejuízos causados pela paralisação de 13 dias dos Rodoviários na 
capital potiguar foram bem maiores que os impactos positivos da Copa no comércio 
da cidade. As vendas do comércio potiguar em junho registraram queda de 1,9%, na 
comparação com o mesmo mês do ano passado. Com isso, o acumulado do ano, que 
estava em 4%, caiu para 3,2%. 
 
A retração de junho é a segunda registrada este ano no RN (a primeira foi de 5,2%, 
em março) mas é mais preocupante. &quot;Junho é um mês de boas vendas para o 
comércio.  Temos uma data forte, que é o Dia dos Namorados, e também o 
movimento típico das festas juninas. Mas, este ano, a combinação da abertura da 
Copa do Mundo ter caído justamente no Dia dos Namorados, com esta greve 
absurda e sem precendentes dos Rodoviários, cobrou um preço alto do nosso 
setor&quot;, diz o presidente da Fecomércio RN.   
 
É fato que a retração das vendas no mês de junho foi generalizada no país. De 
acordo com os dados do IBGE, no Brasil, houve queda de 6,1%.  O número ruim de 
junho é preocupante também porque ratifica a desaceleração do setor de comércio, 
que já começa a refletir o mau momento vivido pela economia como um todo. 
 
 &quot;Vimos falando disto há alguns meses. Mas vínhamos crescendo, embora em 
um ritmo menor. Com esta retração, o percentual de crescimento acumulado (3,2%) 
nas nossas vendas este ano já está muito abaixo dos 9,4% que tínhamos registrado 
no período de janeiro a junho de 2013. É uma queda muito aguda e, pior, sem 
perspectivas reais de ser revertida a curto prazo. Nossa projeção de crescimento das 
vendas para este ano como um todo, que vínhamos posicionando entre 4,5% e 5,5% 
já terá que ser revista, para baixo&quot;, diz Queiroz. 
 
Quando fala da falta de perspectivas reais de ser revertido este quadro, o presidente 



 

da Fecomércio está se referindo especificamente ao atual cenário econômico 
nacional. O que está posto é um quadro de inflação em alta (no teto da meta do 
Governo, que é de 6,5% ao ano), crédito mais caro (taxa média de juros ao 
consumidor acima dos 6% ao mês), inadimplência em alta (crescimento de 7,2% em 
julho) e previsão de crescimento mínimo para o PIB deste ano (alguns analistas já 
falam em menos de 0,8%). 
 
&quot;Todos estes fatores compõem um cenário preocupante. Os governos 
precisam agir, e urgentemente. E o caminho é investir no setor produtivo, repensar a 
nossa burocracia, promover as reformas constitucionais e apostar em projetos que 
gerem emprego e renda&quot;, diz o presidente da Fecomércio RN. 
 
Fonte: Fecomércio RN 
 
0 Comentário 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE        DATA: 15.08.14              
 
Greve dos rodoviários influencia e varejo potiguar tem retração nas vendas | O 
Jornal de Hoje 
 

 
 
 
Há cerca de um mês, quando saíram os números das vendas do comércio potiguar 
em maio, medidos pelo IBGE, o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, deu 
a seguinte declaração à imprensa: “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 do IBGE vai nos mostrar é até que ponto uma variável anulou a 
outra”. Pois bem. O número do IBGE foi divulgado nesta quinta-feira, 14, e mostra 
que os prejuízos causados pela paralisação de 13 dias dos Rodoviários na capital 
potiguar foram bem maiores que os impactos positivos da Copa no comércio da 
cidade. As vendas do comércio potiguar em junho registraram queda de 1,9%, na 
comparação com o mesmo mês do ano passado. Com isso, o acumulado do ano, que 
estava em 4%, caiu para 3,2%. 
 
A retração de junho é a segunda registrada este ano no RN (a primeira foi de 5,2%, 
em março) mas é mais preocupante. “Junho é um mês de boas vendas para o 
comércio.  Temos uma data forte, que é o Dia dos Namorados, e também o 



 

movimento típico das festas juninas. Mas, este ano, a combinação da abertura da 
Copa do Mundo ter caído justamente no Dia dos Namorados, com esta greve 
absurda e sem precendentes dos Rodoviários, cobrou um preço alto do nosso setor”, 
diz o presidente da Fecomércio RN. 
 
É fato que a retração das vendas no mês de junho foi generalizada no país. De 
acordo com os dados do IBGE, no Brasil, houve queda de 6,1%.  O número ruim de 
junho é preocupante também porque ratifica a desaceleração do setor de comércio, 
que já começa a refletir o mau momento vivido pela economia como um todo. 
 
 ”Vimos falando disto há alguns meses. Mas vínhamos crescendo, embora em um 
ritmo menor. Com esta retração, o percentual de crescimento acumulado (3,2%) nas 
nossas vendas este ano já está muito abaixo dos 9,4% que tínhamos registrado no 
período de janeiro a junho de 2013. É uma queda muito aguda e, pior, sem 
perspectivas reais de ser revertida a curto prazo. Nossa projeção de crescimento das 
vendas para este ano como um todo, que vínhamos posicionando entre 4,5% e 5,5% 
já terá que ser revista, para baixo”, diz Queiroz. 
 
Quando fala da falta de perspectivas reais de ser revertido este quadro, o presidente 
da Fecomércio está se referindo especificamente ao atual cenário econômico 
nacional. O que está posto é um quadro de inflação em alta (no teto da meta do 
Governo, que é de 6,5% ao ano), crédito mais caro (taxa média de juros ao 
consumidor acima dos 6% ao mês), inadimplência em alta (crescimento de 7,2% em 
julho) e previsão de crescimento mínimo para o PIB deste ano (alguns analistas já 
falam em menos de 0,8%). 
 
“Todos estes fatores compõem um cenário preocupante. Os governos precisam agir, 
e urgentemente. E o caminho é investir no setor produtivo, repensar a nossa 
burocracia, promover as reformas constitucionais e apostar em projetos que gerem 
emprego e renda”, diz o presidente da Fecomércio RN. 
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Greve dos Rodoviários influencia no varejo potiguar, aponta IBGE - Notícias - 
Economia - Nominuto.com 
 
Há cerca de um mês, quando saíram os números das vendas do comércio potiguar 
em maio, medidos pelo IBGE, o presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, deu a 
seguinte declaração à imprensa: &quot;Temos uma expectativa muito grande para o 
número de junho. A Copa do Mundo deve ter influenciado positivamente alguns 
setores, mas a greve dos Rodoviários teve efeito negativo em muitos outros. O que o 
número do IBGE vai nos mostrar é até que ponto uma variável anulou a outra&quot;.  
 
Pois bem. O número do IBGE foi divulgado nesta quinta-feira (14) e mostra que os 
prejuízos causados pela paralisação de 13 dias dos Rodoviários na capital potiguar 
foram bem maiores que os impactos positivos da Copa no comércio da cidade. As 
vendas do comércio potiguar em junho registraram queda de 1,9%, na comparação 
com o mesmo mês do ano passado. Com isso, o acumulado do ano, que estava em 
4%, caiu para 3,2%. 
 
A retração de junho é a segunda registrada este ano no RN (a primeira foi de 5,2%, 
em março) mas é mais preocupante. &quot;Junho é um mês de boas vendas para o 
comércio.  Temos uma data forte, que é o Dia dos Namorados, e também o 
movimento típico das festas juninas. Mas, este ano, a combinação da abertura da 
Copa do Mundo ter caído justamente no Dia dos Namorados, com esta greve 
absurda e sem precendentes dos Rodoviários, cobrou um preço alto do nosso 
setor&quot;, diz o presidente da Fecomércio. 
 
É fato que a retração das vendas no mês de junho foi generalizada no país. De 
acordo com os dados do IBGE, no Brasil, houve queda de 6,1%.  O número ruim de 
junho é preocupante também porque ratifica a desaceleração do setor de comércio, 
que já começa a refletir o mau momento vivido pela economia como um todo. 
 
 &quot;Vimos falando disto há alguns meses. Mas vínhamos crescendo, embora em 
um ritmo menor. Com esta retração, o percentual de crescimento acumulado (3,2%) 
nas nossas vendas este ano já está muito abaixo dos 9,4% que tínhamos registrado 
no período de janeiro a junho de 2013. É uma queda muito aguda e, pior, sem 
perspectivas reais de ser revertida a curto prazo. Nossa projeção de crescimento das 
vendas para este ano como um todo, que vínhamos posicionando entre 4,5% e 5,5% 
já terá que ser revista, para baixo&quot;, diz Queiroz. 
 
Quando fala da falta de perspectivas reais de ser revertido este quadro, o presidente 
da Fecomércio está se referindo especificamente ao atual cenário econômico 
nacional. O que está posto é um quadro de inflação em alta (no teto da meta do 



 

Governo, que é de 6,5% ao ano), crédito mais caro (taxa média de juros ao 
consumidor acima dos 6% ao mês), inadimplência em alta (crescimento de 7,2% em 
julho) e previsão de crescimento mínimo para o PIB deste ano (alguns analistas já 
falam em menos de 0,8%). 
 
&quot;Todos estes fatores compõem um cenário preocupante. Os governos 
precisam agir, e urgentemente. E o caminho é investir no setor produtivo, repensar a 
nossa burocracia, promover as reformas constitucionais e apostar em projetos que 
gerem emprego e renda&quot;, diz o presidente da Fecomércio. 
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Assaltos, arrastões e medo viram rotina no comércio de Natal 
 
 

 
 
A avenida Afonso Pena concentra estabelecimentos comerciais da capital. Alguns já 
foram alvos de assaltos e arrastões. (foto: Alberto Leandro) 
A grande quantidade de assaltos em estabelecimentos comerciais de Natal vem 
preocupando clientes, comerciantes e entidades que representam o setor. Entre os 
proprietários, o sentimento de que será a próxima vítima é constante. Para evitar – 
ou pelo menos dificultar – a abordagem de assaltantes nos negócios, diversos 
cuidados passaram a ser tomados como manter portas trancadas na maior parte do 
tempo, contratar empresas de segurança privada e reduzir o expediente. 
 
Buscando mais segurança, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
RN (Fecomércio-RN) e Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL Natal) têm 
cobrado ações do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública. 
 
De acordo com o vice-presidente da CDL, Augusto Vaz, o comércio sofre três vezes. 
Isso porque são levados bens, há a contratação de segurança privada e os clientes 
deixam de frequentar os estabelecimentos. “A situação econômica do país está 
desfavorável e agora as pessoas estão com medo. Continuamos clamando por 
segurança, estamos cobrando do governo e também dos candidatos potiguares”, 
afirmou. 
 
A proprietária de uma farmácia no bairro Tirol, assaltada no final de 2013, contou 
que os funcionários trabalham com medo. “Eles chegaram como clientes, 
perguntando sobre medicamentos e depois anunciaram o assalto. Na hora tinha sete 
funcionários e dois clientes, que ficaram aterrorizados, chegaram até a colocar a 
arma na cabeça de algumas pessoas”, lembrou. 
 
Depois disso, foi instalado um sistema de câmeras na farmácia, em alguns períodos 
há a contratação de seguranças e o investimento nas vendas por entregas em 



 

domicílio aumentou bastante. “Percebi que o comportamento dos clientes tem 
mudado, que muitos estão preferindo fazer pedidos pelo telefone. Alguns utilizam o 
whatsapp, para fazer os pedidos”, disse a empresária. 
 
O receio também acompanha diariamente o proprietário de um bar em Ponta Negra. 
De acordo com ele, o estabelecimento “ainda não foi assaltado”, mas já houve 
reuniões com os funcionários, para orientá-los a não reagir, manter a tranquilidade e 
fazer tudo para que a ação termine o mais rápido possível, sem que ninguém seja 
agredido. 
 
Ele disse que nessa quarta-feira (13), o bar estava com cerca de 20 clientes, quando 
chegou a informação de que um restaurante no bairro de Lagoa Nova havia sofrido 
um arrastão. Logo após, seis clientes pagaram rapidamente a conta e foram embora. 
“Duas mulheres disseram que está tudo muito perigoso e saíram literalmente 
correndo até o carro”, ressaltou. 
 
Para o empresário, a situação poderia mudar se houve um policiamento mais 
ostensivo. “Liguei para a Polícia ontem (quarta-feira), informando que havia umas 
pessoas com atitude suspeita nas proximidades do bar, mas simplesmente nenhuma 
viatura foi até o local. A população está ficando encurralada e sem saber a quem 
recorrer”, lamentou. 
 
A reportagem tentou, sem sucesso, contato com a Secretaria da Segurança Pública e 
da Defesa Social (Sesed) e com o comando da Polícia Militar durante a manhã desta 
quinta-feira (14). 
 
  
 
Atualizado em 14 de agosto às 18:46 
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Debate entre candidatos ao Governo do RN é remarcado   - 
 

 
 
 
Foto: www.dooda.com.br 
 
 O debate que ocorreria na noite desta quinta-feira, 14, entre os candidatos ao 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte foi remarcado pela Band Natal para o dia 
23 deste mês. Já o debate entre os presidenciáveis, organizado pela Band Nacional, 
ocorrerá no dia 21. 
 
 O motivo de remarcar o debate entre os postulantes ao executivo estadual se deu 
em virtude da morte do candidato a presidência Eduardo Campos ocorrida na última 
quarta-feira, 13, na cidade de Santos, litoral paulista. 
 
 Participam deste primeiro encontro os candidatos Araken Farias (PSL), Henrique 
Eduardo Alves (PMDB), Robinson Faria (PSD), Robério Paulino (PSOL) e Simone Dutra 
(PSTU). 
 
 O debate acontece no Espaço Guinza e será mediado pelo jornalista Diógenes 
Dantas. A plateia será formada exclusivamente por convidados especiais, entre eles 
membros da diretoria do Sistema Fecomércio, presidentes de sindicatos filiados à 
Federação e autoridades. 
 
 O debate será dividido em 6 blocos. No primeiro, os candidatos respondem 
perguntas de jornalistas convidados; no segundo, os candidatos fazem perguntas 
entre si, mediante sorteio (tanto de quem pergunta, quanto de quem responde); já 
no terceiro bloco, as perguntas serão feitas pela Fecomércio RN. No quarto bloco, os 
candidatos respondem a perguntas de telespectadores de Natal e do interior do 
estado. 
 
 No quinto bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas uns aos outros, mas desta 



 

vez a escolha é livre. Somente o candidato que abre a rodada de perguntas será 
sorteado. E por fim, no sexto bloco, será a vez das considerações finais dos 
candidatos, onde cada um terá o tempo de dois minutos. 
 
 O evento está marcado para as 22h30 e terá transmissão ao vivo da Band Natal e 
será promovido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio 
Grande do Norte (Fecomércio). 
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Debate entre candidatos ao Governo do RN é remarcado para o dia 23 de agosto - 
Portal No Ar 
 
 
O debate promovido pela Band Natal e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio RN) foi remarcado para o dia 23 de 
agosto, às 22 horas. O debate foi remarcado em razão da morte do candidato à 
Presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos. 
 
A direção nacional da emissora fez a modificação em todo o Brasil. Os outros estados 
brasileiros e o Distrito Federal realizarão o debate no mesmo dia. 
 
No Rio Grande do Norte participam os candidatos Araken Farias (PSL); Henrique 
Eduardo Alves (PMDB) – Coligação ‘União pela Mudança’, formada pelo PMDB, PSB, 
PR, PROS, PSDB, DEM, Solidariedade, PDT, PRB, PPS, PHS, PTB, PV, PSC, PSDC, PMN, 
PRP e PTN; Robinson Faria (PSD) – Coligação ‘Liderados pelo Povo’, formada pelo PT, 
PC do B, PT do B, PSD, PP, PEN, PRTB, PTC e PPL; Robério Paulino (PSOL) e Simone 
Dutra (PSTU) 
 
Já o debate dos candidatos à Presidência da República foi confirmado para o 
próximo dia 21. Este será o primeiro encontro entre os candidatos e com o 
substituto de Eduardo Campos. 
 
Atualizado em 14 de agosto às 11:49 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE NA HORA H/HILNETH CORREIA       DATA: 14.08.14              
 
Na Hora H - By Hilneth Correia - Colunista Social, os mais badalados eventos da 
sociedade Natalense você encontra no Na Hora H. Contato: (84) 3611-3168. 
 

 
 
DEBATE COM CANDIDATOS AO GOVERNO DO RN É CANCELADO  
 
postado por às 10:30:36 
 
Faça um comentário 
 
A direção de jornalismo da Band cancelou o debate com os candidatos ao governo 
em todos os estados. A informação é do diretor-geral da Band Natal, Augusto 
Correia Lima. 
 
A decisão foi tomada após a morte do presidenciável Eduardo Campos (PSB), em 
acidente aéreo na manhã de ontem (13). O programa estava marcado para hoje (14), 
às 22h30, em todas as praças da Band no país. Em Natal, o programa seria realizado 
no Guinza, em parceria com a Fecomércio e retransmissão da 96 FM e do portal 



 

Nominuto.com. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO CARLOS SANTOS       DATA: 14.08.14              
 
Fecomércio e Band Natal adiam debate com candidatos 
 
quinta-feira - 14/08/2014 - 08:35h 
 
Devido à morte do candidato à Presidência da República, Eduardo Campos (PSB), em 
acidente aéreo ocorrido no estado de São Paulo, nesta quarta-feira (13.08), a 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 
(FECOMÉRCIO) e a Band Natal (TV) informam que o debate entre os candidatos ao 
Governo do Estado do Estado do Rio Grande do Norte, no pleito eleitoral de 2014, 
está adiado. 
 
Aconteceria nesta quinta-feira (14.08), às 22h3o, no Espaço Guinza, com transmissão 
ao vivo. 
 
Seria mediado pelo jornalista Diógenes Dantas. 
 
Uma nova data deve ser divulgada em breve. 
 
Os debates que aconteceriam simultaneamente em todos os estados do país estão 
sendo cancelados pela Rede Bandeirantes, já que este fato afeta a diversas 
autoridades políticas em todo o Brasil, que devem participar das solenidades de 
funeral de Eduardo Campos. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO CARLOS SANTOS       DATA: 14.08.14              
Debate Wandilson Ramalho | Wandilson Ramalho 
 
Acontece hoje dia 14, o primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Rio 
Grande do Norte. 
 
O evento está marcado para as 22h30 e terá transmissão ao vivo da Band Natal e 
será promovido pela Federação do 
 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio). 
 
Participam deste primeiro encontro os candidatos Araken Farias (PSL), Henrique 
Eduardo Alves (PMDB), Robinson Faria (PSD), Robério Paulino (PSOL) e Simone Dutra 
(PSTU). 

 
 Wandilson Conta 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE       DATA: 15.08.14             EDITORIA: PONTO DE 
VISTA/NELSON FREIRE  

 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL       DATA: 15.08.14             EDITORIA: CARLOS 
MAGNO/FLASHES DO SERIDÓ 

 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE        DATA: 15.08.14             EDITORIA: E-TURISMO  

 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE        DATA: 15.08.14             EDITORIA: GEORFE 
AZEVEDO 

  
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE       DATA: 14.08.14             EDITORIA: CULTURA 

 
 
Classificação: Positiva 



 

 VEÍCULO: NOVO JORNAL        DATA: 15.08.14             EDITORIA: RODA VIVA 

  
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO ROBSON PIRES       DATA: 14.08.14              
 
Reunião definiu detalhes do Dia do Cooperar em Caicó - Blog do Robson Pires 
 

 
 
 Reunião definiu detalhes do Dia do Cooperar em Caicó  
 
Aconteceu na Agência de Desenvolvimento do Seridó (Adese) reunião que definiu 
detalhes finais das atividades do Dia “C do Cooperativismo”, que vai acontecer no 
dia 06 de setembro na sede da Associação Comunitária, Cultural, dos Homens Pretos 
de Caicó. A instituição está localizada no bairro João XXIII e terá a Uniodonto Seridó 
como coordenadora do evento. “São atividades educativas em que estão inseridas 
palestras, distribuídos kits, alimentos não perecíveis e outros trabalhos. Queremos 
estimular o trabalho voluntário, não só das cooperativas, mas de toda a população”, 
disse Adriana Rocha, representante da Uniodonto. 
 
Estiveram presentes na reunião representantes da COOPETESE, COASE, COAFS, 
SENA, SESC, IFRN, UERN, Faculdade Católica Santa Terezinha, OAB Caicó,  secretaria 
municipal de Educação e de Saúde, J. Jorge Corretora de Seguros, Adese, Autobraz, 
IMPLARN Recicláveis, SLUP Sorvetes, Bombeiros Mirins, Patrulheiros Mirins, Ordem 
Demolay, Ordem Internacional das Filhas De Jó, Grupo de Escoteiros Valle Sobrinho. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO MARCOS DANTAS       DATA: 14.08.14              
 
BiblioSesc chega à Currais Novos e disponibilizará mais de 3 mil publicações - Blog 
do Marcos Dantas 
 
Já está em Currais Novos biblioteca móvel do Serviço Social do Comércio – SESC 
RN. O BiblioSesc disponibilizará mais de 3 mil publicações entre livros, jornais e 
revistas de diversos gêneros e permanecerá até o dia 16 de outubro e percorrerá 
quatro pontos da cidade em dias alternados. 
 
Nas segundas-feiras, entre 14h e 19h no Largo do Tungstênio Hotel; Terças, de 08h 
às 11h30 e das 13h30 às 18h em frente à Escola Municipal Trindade Campelo; 
Quartas, de 08h às 11h30 e das 13h30 às 18h ao lado da pista de Skate no bairro Dr. 
José Bezerra; e as quintas das 08h às 11h30 e das 13h30 as 18h ao lado do Centro de 
Reabilitação “Crindélia Bezerra” no Paizinho Maria. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG CANINDÉ SOARES       DATA: 14.08.14              
 
Canindé Soares | Fotojornalismo – Natal – RN – Brasil 
 

 
 
Foto: Brunno Martins 
 
O Encontro Nacional de Dança Contemporânea realiza as últimas apresentações em 
Natal. No próximo sábado e domingo, a Casa da Ribeira e o Teatro Alberto 
Maranhão estarão abertos ao público com espetáculos gratuitos. No sábado e 
domingo, às 15h, acontece o espetáculo infantil “Gibi”, do grupo Lamira (To), no 
Teatro Alberto Maranhão, onde o público também poderá conferir a exposição 
fotográfica O Boticário na Dança: Beleza em Movimento. 
 
  
 
Ainda no sábado, às 19h, será apresentado na Casa da Ribeira o espetáculo 
“Encontro Oposto – Três movimentos em um ato”, com o pernambucano Ivaldo 
Mendonça. No domingo, às 19h,  também na Casa da Ribeira acontece o espetáculo 
“This is it”, do Balé da Cidade do Natal. 
 



 

  
 
“Gibi” é um espetáculo infantil baseado no universo dos palhaços e na atmosfera das 
histórias em quadrinhos tocantinenses, transitando pela escuta das músicas 
eruditas. O espetáculo proporciona ao público infantil um intercâmbio direto entre 
as artes cênicas, além de estimular a leitura das histórias em quadrinhos. “Gibi” tem 
direção artística, coreografia e cenografia de João Vicente e foi contemplado com o 
Prêmio Funarte de Teatro Miryan Muniz 2013. 
 
  
 
Já “This is it” é uma construção individual do intérprete que, ao expor essa 
individualidade em um cenário completamente urbano, se choca com tantas outras 
histórias, iguais ou diferentes da sua. A trilha sonora da coreografia é utilizada como 
um fio condutor para ligar bailarinos-colaboradores deste trabalho a sua própria 
realidade, para o verdadeiro cenário: a rua. O espetáculo possui nove bailarinos e 
tem coreografia de Cosme Gregory. 
 
 Através da Lei de Incentivo à Cultura, Programa O Boticário na Dança e a RENDA – 
Rede Nordeste de Dança – o Encontro Nacional de Dança Contemporânea acontece 
no Rio Grande do Norte também pelo patrocínio da COSERN (Grupo Neoenergia) e 
Unimed Natal, por meio da Lei Câmara Cascudo e do Programa Djalma Maranhão, 
além dos investidores Rifólis Praia Hotel e Resort, Pontalmar Praia Hotel e as 
instituições FUNARTE, SESC, Prefeitura de Mossoró, Caicó, São Gonçalo do Amarante 
e Tibau do Sul. 
 
 Programação completa no site www.encontrodedanca.com 
 
 Informações: 
 
Oficinas e espetáculos gratuitos ou mediante doação de alimentos não perecíveis ou 
um livro, que serão destinados ao projeto Mesa Brasil SESC e um projeto 
patrocinado pela Unimed Natal. 
 
Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro duas horas antes no dia de 
cada apresentação. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO TOTINHA       DATA: 14.08.14              
BiblioSesc chega à Currais Novos e disponibilizará mais de 3 mil publicações 

 
 
Formar novos leitores e transformar a vida de milhares de pessoas através da leitura. 
Estes são alguns dos objetivos do “BiblioSesc”, biblioteca móvel do Serviço Social do 
Comércio – SESC RN, que este ano já visitou as cidades de Santa Cruz, Angicos e 
Tibau do Sul, e que no final desta quinta-feira (14) chegou à Currais Novos. Durante a 
cerimônia de abertura da biblioteca na cidade, que aconteceu no Largo do 
Tungstênio Hotel, o prefeito Vilton Cunha agradeceu a parceria do SESC pela 
realização de diversos projetos sociais e educacionais no município durante a atual 
gestão. “O BiblioSesc é um grande sonho para nossos jovens e crianças que gostam 
dos livros e da boa leitura, e nós agradecemos a esta ação tão importante promovida 
pelo SESC em nossa cidade”, disse o prefeito. A solenidade contou com a presença 
da supervisora da rede de bibliotecas do SESC RN, Denise Alves, do presidente do 
Sindicato do Comércio Varejista de Currais Novos, Helder Araújo, da Presidente da 
CDL Currais Novos, Francisca Galvão (Loura), além da participação de empresários, 
secretários municipais, vereadora Dadá, diretores de escolas e alunos da rede 
municipal de ensino. Após a cerimônia de lançamento, a supervisora fez a doação de 
50 livros à Biblioteca Pública Municipal.  
 
Em Currais Novos, o BiblioSesc disponibilizará mais de 3 mil publicações entre livros, 
jornais e revistas de diversos gêneros e permanecerá até o dia 16 de outubro e 
percorrerá quatro pontos da cidade em dias alternados: Nas segundas-feiras, entre 
14h e 19h no Largo do Tungstênio Hotel; Terças, de 08h às 11h30 e das 13h30 às 18h 
em frente à Escola Municipal Trindade Campelo; Quartas, de 08h às 11h30 e das 
13h30 às 18h ao lado da pista de Skate no bairro Dr. José Bezerra; e as quintas das 
08h às 11h30 e das 13h30 as 18h ao lado do Centro de Reabilitação “Crindélia 
Bezerra” no Paizinho Maria.  
 
Mais informações:  
 Como usufruir dos serviços da BiblioSesc: basta levar documento de identidade e 
comprovante de residência à unidade móvel da biblioteca. Tempo de empréstimo da 



 

publicação: uma semana (07 dias) O BiblioSesc dispõe de profissional para auxiliar os 
visitantes nas escolhas de livros, jornais ou revistas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM       DATA: 14.08.14              
 
Sesc participa do 4º Fest Bossa & Jazz - Notícias - Cultura - Nominuto.com 
 
Depois levar grande programação a um festival literário na praia de Pipa, o 
Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc) volta à praia do 
litoral sul do estado. Desta vez, participa, pelo segundo ano consecutivo, do 
Fest Bossa &amp; Jazz.  
 
A instituição oferece apresentações musicais, workshops 
com músicos convidados do festival, como Eric Gales (EUA) e Rogério Pitomba 
(RN), e oficinas que aliam música e sustentabilidade. O festival acontece de 20 
a 25 de agosto, em Pipa e também conta com  atividades em Natal. 
 
Embora o Fest Bossa &amp; Jazz ainda não tenha começado, a atuação do 
Sistema Fecomércio-Sesc no evento já está a todo vapor. Desde junho, cerca de 
300 alunos de escolas de Pipa aprendem com um instrutor da instituição a 
confeccionar 
instrumentos musicais a partir de materiais recicláveis, como garrafas pet e 
latas, e a tocá-los. O resultado será apresentado no domingo (24), às 15h, em 
apresentação no palco Manoca Barreto, em Pipa. 
 
Também serão realizadas as oficinas “Sesc RN Música &amp; Sustentabilidade” 
em três dias do festival de 20 a 23 de agosto, tanto no espaço Vila Mangueira 
(Pipa) quanto em Natal para alunos do Sesc Zona Norte e do projeto RN Vida, do 
qual o Sesc é parceiro. 
 
O Sesc também promoverá gratuitamente quatro workshops de instrumentos com 
músicos convidados do Fest Bossa &amp; Jazz: de bateria com Rogério Pitomba; de 
trompete com Mark Rapp (EUA); de violão com Lula Galvão (BSB) e de 
guitarra blues com Eric Gales (EUA).  
 
Além disso, as apresentações da Bossa e Jazz Street Band no festival, 
encabeçadas pelo maestro Eugênio Graça, professor do Sesc, também são 
chanceladas pela instituição. 
 
Tanto as oficinas “Sesc RN Música &amp; Sustentabilidade” quanto os 
workshops demandam inscrição prévia, realizada no site do festival. 
 
Confira a programação do Sesc no Fest Bossa &amp; Jazz: 21 a 24/08 – 
Apresentações Bossa &amp; Jazz Street Band pelas ruas de Pipa 
 
Oficinas Sesc Música 
e Sustentabilidade 20/08 | 8h | Auditório do Sesc Centro (Natal) 21 a 23/08 | 10h 



 

Espaço Vila Mangueira (Pipa) 
 
Workshops 22/08 | 14h - Bateria com Rogério Pitomba (RN)no Espaço Vila 
Mangueira 23/08 | 14h - Trompete com Mark Rapp (EUA) no Espaço Vila Mangueira 
24/08 | 12h - Violão com Lula Galvão (BSB) no Hotel Pipa Atlântico 25/08 | 18h – 
Guitarra blues com Eric Gales (EUA) no Sesc Centro (Natal) 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: DROPS MAGAZINE        DATA: 15.08.14              
 
Ed Motta vai abir o Fest Bossa & Jazz em Natal | Drops Magazine 
 

 
Clippada em: 14/08/2014 
 
Maior festival de jazz gratuito do Nordeste, o Fest Bossa &amp; Jazz está com tudo 
pronto para começar no próximo dia 20 de agosto. Ed Motta abrirá o evento 2014, 
em Natal, com o show juntamente com a Sesi Big Band, na Praça Ecológica de Ponta 
Negra. No dia 21 de agosto, o Fest Bossa &amp; Jazz segue com shows na Praia de 
Pipa. Ed Motta também vai se apresentar em Pipa no dia 22 de agosto. O evento 
acontecerá até o domingo, dia 24 de agosto. 
 
Entre as atrações confirmadas para o Fest Bossa &amp; Jazz Pipa 2014 estão: Marcos 
Valle &amp; Banda convidam Roberto Menescal para o festival; o angolano Nuno 
Mindelis, conhecido pelo seu lado poético e literário imposto a sua guitarra no ritmo 
do blues; a natalense da nova geração da MPB, Camila Masiso e como principal 
atração nacional o cantor e multiinstrumentista Ed Motta, com apresentação 
especial junto ao SESI Big Band, orquestra de jazz formada por 22 instrutores do 
projeto SESI Arte do RN, coordenada e regida pelo músico, professor e maestro 
português Eugênio Graça. 
 
Realizado por Juçara Figueiredo Produções, com patrocínios das empresas Cosern e 



 

Oi, através da Lei Câmara Cascudo de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, apoio cultural da Oi Futuro, parceria com o Sistema 
Fecomércio, através do SESC RN e apoios da Emprotur – Empresa Potiguar de 
Promoção Turística, Penélope Propaganda, Luck Receptivo, Prefeitura Municipal de 
Tibau do Sul, Michelle Tour, Locarx Aluguel de Carros e uma seleção dos melhores 
hotéis e restaurantes do badalado balneário potiguar, o evento se consolida a cada 
ano como o maior festival de jazz gratuito do Nordeste. 
 
Programação completa no site.. 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR       DATA: 14.08.14              

Continuam abertas as inscrições para projeto pioneiro do Sesc de apoio as artes 

cênicas 

 

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 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 14 de agosto às 12:22 

 

 

Classificação: Positiva 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG MARCELO ABDON      DATA: 14.08.14              

Natal(RN), Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2014 

AGOSTO14 

Bienal do Livro de São Paulo deve 
ter "estrutura de show de rock" 

Publicado às: 16:44 

 

 
 
Com o tema &quot;Diversão, Cultura e Interatividade: Tudo Junto e 
Misturado&quot;, a Bienal do Livro de São Paulo terá, pela primeira vez, a curadoria 
da programação dividida entre a Câmara Brasileira do Livro (CBL) e o Sesc e 
&quot;estrutura de show de rock&quot;. 
 
Os detalhes do evento, que acontece no pavilhão de exposições do Anhembi entre 
os dias 22 e 31 de agosto, foram anunciados em coletiva de imprensa na manhã 
desta quinta-feira (14).  Na fala de abertura, Karine Pansa, presidente da CBL, 
destacou que a programação do evento tem como objetivo fazer da Bienal 

http://www.marceloabdon.com.br/?view=plink&id=39311
http://www.marceloabdon.com.br/?view=plink&id=39311


 

&quot;algo além de uma feira&quot;. Também enfatizou que será possível utilizar o 
vale cultura tanto na compra de ingressos quanto na compra de livros. 
 
Já Paulo Octavio Pereira, vice-presidente da empresa Reed Exhibitions Alcantara 
Machado, empresa responsável pela organização geral e divulgação da Bienal, 
revelou que, neste ano, a venda on-line de ingressos aumentou 20 vezes, sendo que 
o público esperado é de pelo menos 700 mil visitantes. Pelo tamanho do público, ele 
disse que o evento terá &quot;estrutura de show de rock&quot;. 
 
&quot;Na edição passada, tivemos 750 mil pessoas, sendo que, num sábado, foram 
102 mil pessoas. Há uma questão física do espaço, que dificulta comportar toda a 
população&quot;, disse Karine Pansa, que lembrou que, em 2012, houve caravanas 
vindas de outros Estados. &quot;Teremos que nos preparar, pois a capacidade 
máxima por dia do pavilhão é de 100 mil visitantes&quot;, observou. 
 
Sobre os autores internacionais que estarão no evento, a presidente da CBL afirmou 
que  a escolha deles foi feita com base em em lista dos mais vendidos, sugestões do 
público, das editoras que trabalharam em conjunto com o Sesc e tendências 
literárias. &quot;Tudo isso foi levado em conta. Então, teve uma participação forte 
do público e das editoras nessa decisão&quot;, disse Pansa, ressaltando que o 
evento busca uma &quot;simbiose entre o que o mercado lê e o que os curadores 
gostariam que as pessoas lessem&quot;. 
 
Menos expositores estrangeiros  
A Bienal, no entanto, teve uma diminuição de expositores internacionais. Serão 75, 
enquanto na edição de 2012 foram 134. Pansa não vê razão específica para essa 
diminuição, mas observa que haverá uma participação maior nos negócios, 
citando  um espaço chamado Brazilian Publishers, com ênfase em negociações 
internacionais. 
 
&quot;Neste ano, eu tenho, com certeza, mais visitantes internacionais, apesar de 
ter menos expositores. Expositor internacional não tem muito. Por que ficar 
vendendo livros de sua própria língua em nossa feira?&quot;, questiona a presidente 
da CBL, que ressalta a vinda de &quot;uma grande comitiva da França&quot;, já que 
o Brasil será tema do Salão do Livro de Paris em 2015. 
 
&quot;A Bienal surge como uma maneira de disseminar a leitura e autores nacionais, 
mas, de alguma forma, começou pela iniciativa de editores que queriam chegar até o 
público, o que foi crescendo. Então, o lado comercial sempre existiu. O que mudou 
efetivamente na nossa idealização é mostrar que o livro pode ir muito além da 
leitura e do encontro com o autor. O livro pode permear diversas outras situações 
culturais. Então, [a Bienal] continua sendo um lugar para comprar livros, ver 
catálogos, lançamentos, mas também vai além disso. Tínhamos que mostrar por que 
ir à Bienal comprar um livro se isso pode ser feito pela internet. Então, há a conexão 



 

de vários programas em um só&quot; disse Pansa, 
 
Estudantes 
 
Segundo Paulo Octavio Pereira, da Reed, na última edição, a Bienal recebeu 85 mil 
estudantes. Neste, são esperados 120 mil, o que corresponde a um crescimento de 
42%. Serão quase 3.000 ônibus de alunos da rede de ensino, cerca de 600 por dia. O 
vice-presidente da Reed lembrou a importância dessa quantidade de crianças no 
evento para a formação de leitores e citou &quot;a memória positiva que uma visita 
à Bienal pode deixar&quot;. 
 
A organização ressaltou ainda que 25 mil crianças receberão o vale cultura da 
Secretaria Municipal da Educação, no valor de R$ 10, cada. Foram cadastradas 2048 
escolas. 
 
Para chegar ao evento, o público contará com transporte gratuito diariamente a 
partir do Terminal Rodoviário do Tietê. Nos finais de semana, o serviço também será 
oferecido no Terminal Rodoviário da Barra Funda. 
 
Depois da Bienal, diversos debates serão levados para outras unidades do Sesc no 
Estado, principalmente com os participantes estrangeiros. 
 
Os espaços  
Nesta edição, a Bienal do Livro contará com 186 autores nacionais e 22 
internacionais. Ela será dividida em sete espaços. Um deles é o Arena Cultural, 
destinado aos autores best sellers, como Harlan Coben, Cassandra Clare, Ken Follet, 
Sally Gardner, Kiara Cass, Hugh Howey, Mário Sergio Cortella, Paulo César Araújo e 
Eduardo Spohr. 
 
O evento contará ainda com o espaço Cozinhando com Palavras, que reunirá 
importantes nomes da gastronomia; o Escola do Livro, que terá uma programação 
que visa qualificar profissionais do segmento; o São de Ideias, para discussões, e o 
Imaginário, destinado a jovens e crianças. 
 
Segundo André Boccato, chef de cozinha e dono da editora Boccato, que publica 
livros de gastronomia, no Cozinhando com Palavras haverá uma homenagem ao 
escritor Rubem Alves, morto em julho deste ano. Segundo o editor, Rubem 
cozinhava muito bem, &quot;especialmente sopa&quot; e fazia saraus 
gastronômicos. No espaço, será reproduzida uma receita dele. 
 
Outros escritores mortos recentemente, João Ubaldo Ribeiro, Ariano Suassuna e 
Ivan Junqueira, porém, não deverão ganhar homenagem na Bienal, pois, de acordo 
com Francis Manzoni, do departamento cultural do Sesc, a programação já estava 
fechada quando eles morreram. &quot;Como as mortes foram muito recentes, não 



 

foi possível incorporar à programação de forma organizada&quot;, disse Manzoni. 
(Uol) 
 
 
Classificação: Positiva 
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