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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM          DATA: 04.02.15             
 
Natal tem as diárias mais baratas entre as capitais do NE, diz Secretário de Turismo 
- Notícias - Turismo - Nominuto.com 

 
 
Arquivo FD/Turismo  
 
 “Em nossa capital, as tarifas são em média 25% abaixo do restante do Nordeste, por 
exemplo,”, explica o secretário.  
 
As diárias hoteleiras de Natal são as mais baratas 
entre as capitais do Nordeste. Afirmação é do Secretário de Turismo do Estado, Rui 
Gaspar. O secretário destaca que essa informação foi repassada por Walter 
Patriani, superintendente da agência de viagens CVC. “Em nossa capital, as 
tarifas são em média 25% abaixo do restante do Nordeste, por exemplo,”, explica 
o secretário.  
 



 

Rui Gaspar ressaltou ainda, que a rede hoteleira 
da capital potiguar já está praticamente lotada. “A expectativa é de chegarmos 
a 100% de ocupação dos leitos. No domingo e na segunda de carnaval, por 
exemplo, nós já não temos mais vagas em nenhum hotel de Natal e nem nas cidades 
vizinhas”, comenta.  
 
Em relação ao tempo de permanência dos turistas na 
capital, o secretário disse que eles devem passar entre 4 a 5 dias na cidade, 
período correspondente ao Carnaval.  
 
Ainda de acordo com Rui Gaspar, os turistas devem 
gastar em média R$ 280,00 na cidade durante o período de carnaval. O secretário 
revelou que os dados são da Fecomércio.  
 
Turistas 
internacionais  
 
De acordo com Rui Gaspar a cidade 
tem perdido boa parte dos turistas. “A nossa cidade já perdeu grande parte dos 
turistas estrangeiros. Vamos começar um trabalho para tentar recuperá-los”, 
comenta. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL ABELHINHA            DATA: 04.02.15             
 
Portal da Abelhinha 
 

 
 
 
Cidade  
 
 04 de fevereiro de 2015   -   16:09:11  
 Júlio Protásio cobra da STTU cumprimento da lei para desafogar o trânsito  
  
Foto: Divulgação  
 
 Em 2008, entrou em vigor a  Lei Municipal nº 256, que disciplina o tráfego de 
caminhões com peso superior a cinco toneladas em horários de pico, nas principais 
vias públicas da capital potiguar. Mas, segundo o vereador Júlior Protásio (PSB), 
autor da proposta de lei, até hoje as medidas não foram executadas pela Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana (STTU). 
 
 Em pronunciamento na sessão desta quarta-feira (4) na Câmara Municipal de Natal, 
o vereador cobrou que a ação seja aplicada o mais rápido possível, e lembrou que a 
secretária Elequicina Santos (STTU) prometeu regulamentar após a realização da 
Copa do Mundo na cidade, mas não cumpriu. 
 
 De acordo com a lei, o fluxo de caminhões deve ser impedido nos horários entre 5h 
e 9h, 11h e 14h, 17h e 19h nas principais vias da cidade. Com o passar do tempo, 
deveria abranger mais ruas e avenidas. Além de melhorar o fluxo de veículos, 
também evitaria prejuízos à malha viária, fragilizada pelo peso dos caminhões e 
carros de grande porte, comentou o parlamentar. 
 
 No ano de 2009, a prefeitura anunciou que iria executar a lei e iniciar as 
fiscalizações. Mas não o fez. Diante da situação, representantes da Federação do 
Comércio, de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio) e da 



 

Federação das Indústrias do Estado (Fiern) solicitaram reunião com a direção da 
STTU para discutir a aplicação da norma e os possíveis prejuízos à atividade 
empresarial. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG            DATA: 04.02.15             
 
Júlio Protásio cobra cumprimento da Lei que regula tráfego de Caminhões - Blog do 
BG 
 
 
Lei municipal tem como objetivo desafogar o trânsito de Natal nos horários de pico. 
 
As principais vias urbanas de Natal a cada dia continuam mais congestionadas. Uma 
boa alternativa para facilitar o fluxo de veículos na cidade foi apresentada como 
projeto de lei, e que entrou em vigor no ano de 2008, trata-se da Lei Municipal nº 
256 de autoria do vereador Júlio Protásio (PSB), que restringe o fluxo de caminhões 
com peso superior a cinco toneladas, mas ainda não está sendo executada pela 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU). Após inúmeras cobranças pelo 
vereador, feitas em reunião com a secretaria, a lei continua sendo desrespeitada e 
não há fiscalização. 
 
O vereador Júlio Protásio demonstra preocupação com o fiel cumprimento da lei. De 
acordo com o vereador a Lei beneficia toda a população de Natal e a sua expectativa 
é que seja cumprida o mais rápido possível. “Espero que a Lei seja cumprida, a titular 
da STTU prometeu regulamentar após a realização da Copa do Mundo na cidade. 
Infelizmente uma medida que pode ajudar a desafogar o transito nas principais 
avenidas está sendo omisso pela secretaria de Mobilidade Urbana de Natal”, 
reivindicou Protásio. 
 
Júlio Protásio ainda relembra que os caminhões que utilizam as principais vias do 
perímetro urbano da cidade têm causado uma série de transtornos aos moradores, 
contrariando o que determina a lei. “Caminhões ficam estacionados durante o dia 
em frente às empresas e lojas das vias centrais da cidade.A primeira promessa do 
Executivo para efetivar a lei aconteceu no primeiro semestre de 2013, logo no inicio 
da gestão. Ficou acordado que os empresários apresentariam uma proposta flexível 
em 30 dias. Logo em seguida, a titular da STTU solicitou o prazo pós-copa e até hoje 
não implantou. Enquanto isso sofremos com um trânsito complicado e difícil 
praticamente durante todo o dia”, afirmou. 
 
A LEI 
 
Conforme a lei, o fluxo de caminhões seria impedido durante os horários 
compreendidos entre as 05h às 09h, 11h às 14h e 17h às 19h nas principais vias da 
cidade, como as avenidas Salgado Filho, Hermes da Fonseca, Roberto Freire, 
Prudente de Morais, Tomaz Landim e Jaguarari, entre outras. Com o passar do 
tempo, ela seria ampliada para as demais ruas e avenidas, beneficiando um número 
maior de pessoas. Além de melhorar o fluxo de veículos, a medida também evitaria 
prejuízos à malha viária, fragilizada pelo peso dos caminhões e carros de grande 



 

porte. 
 
Ainda em 2009, quando a Prefeitura Municipal anunciou que iria executar a lei e 
iniciar as fiscalizações, os representantes da Federação do Comércio, de Bens, 
Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio) e a Federação das 
Indústrias do Estado (Fiern) solicitaram uma reunião com a direção da STTU para 
discutir a aplicação da norma e os possíveis prejuízos à atividade empresarial. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PONTO DE VISTAONLINE            DATA: 04.02.15             
Natal tem as diárias mais baratas entre as capitais do NE, diz Secretário de Turismo 
| Ponto de Vista com Nelson Freire 
 

 
 
 
 
Posted on 04. fev, 2015 by Ponto de Vista in Blog 
 
As diárias hoteleiras de Natal são as mais baratas entre as capitais do Nordeste. 
Afirmação é do Secretário de Turismo do Estado, Rui Gaspar. O secretário destaca 
que essa informação foi repassada por Walter Patriani, superintendente da agência 
de viagens CVC. “Em nossa capital, as tarifas são em média 25% abaixo do restante 
do Nordeste, por exemplo,”, explica o secretário. 
 
Rui Gaspar ressaltou ainda, que a rede hoteleira da capital potiguar já está 
praticamente lotada. “A expectativa é de chegarmos a 100% de ocupação dos leitos. 
No domingo e na segunda de carnaval, por exemplo, nós já não temos mais vagas 
em nenhum hotel de Natal e nem nas cidades vizinhas”, comenta. 
 
Em relação ao tempo de permanência dos turistas na capital, o secretário disse que 
eles devem passar entre 4 a 5 dias na cidade, período correspondente ao Carnaval. 
 



 

Ainda de acordo com Rui Gaspar, os turistas devem gastar em média R$ 280,00 na 
cidade durante o período de carnaval. O secretário revelou que os dados são da 
Fecomércio. 
 
Turistas internacionais  
 
De acordo com Rui Gaspar a cidade tem perdido boa parte dos turistas. “A nossa 
cidade já perdeu grande parte dos turistas estrangeiros. Vamos começar um 
trabalho para tentar recuperá-los”, comenta. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

SESC 
VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 05.02.15            EDITORIA: CULTURA 
 

 
Classificação: Positiva  



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR            DATA: 04.02.15             
Espaço cultural Terraço do Relógio realiza 4ª prévia carnavalesca sexta-feira - 
Portal No Ar 
 

 
 
Pelo 4º ano consecutivo, o Sistema Fecomércio RN, por meio do Serviço Social do 
Comércio (Sesc RN), realiza a prévia carnavalesca do espaço cultural Terraço do 
Relógio. O evento acontece na próxima sexta-feira (06/02), com presença da banda 
Acordeon no Frevo e parada oficial da Banda Independente da Ribeira. O projeto 
tem entrada gratuita, a partir das 19h, no Sesc Centro, em Natal. 
 
Todas as sextas-feiras, o Terraço do Relógio apresenta uma atração musical local, 
sempre com entrada gratuita. Emoldurado pela balaustrada, pelo relógio e pelas 
hastes de ferro seculares, o cenário é um convite à boa música, com atrações locais e 
serviço de bar. 
 
Projeto do Sesc RN começou em fevereiro de 2002 (Foto: Divulgação) 
O relógio e a balaustrada que compõem a estrutura física do Terraço do Relógio 
remontam ao início do século 20. Para fomentar a cultura local, incentivar os artistas 



 

locais e divulgar a importância histórica dos monumentos, o Sesc RN criou, em 
fevereiro de 2002, o projeto semanal. 
 
Para quem mora em Mossoró e Caicó, o Sesc também oferece música de boa 
qualidade no projeto Letra &amp; Música, que assim como o Terraço do Relógio, 
acontece todas as sextas-feiras, das 19h às 22h, nas unidades Sesc. 
 
Ainda em Natal, o Sesc Ponta Negra (Balneário) realiza o projeto Cultura Club, com 
música aos domingos das 13h às 16h. Para o carnaval, a programação especial está 
disponível em www.sescrn.com.br. 
 
Durante as ações carnavalescas, o programa Educação em Saúde do Sesc, em 
parceria com a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) distribuirá 
preservativos e materiais informativos para prevenção das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida de 
jovens e adultos. 
 
Serviço:  
4ª prévia carnavalesca do Terraço do Relógio  
Dia e horário: 06/02/15 | 19h às 22h  
Local: Sesc Centro em Natal (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta)  
Atrações: Banda Acordeon no Frevo e Independente da Ribeira  
ENTRADA GRATUITA 
 
Atualizado em 4 de fevereiro às 14:51 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE            DATA: 04.02.15             
Sesc RN realizará sua 4ª prévia carnavalesca nesta sexta-feira | O Jornal de Hoje 
 

 
 
Foto: Divulgação 
Pelo 4º ano consecutivo, o Sistema Fecomércio RN, por meio do Serviço Social do 
Comércio (Sesc RN), realiza a prévia carnavalesca do espaço cultural Terraço do 
Relógio. O evento acontece na próxima sexta-feira (06/02), com presença da banda 
Acordeon no Frevo e parada oficial da Banda Independente da Ribeira. O projeto 
tem entrada gratuita, a partir das 19h, no Sesc Centro, em Natal. 
 
Todas as sextas-feiras, o Terraço do Relógio apresenta uma atração musical local, 
sempre com entrada gratuita. Emoldurado pela balaustrada, pelo relógio e pelas 
hastes de ferro seculares, o cenário é um convite à boa música, com atrações locais e 
serviço de bar. 
 
O relógio e a balaustrada que compõem a estrutura física do Terraço do Relógio 
remontam ao início do século 20. Para fomentar a cultura local, incentivar os artistas 
locais e divulgar a importância histórica dos monumentos, o Sesc RN criou, em 
fevereiro de 2002, o projeto semanal. 



 

 
Para quem mora em Mossoró e Caicó, o Sesc também oferece música de boa 
qualidade no projeto Letra &amp; Música, que assim como o Terraço do Relógio, 
acontece todas as sextas-feiras, das 19h às 22h, nas unidades Sesc. 
 
Ainda em Natal, o Sesc Ponta Negra (Balneário) realiza o projeto Cultura Club, com 
música aos domingos das 13h às 16h. Para o carnaval, a programação especial está 
disponível em www.sescrn.com.br. 
 
Durante as ações carnavalescas, o programa Educação em Saúde do Sesc, em 
parceria com  a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) distribuirá 
preservativos e materiais informativos para prevenção das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida de 
jovens e adultos. 
 
Serviço: 
 
O quê? 4ª prévia carnavalesca do Terraço do Relógio 
 
Quando? 06/02/15 | 19h às 22h 
 
Onde? Sesc Centro em Natal (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta) 
 
Atrações: Banda Acordeon no Frevo e Independente da Ribeira 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: NATAL NOTÍCIA            DATA: 04.02.15             
 
Natal Notícia Journal | Espaço cultural Terraço do Relógio realiza 4ª prévia 
carnavalesca sexta-feira 

 
Pelo 4º ano consecutivo, o Sistema Fecomércio RN, por meio do Serviço Social do 
Comércio (Sesc RN), realiza a prévia carnavalesca do espaço cultural Terraço do 
Relógio. O evento acontece na próxima sexta-feira (06/02), com presença da banda 
Acordeon no Frevo e parada oficial da Banda Independente da Ribeira. O projeto 
tem entrada gratuita, a partir das 19h, no Sesc Centro, em Natal. 
 
Todas as sextas-feiras, o Terraço do Relógio apresenta uma atração musical local, 
sempre com entrada gratuita. Emoldurado pela balaustrada, pelo relógio e pelas 



 

hastes de ferro seculares, o cenário é um convite à boa música, com atrações locais e 
serviço de bar. 
 
O relógio e a balaustrada que compõem a estrutura física do Terraço do Relógio 
remontam ao início do século 20. Para fomentar a cultura local, incentivar os artistas 
locais e divulgar a importância histórica dos monumentos, o Sesc RN criou, em 
fevereiro de 2002, o projeto semanal. 
 
Para quem mora em Mossoró e Caicó, o Sesc também oferece música de boa 
qualidade no projeto Letra &amp; Música, que assim como o Terraço do Relógio, 
acontece todas as sextas-feiras, das 19h às 22h, nas unidades Sesc. 
 
Ainda em Natal, o Sesc Ponta Negra (Balneário) realiza o projeto Cultura Club, com 
música aos domingos das 13h às 16h. Para o carnaval, a programação especial está 
disponível em www.sescrn.com.br. 
 
Durante as ações carnavalescas, o programa Educação em Saúde do Sesc, em 
parceria com  a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) distribuirá 
preservativos e materiais informativos para prevenção das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida de 
jovens e adultos. 
 
Serviço:  
O quê? 4ª prévia carnavalesca do Terraço do Relógio  
Quando? 06/02/15 | 19h às 22h  
Onde? Sesc Centro em Natal (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta)  
Atrações: Banda Acordeon no Frevo e Independente da Ribeira  
Entrada Gratuita 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO MARCOS DANTAS            DATA: 04.02.15             
Afonso Bezerra receberá OdontoSesc - Blog do Marcos Dantas 
 

 
 
 
 
Os moradores de Afonso Bezerra, município distante 166 km de Natal, terão acesso 
a serviços odontológicos gratuitos e de qualidade durante 40 dias úteis. 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc RN), levará 
a unidade móvel OdontoSesc à cidade, com o apoio da prefeitura municipal. Será a 
31ª cidade visitada pelo projeto itinerante. A inauguração acontece na segunda-feira 
(09), às 19h, na Praça Francisco das Chagas Souza. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES            DATA: 04.02.15             
Notícia - Espaço cultural Terraço do Relógio realiza 4ª prévia carnavalesca sexta-
feira - Robson Carvalho 
 

 
 
Foto: Assessoria 
 
 Pelo 4º ano consecutivo, o Sistema Fecomércio RN, por meio do Serviço Social do 
Comércio (Sesc RN), realiza a prévia carnavalesca do espaço cultural Terraço do 
Relógio. O evento acontece na próxima sexta-feira (06/02), com presença da banda 
Acordeon no Frevo e parada oficial da Banda Independente da Ribeira. O projeto 



 

tem entrada gratuita, a partir das 19h, no Sesc Centro, em Natal. 
 
   
 
 Todas as sextas-feiras, o Terraço do Relógio apresenta uma atração musical local, 
sempre com entrada gratuita. Emoldurado pela balaustrada, pelo relógio e pelas 
hastes de ferro seculares, o cenário é um convite à boa música, com atrações locais e 
serviço de bar. 
 
   
 
 Para quem mora em Mossoró e Caicó, o Sesc também oferece música de boa 
qualidade no projeto Letra &amp; Música, que assim como o Terraço do Relógio, 
acontece todas as sextas-feiras, das 19h às 22h, nas unidades Sesc. 
 
   
 
 Ainda em Natal, o Sesc Ponta Negra (Balneário) realiza o projeto Cultura Club, com 
música aos domingos das 13h às 16h. Para o carnaval, a programação especial está 
disponível em www.sescrn.com.br. 
 
   
 
   
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG RODRIGO LOUREIRO           DATA: 04.02.15             
 

 

4ª EDIÇÃO DA PRÉVIA CARNAVALESCA 
 
 

 
 
Qua, 04 de Fevereiro de 2015 16:34  
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Serviço Social do Comércio (SESC RN), 
realizará pelo 4º ano consecutivo a prévia carnavalesca do espaço cultural Terraço 
do Relógio. O festejo acontecerá nesta sexta-feira (06) e contará com a animação da 
banda Acordeon no Frevo e para oficial da Banda Independente da Ribeira. O evento 
terá entrada gratuita e começa a partir das 19h, no Sesc Centro, em Natal. 
 
(Foto: Moraes Neto) 
 
 Adicionar comentário 
 
 
Classificação: Positiva 
 

http://www.rodrigoloureiro.com.br/novo/coluna/6867-4o-edicao-da-previa-carnavalesca


 

VEÍCULO: BLOG CANINDÉ SOARES           DATA: 04.02.15             
 
Canindé Soares | Fotojornalismo – Natal – RN – Brasil 
 
 

 
Programação gratuita promovida pelo Sesc RN inclui Banda Acordeon no Frevo e 
parada da Banda Independente da Ribeira 
 
  
 
Pelo 4º ano consecutivo, o Sistema Fecomércio RN, por meio do Serviço Social do 
Comércio (Sesc RN), realiza a prévia carnavalesca do espaço cultural Terraço do 
Relógio. O evento acontece na próxima sexta-feira (06/02), com presença da banda 
Acordeon no Frevo e parada oficial da Banda Independente da Ribeira. O projeto 
tem entrada gratuita, a partir das 19h, no Sesc Centro, em Natal. 
 



 

  
 
Todas as sextas-feiras, o Terraço do Relógio apresenta uma atração musical local, 
sempre com entrada gratuita. Emoldurado pela balaustrada, pelo relógio e pelas 
hastes de ferro seculares, o cenário é um convite à boa música, com atrações locais e 
serviço de bar. 
 
  
 
O relógio e a balaustrada que compõem a estrutura física do Terraço do Relógio 
remontam ao início do século 20. Para fomentar a cultura local, incentivar os artistas 
locais e divulgar a importância histórica dos monumentos, o Sesc RN criou, em 
fevereiro de 2002, o projeto semanal. 
 
Para quem mora em Mossoró e Caicó, o Sesc também oferece música de boa 
qualidade no projeto Letra &amp; Música, que assim como o Terraço do Relógio, 
acontece todas as sextas-feiras, das 19h às 22h, nas unidades Sesc. 
 
  
 
Ainda em Natal, o Sesc Ponta Negra (Balneário) realiza o projeto Cultura Club, com 
música aos domingos das 13h às 16h. Para o carnaval, a programação especial está 
disponível em www.sescrn.com.br. 
 
  
 
Durante as ações carnavalescas, o programa Educação em Saúde do Sesc, em 
parceria com a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) distribuirá 
preservativos e materiais informativos para prevenção das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida de 
jovens e adultos. 
 
  
 
Serviço: 
 
O quê? 4ª prévia carnavalesca do Terraço do Relógio 
 
Quando? 06/02/15 | 19h às 22h 
 
Onde? Sesc Centro em Natal (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta) 
 
Atrações: Banda Acordeon no Frevo e Independente da Ribeira 
 



 

ENTRADA GRATUITA 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG AGITOS E BALADAS          DATA: 04.02.15             
Sesc RN realiza 4ª prévia carnavalesca nesta sexta-feira «  Agitos e Baladas 
 

 
 
Sesc RN realiza 4ª prévia carnavalesca nesta sexta-feira  
 4 de fevereiro de 2015 por ulyssesfreire 
 
 Comentários 0  
 
Crédito: Moraes Neto 
 
Pelo 4º ano consecutivo, o Sistema Fecomércio RN, por meio do Serviço Social do 
Comércio (Sesc RN), realiza a prévia carnavalesca do espaço cultural Terraço do 
Relógio. O evento acontece na próxima sexta-feira (06/02), com presença da banda 
Acordeon no Frevo e parada oficial da Banda Independente da Ribeira. O projeto 
tem entrada gratuita, a partir das 19h, no Sesc Centro, em Natal. 
 
Todas as sextas-feiras, o Terraço do Relógio apresenta uma atração musical local, 
sempre com entrada gratuita. Emoldurado pela balaustrada, pelo relógio e pelas 
hastes de ferro seculares, o cenário é um convite à boa música, com atrações locais e 
serviço de bar. 
 
Ainda em Natal, o Sesc Ponta Negra (Balneário) realiza o projeto Cultura Club, com 
música aos domingos das 13h às 16h. Para o carnaval, a programação especial está 
disponível em www.sescrn.com.br.  Entre em 
contato: ulyssesfreire@tribunadonorte.com.br 
 
 Siga o AGITOS e BALADAS no Instagram: @agitosebaladas 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
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