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SENAC-RN encerra nesta sexta processo seletivo com 10 vagas e salários até R$ 

3.437,16 | Blog do BG  

 

O Senac/RN encerra nesta sexta-feira(31) o processo seletivo para preenchimento de 

dez vagas de emprego, nos municípios de Natal, Mossoró, Macaíba e Caicó. Há 
oportunidades disponíveis para auxiliar administrativo, motorista, técnico de 

manutenção, analista administrativo, técnico de aprendizagem e pedagogos. 

Os salários variam entre R$ 904,00 e R$ 3.437,16, dependendo do cargo. Os 
interessados deverão cadastrar currículos, em um único cargo, pelo site 

http://curriculoweb.rn.senac.br 

A seleção irá avaliar as competências dos candidatos, considerando etapas que 

podem variar entre análise curricular, prova de conhecimento técnico e prático, 
dinâmicas de grupo e entrevistas. O edital com o detalhamento das informações 

está disponível no site www.rn.senac.br/trabalheconosco. 

O processo seletivo terá validade de dois anos, a contar da data de homologação da 
seleção, podendo ser prorrogável por igual período. 

Saiba Mais – Presente há mais de 65 anos no Rio Grande do Norte, o Senac é uma 
entidade integrante do SistemaFecomércio RN. Atualmente, a instituição conta com 

dez unidades no estado, localizadas nos municípios de Assú, Caicó, Macaíba, 
Mossoró, Natal e Parnamirim. 

O Senac investe recursos na qualificação e formação profissional nas áreas de 

comércio e serviços, atuando em diversificados segmentos, tais como: idiomas, 
informática, beleza, gastronomia, turismo e hospitalidade, saúde, gestão e negócios. 

Classificação: Positiva 
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Ex-apresentador da TV Ponta Negra abre moderno restaurante em Patos | O Jornal 

de Hoje 

 
Lourimar apresentou o Bom Dia Paraíba e tem passagens pela TV Ponta Negra – RN, 

além de diversos jornais. Foto: Divulgação 
Garoto propaganda conhecido em todo o Estado do Rio Grande do Norte, jornalista, 

radialista, locutor esportivo e uma personalidade marcante com carisma 
inconfundível. Assim é Lourimar Neto, que nasceu em Jardim, cidade do Mato 

Grosso do Sul, e depois se mudou para Natal – RN onde residiu durante 24 anos. 
Agora, morando em Patos, ele disse que só tem um arrependimento: Não ter vindo a 

Patos há mais tempo! 

Na Paraíba, Lourimar foi um dos fundadores da TV SBT. Pela TV Tambaú apresentou 
o Bom Dia Paraíba e tem passagens pela TV Ponta Negra – RN, além de diversos 

jornais. 

Lourimar Neto dedicou-se 21 anos como garoto propaganda do Armazém Pará, uma 

das maiores lojas de produtos de construção do Nordeste. Paralelo às atividades da 
publicidade, Lourimar fez do hobby de cozinhar seu próprio negócio e deu origem ao 

Restaurante Costela no Bafo que tem 15 anos de fundação. 

“Trabalhei como locutor em duas campanhas políticas na cidade de Patos onde fiz 
muitos amigos. Aqui também descobri meu amor e decidimos casar. Patos tem 

qualidade de vida, sossego e é uma cidade próspera. Natal estava complicado devido 
à violência. Pensei: ‘vou para Patos e começarei vida nova’. Pois bem, estou aqui”, 

relata Lourimar com um sorriso largo. 

Com curso de cozinha pelo SENAC, através do Barreira Roxa Hotel Via Costeira, 

Lourimar confessa que adora cozinhar e o seu restaurante especializou-se em 
costelas. O Costela no Bafo recebe cordeiros orgânicos com a marca Fazenda 

http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/75716622
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Tamanduá que atualmente tem referências internacionais pela qualidade dos 
produtos. 

O pequeno restaurante de grande potencial saiu de Natal e agora está na Rua João 
Olinto, ao lado do Edifício Mont Azul, Bairro Brasília, em Patos. O espaço está aberto 

de terça a domingo de 11:00 às 22:00h servindo almoço, jantar, tendo um cardápio 
com frutos do mar e outra iguarias. 

Lourimar mora com sua esposa e suas duas filhas do 1º casamento no mesmo local 

do restaurante. O empreendimento está com 15 dias de funcionamento e na 
inauguração recebeu amigos vindos de Natal e os novos amigos de Patos. 

Em nome da equipe do Patosonline.com e da cidade de Patos estamos dando as 
boas vindas para Lourimar Neto, suas filhas Vida e Mariah, além da esposa patoense 

Jarlany Batista.  

Classificação: Positiva 
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Em 31 de janeiro de 2014 às 15:03 

Polícia 

  
  

Natal registra média de quase 100 
assaltos por mês a farmácias 
Levantamento do Sindicato das Farmácias do RN contabiliza 552 assaltos do mês de 

agosto do ano passado até o primeiro mês de 2014 

 

Por Saulo de Castro 

Rede de farmácias foi 

assaltada pela terceira vez em dois dias (Foto: Sérgio Costa/Portal BO) 

Pelo menos 92 assaltos por mês são registrados nas farmácias de Natal. A média representa 25% 

do total de assaltos nos últimos seis meses nas mais de 400 lojas do setor na capital potiguar. O 

levantamento é do Sindicato das Farmácias do Rio Grande do Norte (Sincofarn), que já totaliza 552 

assaltos de agosto de 2013 até os trinta primeiros dias de 2014. 

De acordo com o presidente do sindicato, a área com maior incidência de assaltos é a Zona Norte 

da capital e também nas principais avenidas da cidade. Segundo ele, a ação é geralmente cometida 

pelos mesmos grupos, que agem em carros e motocicletas. Armados, eles chegam a assaltar a 

mesma farmácia mais de uma vez. “Não tem hora, nem dia certo. Até durante o dia eles estão 

agindo, a sensação é de total insegurança”, denunciou. 

http://ds6ce23etnjkl.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/01/7d9f3b3a861c81122f4fbb57d1ddd729.jpg


 

Djalma Lemos diz ainda que os danos materiais e financeiros não chegam a ser tão exorbitantes, 

mas que ainda assim a ação dos criminosos causam danos irreversíveis. Primeiro da ordem 

emocional, uma vez que muitos funcionários passam a ficar amedrontados e em alguns casos 

chegam a abandonar o emprego por causa da insegurança. “Já perdemos ótimos funcionários 

porque eles ficavam com medo de trabalhar. Hoje em dia é até difícil encontrar gente que queira 

trabalhar, principalmente no horário da noite”, disse. 

O presidente do Sincofarm afirma ainda que várias reuniões já foram feitas com as polícias militar e 

civil, porém pouca coisa foi feita. Para Djalma, a saída foi instalar sistema de monitoramento com 

câmeras, mas nem assim tem conseguido coibir a ação dos criminosos que estão cada vez mais 

ousadas. “Muitas vezes eles saem fazendo arrastões em todas as farmácias que ficam localizadas 

na mesma avenida ou que sejam próximas uma da outra”, acrescentou. 

De acordo com o comandante do policiamento metropolitano da Polícia Militar, coronel 

Wellington Alves, o patrulhamento de rotinas é feito em todas as zonas de Natal, mas afirmou que 

não há nenhuma medida específica para coibir os assaltos as farmácias. “A Polícia Militar está 

trabalhando para coibir essa prática no comércio como um todo”, garantiu. 

Três assaltos em dois dias 

Três lojas da rede de farmácias Pague Menos foram assaltadas nos últimos dois dias em Natal. O 

primeiro foi registrado por volta das 19h30, da quarta-feira (29), na Pague Menos, localizada na 

Avenida Roberto Freire, no bairro de Capim Macio. O segundo foi registrado cerca de duas horas 

depois em outra farmácia, localizada na Avenida Maria Lacerda, em Nova Parnamirim. Na noite 

dessa quinta-feira (30), outra loja da mesma rede voltou a ser alvo dos bandidos, dessa vez na loja 

da Avenida Romualdo Galvão, no bairro de Lagoa Nova. 

Atualizado em 31 de janeiro às 17:07 
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PROS quer eleger um deputado federal e ampliar bancada na AL 

»ENTREVISTA » Ricardo Motta, presidente da Assembleia Legislativa 
 
Presidenta da Assembleia Legislativa,Ricardo Motta (PROS) afirma que, neste 
momento das articulações para a eleição no Estado. “todo mundo conversa com 
todo mundo”. O PROS também aposta no diálogo para formar uma aliança. O 
parâmetro  do partido nas negociações é a busca da unidade na base aliada da 
presidenta Dilma Rousseff. Para Ricardo Motta, há uma verticalização política — 
embora legalmente não se tenha tal exigência  — e o PROS, que foi criado em 
2013,  está entre os aliados da presidenta. Mas ele não coloca essa referência como 
um limite na aproximação entre os partidos. O deputado considera que é preciso 
buscar um acordo para recuperar o Estado. Mas ele adverte que, se chegar o 
momento de definições e não houver convergência, os partidos devem fazer as 
opções que considerem convenientes para apresentar  seus candidatos nas “praças, 
ruas e comícios”. Ou seja, se não for possível uma ampla aliança, pode haver uma 
pulverização de candidaturas.  “Quando as posições estiverem definidas, se não 
convergirem, cada um procure seu caminho e vamos para (…) o convencimento do 
eleitor”, afirma. Ricardo Motta diz também, nesta entrevista, que o afastamento 
político da governadora Rosalba Ciarlini foi motivado pela ausência de diálogo. O 
presidente da Assembleia informa que a meta do PROS é eleger um deputado 
federal — o candidato é o filho dele, Rafael Motta — e ampliar a bancada na 
Assembleia para sete parlamentares. 
adriano 

abreu



 

Ricardo Motta afirma que não há restrição ao diálogo, mas se não houver 
convergência, partidos devem ir às ruas e deixar decisão ao eleitor 
 
O PROS, partido que o senhor preside no Estado, fará um encontro nos próximos 
dias. O que vai discutir com os deputados e demais dirigentes da legenda? 
O PROS fará um encontro, mas não está estabelecida a data, tendo em vista que 
alguns deputados estão viajando. Estamos em recesso e precisamos visitar as bases. 
Mas vamos nos reunir com os nosos deputados, prefeitos e vereadores.  
 
O encontro deve ser na próxima semana? 
Não posso confirmar a data, porque ainda falta manter contato com alguns 
companheiros para fazer um encontro amplo. Mas, em breve, essa reunião ocorrerá. 
 
O que o senhor e os deputados vão discutir? Os rumos do PROS nas eleições? 
Assim como os outros partidos estão se reunindo, teremos nosso encontro. Isso é 
natural, legitimo e oportuno, neste momento, tendo em vista que está afunilando os 
prazos para definições nesta eleição. 
 
E começaram as conversas com os dirigentes dos demais partidos para tratar de 
alianças? 
Nós tivemos conversas informais, com todos os partidos. Eu sempre mantenho 
diálogo com nossos colegas deputados, afinal de contas está todo mundo 
conversando com todo mundo. Isso é normal e democrático. Mas agora vamos 
amadurecer as conversas, primeiro internamente, depois com futuros parceiros, até 
porque o que nos norteia é certa verticalização, que conduz à aproximação dos 
partidos que dão sustentação à presidenta Dilma Rousseff. O PROS faz parte desta 
aliança nacional. Mas vamos aguardar, pacientemente, como é nosso estilo. E 
teremos uma posição firme, quando for o momento oportuno. Isso de forma 
consensual e participativa. Queremos a participação dos deputados, prefeitos, 
vereadores e demais lideranças, tanto as que têm, quanto as que não têm mandato. 
 
Alguns partidos deixam claro certas metas para esta eleição: O PMDB quer a 
candidatura própria, o PT a candidatura ao Senado, o PSB uma presença na chapa 
majoritária... Quais seriam as metas do PROS? 
Veja, o PROS é um partido robusto. Se fizermos levantamento dos filiados que têm 
mandato, vamos constatar que o partido tem a maior bancada da Assembleia 
Legislativa, uma presença nas Câmaras municipais, um número expressivo de 
prefeitos, alguns em cidades pólos. Se somarmos a densidade eleitoral  desses 
integrantes da legenda que exercem mandato, eles tiveram em torno de 400 mil 
votos nas últimas eleições. Sei que é uma avaliação aproximada, mas é um 
parâmetro.   
 
E como será o diálogo com os demais partidos? 
Se consideramos esses 400 mil votos, dará em torno de 20% do eleitorado do Rio 



 

Grande do Norte. Quem não quer se compor com um partido com essa expressão, 
com representatividade em todas as regiões do Rio Grande do Norte? Isso pode ser 
constatado a partir de nossa bancada na Assembleia Legislativa. Temos os 
deputados Raimundo Fernandes, com liderança no Alto Oeste; o deputado Vivaldo 
Costa,  um ícone na política do Estado; o deputado Gustavo Carvalho, com presença 
eleitoral não só na Grande Natal, mas também no Alto Oeste; o deputado Gilson 
Moura, com atuação na Grande Natal; eu tenho votação diversificada em todo o Rio 
Grande do Norte. Então, um partido como o PROS deve ser ouvido nas 
composições.  
 
O PROS quer uma vaga na chapa majoritária na aliança que integre? 
O PROS vai sentar com os demais partidos. No momento oportuno, vamos discutir 
esses detalhes. Queremos a retomada da estabilidade e do desenvolvimento do 
Estado. Todos os políticos do Rio Grande do Norte devem ter esse objetivo, 
independente da legenda à qual esteja filiado. Precisamos defender as medidas 
necessárias para o Estado voltar aos trilhos do crescimento. 
 
O senhor disse que o PROS deve estar na aliança dos partidos da base da 
presidenta Dilma Rousseff. Mas essas legendas têm uma dificuldade no Estado. O 
PT quer a candidatura ao Senado e, provavelmente, também o PSB. Como o senhor 
acha que deve ser resolvido esse impasse? 
Sabemos desses assuntos por intermédio da imprensa. Mas é algo que deve ser 
tratado com os partidos que estão pleiteando. Então, nós, do PROS, não podemos 
dizer o que o PT ou o PMDB têm que achar. É preciso construir um diálogo até o 
momento em que for possível. Quando as posições estiverem definidas, se não 
convergirem, cada um procure seu caminho e vamos para as praças, para as ruas, 
para os comícios e para o convencimento do eleitor.   
  
O senhor e o PROS foram consultados? Que composição defenderam ou 
defenderão quando forem? Qual vaga deveria caber à ex-governadora Wilma de 
Faria e qual à deputada Fátima Bezerra? Qual a composição ideal? 
Isso eu só posso responder no momento oportuno. Não serei precipitado e defender 
algo sem consultar os meus colegas de partido. É preciso diálogo, até porque 
existem tendências. E vamos buscar os pontos de convergência. 
 
O que motivaria o PROS a integrar uma aliança?  
O diálogo. Vamos conversar com os parlamentares, os prefeitos e escolher o que for 
melhor para o Rio Grande do Norte. 
 
E o que impediria o PROS de fazer parte de uma aliança? 
Nada impediria. Vamos apoiar o que for melhor para o Rio Grande do Norte.  
 
Alguns partidos tendem a vetar o DEM. Enquanto os integrantes do PMDB têm 
defendido um diálogo amplo. Qual a preferência do senhor e de seu partido? 



 

Veja bem, somos amigos de todos os líderes partidários do Rio Grande do Norte. Eu 
e os demais integrantes do PROS. Respeitamos a posição de cada um. Sabemos que 
existe um ponto de convergência no que diz respeito à verticalização, partindo da 
chapa da presidenta Dilma. A partir daí, haverá os desdobramentos. Não vejo motivo 
para deixar de conversar com alguma liderança. 
 
Dos nomes cogitados para o governo — o deputado Henrique Eduardo Alves, o ex-
ministro Fernando Bezerra, ambos do PMDB, o vice-governador Robinson Faria, do 
PSD, e outros que são citados — qual a preferência do PROS? 
O PROS não tem preferência. Acredito que todos os partidos vão indicar aqueles que 
têm condições de levar adiante o projeto de sua legenda. Se o PMDB vai lançar um 
candidato, compete a esse partido discutir seu nome. O partido que tiver pretensão 
de indicar, deve apresentar aos aliados um nome de consenso para uma coligação. 
 
Hoje o PROS está mais próximo de uma candidatura do PMDB ou do vice-
governador Robinson Faria? 
Vamos tratar disso no momento oportuno. Eu tive oportunidade de conversar com o 
vice-governador Robinson Faria, com o deputado Henrique Eduardo Alves. E registro 
que Henrique Eduardo foi muito correto conosco no que diz respeito ao PROS, no 
diálogo com o governador do  Ceará, Cid Gomes [presidente nacional da legenda]. O 
vice-governador Robinson é um amigo pessoal de longas datas. Tenho um 
relacionamento estreito com a deputada Fátima Bezerra, com a ex-governadora 
Wilma de Faria e com a filha dela, Márcia Maia, minha colega de Assembleia. O 
deputado Agnelo Alves, do PDT, é meu colega aqui também no Legislativo. Tenho 
amizade no PV.  Então, não dá para dizer que tenho preferência por A ou B. Vamos 
nos reunir, não tenho problema com ninguém. 
 
Um apoio à possível candidatura à reeleição da governadora está descartado? 
Para começar: Ela é candidata à reeleição? O partido dela já apresentou o nome? 
Disse que ela é candidata? Nem isso foi feito ainda.  O DEM precisa se manifestar, 
capitaneado pelo presidente da legenda, senador José Agripino, a própria 
governadora, o deputado federal Felipe Maia e os deputados estaduais. 
 
Cogita-se uma ampla composição, que alguns chamam de “acordão”. O senhor 
acha que isso seria conveniente? 
Conveniente é o que for melhor para o Rio Grande do Norte. Se haverá uma 
coligação com dois partidos, com três, com dez, isso não tem muita relevância. Eu 
defendo que a convergência seja colocar o Rio Grande do Norte em 
desenvolvimento e em paz.  
 
E quais as metas do PROS na chapa proporcional? 
Temos cinco deputados estaduais, atualmente. Pretendemos renovar o mandatos 
destes parlamentares e, se possível, ampliar para sete deputados estaduais. Nosso 
projeto inclui fazer um deputado federal. Evidentemente, queremos ajudar o futuro 



 

governador, dentro do leque de aliança na qual o PROS se encontrar.  
 
A principal candidatura a deputado federal é do vereador Rafael Motta, seu filho? 
É, o partido tem se reunido neste sentido. Isso é público, não vou tapar o sol com a 
peneira. Ele é um jovem que se elegeu bem, foi o segundo vereador mais votado em 
Natal, eleito parlamentar mais atuante em 2013 pelos jornalistas que acompanham 
o trabalho da Câmara Municipal.  
 
Há críticas em relação a essa tendência, no Estado, de candidaturas de filhos ou 
parentes diretos de quem exerce mandato há certo tempo ou tem controle de um 
partido. Como o senhor reage a essas discussões? 
Vejo com naturalidade. Mas  a politica do Rio Grande do Norte... E não é só no 
Estado. A família Rosado está há 100 anos na política. Mas se você for à Paraíba, vai 
constatar a família Cunha Lima e Gadelha com uma presença política forte. No 
Ceará, pode ser observada também essa característica. É natural o filho se espelhar 
no pai. Em uma família com advogado de renome, um filho pode se inspirar na 
carreira do pai. E, na política, é a mesma coisa.  Além disso, quem escolhe é o povo. 
Quem vota, tem direito de ser votado. Esse é nosso sistema político. Embora tenha 
mudado muito. Há excelentes parlamentares que não tiveram uma tradição política 
na família. Durante muitos e muitos anos as famílias vão apresentar seus candidatos 
no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Piauí, em Sergipe, em Minas, Bahia... Claro, 
isso tem diminuído bastante. 
  
O governo, na atual gestão, teve muitas dificuldades no relacionamento com os 
poderes?  
O relacionamento é de respeito mútuo. Mas lhe digo, com franqueza, falta diálogo. E 
isso não por conta do Legislativo, que tentou várias vezes se reunir com o Executivo, 
o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. A Assembleia Legislativa está 
aberta ao diálogo. Nenhum deputado faz oposição ao Estado.  
 
O senhor já teve uma aproximação política com a governadora. O que motivou o 
afastamento? 
Quando há escassez de diálogo, as coisas não fluem. Isso não tem relação com o PP 
[Ricardo Motta articulava a filiação ao PP, mas a legenda ficou, no Estado, com o 
deputado federal Betinho Rosado, cunhado da governadora Rosalba Ciarlini]. A 
questão é que o governo se fechou. Respeito a postura, a metodologia que cada um 
adota. Mas se aceito ou não, é outra coisa. Tenho o direito de achar que a forma de 
alguém pensar ou agir é certa ou errada, Posso avaliar se tem uma postura 
conveniente ao nosso sistema político ou não. Mas a Assembleia não tem sido 
empecilho para o Rio Grande do Norte. 
 
Este ano tem eleição e Copa do Mundo, com jogos em Natal. A Assembleia terá as 
votações comprometidas? 
Não haverá problemas. Os projetos nunca deixaram de ser votados por causa de 



 

eleição. Apesar de termos jogos em Natal na Copa, não haverá alteração no ritmo de 
votações. Vamos aguardar as matérias que serão enviadas. A Assembleia tem uma 
atuação que será mantida, é campeã em audiências públicas no País, fizemos o 
primeiro concurso em 168 anos. Formamos servidores em gestão pública. Somos 
modelo em inclusão social, com o projeto Síndrome de Down reconhecido 
internacionalmente. Temos o projeto Assembleia na Copa, com formação para 
profissionais em áreas relacionadas ao turismo e o Projeto Recomeçar, para os 
idosos. Enfim, a Assembleia tem credibilidade e é modelo para outros Legislativos do 
País.  
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Vamos abrir 30 novos hotéis este 
ano” 
3porquatro por Anna Ruth Dantas 
  
Entre os novos empreendimentos hoteleiros da cidade de Natal está o hotel Ibis, localizado 
nos arredores do Arena das Dunas. Embora a unidade tenha como um dos diferenciais o fato 
de estar ao lado do estádio, a conclusão  a tempo do mundial ainda é uma indefinição. O 
diretor de Novos Negócios do grupo Accor (detentor da marca Ibis), Eduardo Camargo, 
afirma que está havendo um “esforço” para que o hotel esteja concluído até o Mundial. No 
entanto, ele chama atenção que o projeto do novo empreendimento não visa apenas um 
evento isolado. 
 
“Estamos trabalhando em conjunto com os investidores do Hotel Ibis Natal na tentativa de 
que esteja aberto para a Copa do Mundo. Todos os fatores estão sendo criteriosamente 
analisados para que possamos oferecer a qualidade do produto IBIS aos visitantes durante a 
Copa do Mundo”, ressalta. 
 
Sobre a escolha de Natal para instalar um novo hotel do grupo, Eduardo Camargo observa 
que a capital potiguar já está consolidada como turismo de negócios e esse será o foco do 
hotel. “A cidade de Natal tem fatores muito positivos em relação a outros mercados do 
Brasil, pois, além do turismo de negócios, a cidade recebe um volume muito grande de 
turistas a lazer ambos do mercado nacional e internacional, o que faz com que a utilização 
média dos hotéis seja muito forte nos finais de semana e também durante a semana”, 
destacou o diretor. 
 
Sobre a concorrência do mercado hoteleiro, o executivo destaca o  know how da rede, que 
chegou ao milésimo hotel. “Na região onde será implantado o hotel há vários pontos 
extremamente positivos tais como: geradores de demanda, localização privilegiada e acesso 
aos grandes eixos de deslocamento viário da cidade. Assim, o hotel fica estrategicamente 
localizado para o cliente de negócios”, analisa. 
 
O executivo avalia que o efeito Copa para o investimento dos hotéis precisa ser visto também 
como uma preocupação para o “pós-Copa”. “Houve incentivos para que novos 
empreendimentos fossem projetados. Há, porém, a preocupação maior de que os hotéis 
desenvolvidos sejam perenes pois o investimento hoteleiro é sempre de longo prazo”, 
destaca. Confira o 3 por 4 com Eduardo Camargo, diretor de Novos Negócios do grupo Accor. 

Arquivo 

pessoal



 

José Eduardo Martins Cardozo fala sobre a abertura de novos hotéis 

 
Por que a escolha do grupo Ibis por instalar o seu novo hotel em Natal? 
A hotelaria Accor , detentora da marca Ibis, estuda os mercados através de seu potencial 
para absorção de produtos hoteleiros através de indicadores econômicos e desenvolvimento 
futuro. Desta forma, toma-se a decisão da categoria e tamanho do empreendimento. O Ibis 
Natal foi projetado para atender o turismo de negócios que já é bastante consolidado na 
cidade de Natal. 
 
Quais as perspectivas da empresa com o mercado de Natal? 
A cidade de Natal tem fatores muito positivos em relação a outros mercados do Brasil, pois, 
além do turismo de negócios, a cidade recebe um volume muito grande de turistas a lazer 
ambos do mercado nacional e internacional, o que faz com que a utilização média dos hotéis 
seja muito forte nos finais de semana e também durante a semana. Assim, a Accor procura 
atender aos seus clientes fieis implantando hotéis das marcas de seu portfolio em regiões 
estratégicas da cidade para suprir esta demanda. Dentro da perspectiva Accor, queremos 
instalar também um produto de categoria superior (Mercure) na região de Ponta Negra, 
para atender este segmento. 
 
A cidade de Natal já tem uma rede hoteleira muito diversificada, como a rede Ibis 
analisa o mercado de Natal? 
A rede de Hotéis Ibis, acaba de abrir o seu milésimo hotel no mundo, formando uma rede de 
hotéis econômicos com alto nível de reconhecimento por parte do seus clientes fieis.Assim, a 
cidade de Natal, passará a contar com a praticidade, modernidade e eficiência da marca Ibis - 
“Top of Mind” no Brasil.  
 
O novo hotel será instalado em uma área ao lado do Arena das Dunas, qual o perfil de 
cliente do empreendimento? 



 

Na região onde será implantado o hotel há vários pontos extremamente positivos tais como: 
geradores de demanda, localização privilegiada e acesso aos grandes eixos de deslocamento 
viário da cidade. Assim, o hotel fica estrategicamente localizado para o cliente de negócios, 
participante de eventos que acontecem na cidade e executivos em viagens de negócios.  
 
Como atuará a empresa na venda deste novo hotel? 
Entendemos como venda de hotéis os meios através dos quais este hotel será encontrado 
pelos seus futuros usuários. Desta forma, toda a plataforma Accor de distribuição de seus 
produtos é acionada para a divulgação, publicidade e comercialização dos produtos 
hoteleiros que serão oferecidos neste novo hotel Ibis. Por exemplo: web site da rede Accor, 
website da marca Ibis, canais de distribuição, central de reservas, equipe comercial, 
operadoras e agencias de viagens são informados sobre o novo hotel para que possam 
promove-lo para os seus clientes.  
 
Na sua avaliação, qual o efeito da Copa do Mundo para a rede hoteleira de cidades 
sedes como Natal? 
Reconhecemos que houve um maior interesse para instalação de novos hotéis nas cidades 
sedes  como Natal. Além disso, houve incentivos para que novos empreendimentos fossem 
projetados. Há, porém, a preocupação maior de que os hotéis desenvolvidos sejam perenes 
pois o investimento hoteleiro é sempre de longo prazo.  
  
O fato do movimento no Aeroporto Augusto Severo (único terminal de Natal) ter 
reduzido 20% nos últimos dois anos, de alguma forma, preocupa a rede Ibis? 
As oscilações de geradores de demanda, como esta redução de vôos bem como as variações 
da economia, são fatos isolados que, em geral, pouco afetam a performance da rede 
hoteleira, pois o mercado se ajusta e há, também, o crescimento dos indicadores que fazem a 
cidade receber um numero crescente de viajantes de negócios ou a lazer. A natureza do 
negocio hoteleiro já absorveu a sazonalidade e oscilações da demanda. Assim, trabalha-se 
com estas oscilações de forma mais natural.  
 
De forma geral, na sua avaliação, qual o efeito da Copa para o turismo brasileiro? 
É óbvio que o Brasil passará por um processo bastante positivo, uma vez que irá receber a 
Copa do Mundo e em 2016 os Jogos Olímpicos. Sem dúvida alguma haverá um grande legado 
para o turismo e para a infraestrutura do turismo nacional depois da passagens destes 
grandes eventos. Modernização dos aeroportos, vias de acesso e demais projetos de 
infraestrutura que foram projetados. A oportunidade de colocar o Brasil no centro da mídia 
mundial durante o período da Copa é extremamente valioso e poderá projetar o Brasil para 
um outro patamar do turismo internacional.  
 
O fato do novo hotel Ibis, em Natal, ficar pronto apenas depois da Copa, de alguma 
forma, atrapalha o projeto inicial da rede no Estado do Rio Grande do Norte? 
Estamos trabalhando em conjunto com os investidores do Hotel Ibis Natal na tentativa de 
que esteja aberto para a Copa do Mundo. Todos os fatores estão sendo criteriosamente 
analisados para que possamos oferecer a qualidade do produto IBIS aos visitantes durante a 
Copa do Mundo. Como mencionamos, o projeto da rede para implantar hotéis no estado do 
Rio Grande do Norte não visa somente um evento isolado e sim a oferta de produtos 
hoteleiros de qualidade nas principais cidades do estado.  E  vale mencionar que já estamos 
presentes na cidade de Mossoró com a marca Ibis. 
 
Falando de forma geral, quais os planos da rede Ibis este ano para o Brasil? 
A rede Accor, possui hoje em operação do Brasil 176 hotéis de todas as suas marcas: Sofitel, 
Pullman, Grand Mercure, Novotel, Mercure, Adagio, Ibis, Ibis Styles e Ibis Budget (antigo 
formule 1) e 130 novos projetos em diversas fases de desenvolvimento. Como mencionado 



 

abrimos o 1000 hotel da marca IBIS no mundo recentemente.  Para o Brasil, projetamos a 
abertura de 30 novos hotéis para o ano de 2014, ou seja, pretendemos superar a marca de 
200 hotéis em operação no Brasil.  
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População relata a rotina em áreas de violência 

Daísa Alves e Valdir Julião 
Repórteres 
 
“O vandalismo tomou conta. É droga, roubos.. as autoridades não dão jeito mais”, 
desabafa Juberlita Miguel, 54, desempregada. Ela está desacreditada. Moradora de 
Nossa Senhora da Apresentação, Zona Norte de Natal, como segurança ela se apega 
a fé e evita transitar em localidades mais “perigosas”, onde notícias de crimes 
violentos são frequentes. 
 
Com 218 homicídios ocorridos no ano passado, segundo dados oficiais do Centro 
Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), a Zona Norte responde por 
41,4% dos assassinatos em  Natal. Dentre os sete bairros de lá, Nossa Senhora da 
Apresentação é o bairro com maior número absoluto de assassinatos, 78 em 2013, o 
que presenta  35,8% dos homicídios oficialmente registrados naquela área 
administrativa da cidade. 
 
Chefe de investigação em exercício da 9ª DP e sob qual jurisdição está o bairro de 
Nossa Senhora da Apresentação,  a agente policial Elaine Miranda Canella, disse sua 
área de atendimento “é muito grande” e não tem outra delegacia que auxilie na 
investigação. “Existe a Deam aqui, mas só investiga crimes cometidos contra 
mulheres”. Eliane Canella admite que a falta de estruturas das delegacias também 
contribui para a impunidade, afora outros fatores. Na 9ªDP, exemplificou ela, só tem 
nove agentes de Policia Civil e para a locomoção de duas viaturas, “só disponibilizam 
40 litros de combustível por semana”. 
Vlademir 

Alexandre Na 



 

zona Leste, Mãe Luíza é o bairro que apresenta maior índice de homicídios da 
capital 
 
Já na Zona Oeste, que é dividida em dez bairros, foram assassinadas 208 pessoas no 
ano passado ou 39,5% das mortes ocorridas nas quatro regiões administrativas da 
cidade. Felipe Camarão é, numericamente, o segundo bairro recordista de 
homicídios (52) em Natal ou responsável por 11,5% desses assassinatos. 
 
Mas, para o delegado titular do 14º Distrito Policial, Luiz de Pontes Lucena, Felipe 
Camarão é, relativamente, o bairro mais violento de Natal, considerando que tem 
uma área de 6,54 quilômetros quadrados contra  10,25 km² de Nossa Senhora da 
Apresentação. 
 
Nessa situação, um momento que poderia ser de lazer, na calçada em frente de casa, 
pode ser o camarote para um crime. Paulo Ferreira, 59, mora em Mãe Luíza há mais 
de 40 anos. Ele conta que há dois meses estava olhando os netos jogando bola na 
rua quando ouviu tiros um quarteirão a frente, na mesma via. Todos correram para 
dentro de casa, e em seguida motos passaram em alta velocidade. Dois haviam sido 
baleados. “Na minha rua isso não é sempre, mas no bairro, o tiroteio é constante”, 
relata.  
 
A Zona Leste contabiliza cerca de 22% dos homicídios ocorridos no ano passado. O 
bairro de Mãe Luíza lidera o ranking entre os quatro bairros na lista desta zona, com 
um total de 23 assassinatos registrados. Ele credita ao tráfico de drogas as altas 
constatações do crime. “Qualquer preço é o valor da vida”, afirma Ferreira, 
relacionando as dividas de compra de substâncias de drogadição como motivo 
principal para as mortes. “A população sofre com isso, até na saúde somos 
atingidos”, diz. Ele mora em frente ao Posto de Saúde do bairro e relata que no final 
de semana é mais difícil encontrar médicos que temem a insegurança do local.  



 

 
 
Relatos: A vida em áreas de risco 
 
“Já foi assaltada uma vez, na parada de ônibus, na Av. Boa Sorte, centro comercial 
do bairro de Ns. Senhora da Apresentação”. Ela evita ir para os conjuntos mais 
distantes e diz estar desacreditada das ações de policiamento. Juberlita Miguel, 54, 
desempregada 
 
Morando há mais de 40 anos em Mãe Luíza, ele percebe que o bairro não é o 
mesmo. Para família, filho e netos avisa: “Depois das 19h não é seguro anda na rua.” 
Paulo Ferreira, 59, aposentado 
 
Sente o resultado da insegurança em seu comércio, em Nossa Senhora da 
Apresentação, com assaltos. “A medida foi fechar a loja no horário de almoço e 
contratar um fiscal de segurança.” Elizabete Aureliano,  40, comerciante 
 
bate papo : Luiz de Pontes Lucena delegado de Policia Civil, a frente da  14ª DP 
 
O que se atribui o alto índice de homicídios em Felipe Camarão? 
 
Hoje tem que analisar a criminalidade no aspecto geral, as consequências disso ai 
são inúmeras, onde depois de todos os órgãos do estado, da família e da sociedade 
falham, ai chega a Policia, aparece a Policia para resolver. Então, é um problema 
psico-social, sociológico e econômico, aonde as periferias, hoje, por falta de 



 

oportunidades e incentivos e as melhores condições de vida e devido o ambiente 
onde vive, e vários fatores nesses locais faz com que essa população se torne mais 
violenta. 
 
O desemprego e subemprego então, contribui também pra isso? 
 
Hoje por exemplo, Felipe Camarão é o maior reciclador de lixo do Rio Grande do 
Norte, com  falta de oportunidade para a juventude. Um conjunto de coisas para que 
a juventude fique na ociosidade, não tenham oportunidade de escolaridade e é 
também um problema cultural, porque vem os pais que não tiveram oportunidade e 
não se preocupam com isso. 
 
As drogas tem um peso importante na criminalidade? 
 
A droga é responsável por 80% dos crimes, direta e indiretamente. Hoje, onde tem 
crime, se procurar tem droga no meio, ou é usuário, que pratica o crime para 
sustentar o vício, ou para se manter na venda das drogas, porque o tráfico é um 
lucro fácil. É de conhecimento de toda sociedade brasileira que as drogas ilícitas são 
o principal combustível da criminalidade. No nosso país se mata 58 mil pessoas por 
ano e maioria esmagadora dessas mortes está relacionada ao uso e tráfico. 
 
O senhor fala que hoje existe uma “humanização” do crime? 
 
Esse é um fator da criminalidade, porque também afeta a Policia, que prende, mas 
depois a lei, que é benéfica, manda soltar. O cara mata uma pessoa e com dois anos 
e meio está na rua por causa da progressão de regime prisional. A esmagadora 
maioria dos presos do regime semiaberto continua cometendo crimes ou sendo 
vitimas deles, porque o criminoso se acha no poder de fazer a sua sentença, se tem 
concorrente da venda da droga vai lá e se vinga, matando. A tendência é essa, 
porque o sistema penitenciário também não recupera ninguém. 
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Transporte: rotina do tempo 
perdido 
Igor Jácome 
Repórter 
 
Chuva, sol, paradas sem cobertura, muita espera e pouco espaço dentro dos ônibus. Todos os 
dias, os usuários do transporte coletivo de Natal enfrentam uma saga dantesca para chegar 
ao trabalho ou às escolas e universidades da cidade. Os problemas não são novos ou 
desconhecidos - já se tornaram cena comum à rotina urbana. Entretanto, as soluções 
apontadas pelas empresas operadoras do sistema e  estudadas pelo poder público não 
parecem tão próximas.  
 
Durante esta semana,  TRIBUNA DO NORTE acompanhou o dia a dia dos passageiros 
natalenses e percorreu rotas importantes da cidade para registrar os já conhecidos 
problemas do transporte coletivo, principais gargalos e  quanto tempo o natalense gasta 
para chegar ao seu destino diariamente. Encontrou pessoas que passam o equivalente a dois 
dias por mês em uma condução para ir e voltar do trabalho. 
 
A reportagem também comparou quanto tempo um cidadão leva para ir das zonas Zorte, Sul 
e Oeste para os bairros de maior movimento comercial, na zona Leste da capital, nos 
horários de pico. A viagem foi feita tanto de ônibus como de carro particular.     
 
Saga diária 
 
“Eu já nem sei o que mata mais. Se o trânsito, a fome ou a guerra”. O rádio de pilha do 
cobrador Francisco Sales, que trabalha na linha Eucaliptos, de Nova Parnamirim, tocava a 
música ‘Milho aos Pombos’, de Geraldo Azevedo, enquanto o motorista Joelson Guedes 
vencia poucos metros da Avenida Salgado Filho a cada minuto. Às 7h20, o tráfego fora 
prejudicado por uma lagoa formada no meio da via. A lentidão começou ainda na altura da 
Arena das Dunas, na BR-101. “Há dez anos a gente fazia a viagem em 80 minutos. Hoje, a 
empresa dá 95, mas sempre acaba atrasando”, conta Sales. 

Os passageiros, em pé, espremidos no corredor estreito do veículo ou na escada de entrada 
(local de permanência proibida) relatam  que a cena é “normal”. Mesmo com pessoas 
esperando aparecer algum espaço para passar a roleta, a empresária Raquel Santos, de 21, 
anos, diz que existem dias nos quais a linha 38 está mais cheia. “Tem um ponto que o 
motorista não consegue mais colocar gente dentro. Ai, a gente tem que esperar mais uma 
hora”,afirma.  
 
Idosos 
 
O desrespeito aos idosos é uma das principais reclamações. “Os velhinhos mostram a 
carteira e eles passam direto, fingem que não vêem”, diz a vendedora Jaciara de Oliveira, que 
usa a linha 14, na zona Norte.  
 
Muitas paradas sem abrigo, em todas as regiões visitadas, não têm sequer placas de 
identificação. “A gente sabe porque passa todo dia. Quando tem árvore, a gente para um 



 

pouco afastado e as motos passam do lado direito, atropelando os passageiros”, explica o 
motorista Willian de Souza.  

 

Devagar...quase parando! 
Usuário da linha 14, na zona Norte de Natal, Daniel Moura da Silva, 37 anos, leva pelo menos 
duas horas por dia, 12 horas por semana, 48 horas por mês, para ir e voltar do lar de idosos 
onde trabalha como supervisor de cuidadores. Para  percorrer os 12 quilômetros entre a 
parada no bairro Soledade e o ponto em frente à Central do Cidadão do Alecrim, o ônibus 
que a reportagem acompanhou levou 58 minutos, numa média de praticamente 12 
quilômetros por hora.  
 
“Geralmente é mais tempo. Principalmente quando as aulas começam”, afirma. O tempo de 
uma hora, no deslocamento de casa para o trabalho de Daniel é cerca de 30% maior que a 
média de tempo gasto pelos moradores das regiões metropolitanas brasileiras: de 40,8 
minutos, segundo dados publicados em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).  A média nacional é de 30,2 minutos. 
 
Os passageiros das linhas que circulam na zona Norte têm  um medo em particular: que 
algum acidente aconteça próximo à ponte de Igapó nos horários de trânsito intenso. 
“Quando tem, é mais de duas horas. O pessoal desce e vai a pé, porque é  mais rápido”, 
confirma a autônoma Núbia Silva, 49, que utiliza a linha 70.  
 
 Para chegar ao bairro Alecrim, destino diário de Daniel e Núbia, um carro de passeio não 
levou mais que 22 minutos. A volta, às 18h, demorou um minuto a mais que a ida. 
 
Nova Parnamirim/ Cidade Alta 
 
A média é praticamente a mesma para os ônibus de Nova Parnamirim, na zona Sul da 
capital.  O trânsito se intensifica, por volta das 7h, ainda no início da avenida Ayrton Sena, e a 
cada parada a lotação se intensifica. Os semáforos são a principal reclamação do motorista 
Joelson. “Cada um é um gargalo. Quando não tinha eles, era muito mais rápido”, coloca. A 
viagem também fica mais lenta quando o ônibus passa pela avenida Roberto Freire, mas é na 
avenida Salgado Filho onde o ônibus perd mais tempo. Cerca de meia hora. 
 
Os ônibs que passam pelas avenidas Maria Lacerda e Abel Cabral também seguem grande 
parte dos percursos lotados e são alvo de reclamação mesmo dos que, normalmente utilizam 
a linha Eucaliptos.  
 
Planalto/Cidade Alta 
 
O 38 saiu do Planalto, passou pelo Alecrim e chegou à Cidade Alta em pouco menos de uma 
hora. A maior parte dos passageiros sobe próximo à rodoviária nova. “Isso, quando a gente já 
não sai do bairro com ele todo lotado”, conta o cobrador. O trânsito só se intensifica perto do 
Alecrim, bairro que concentra grande parte do comércio popular da cidade.   
 
Enquanto os ônibus vão parando em cada ponto, de semáforo em semáforo, levando cerca de 
uma hora para vencer a pouca  distância, os veículos de passeio usam um quinto desse 
tempo - mesmo que, por vezes, percorra mais quilômetros, seguindo por vias alternativas. 
 



 

Os semáforos, os acidentes, o alto número de passageiros, e até a dupla jornada do motorista 
como cobrador são as explicações de praticamente todos os condutores para os atrasos. 
“Essa linha tem 16 carros, mas tem  hora que eu não tenho nenhum aqui. Estão todos presos 
em congestionamentos”, diz o despachante de uma das linhas. No caso da 33, no Planalto, 
um carro que fazia 10 viagens por dia em 1995, hoje não faz mais que seis, no mesmo 
período, de acordo com informações do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de 
Passageiros de Natal (Seturn) .  

 
 
 
Opinião 
Usuários falam sobre o sistema 
 
“Muitos motoristas não esperam as pessoas descerem. Uma vez, o um deles largou antes da 
minha filha, que é especial, sair. E só parou lá na frente, porque o pessoal ficou gritando. Ela 
chorou muito”.  
Maria Souza, 62, aposentada 
 
“Já fui trabalhar de bicicleta e gastei só 45 minutos. Eu queria ir sempre assim, mas é muito 
perigoso. Natal tem ciclovias. Moro a cinco anos aqui e acho o trânsito e o transporte muito 
ruim”. 
Francisco Max, 40 anos, soldador 
 



 

“Os motoristas não param para os idosos. Eles olham meus cabelos brancos e passam direto. 
Tenho que pegar dois ônibus pra chegar no trabalho e desse jeito a gente acaba  atrasando” 
Lindalva Ferreira, 60 anos, lavandeira de hotel. 
“Muita gente, muito calor, pessoas passando mal,sem contar os assaltos. Já tive uma 
faca apontada pra mim. A gente paga passagem cara, muito imposto e vive desse jeito”. 
Francine Oliveira, vendedora 

Segurança é uma das principais 
reclamações 
 “É horrível ter uma faca apontada para você”. A vendedora Francine Oliveira foi assaltada 
dentro do ônibus da linha 70 numa manhã de sábado, quando ia trabalhar. O assaltante 
levou seu aparelho de celular, além do dinheiro do cobrador e os bens de outros passageiros. 
Apesar dos números oficiais revelarem a diminuição desse tipo de crime em Natal, os relatos 
das ações, e o medo estão por toda parte. No ano passado, o Sintro registrou 1.165 assaltos a 
ônibus e opcionais da capital potiguar. Para este ano, a meta é reduzir em pelo menos 50% 
os casos, após a identificação dos pontos mais críticos onde os casos ocorrem.   
 
As consequências dos assaltos vão além do risco de morte. O cobrador Janescley Mesquita 
trabalha há 11 anos no setor. Na última sexta-feira (31) ele voltava de uma licença de três 
meses, após ter sofrido mais um assalto. Foram quatro em dois anos. Mesquita passa por 
tratamento psiquiátrico e ainda não sabe se vai continuar trabalhando na função. “Eu ia 
pedir minhas contas, mas a médica pediu que a empresa me mudasse de horário, e eu vim 
para a manhã”, conta.   

De acordo com o cobrador, quase todo dia um ônibus da linha é assaltado, principalmente 
nos turnos vespertino e noturno. Mesmo em nova experiência de adaptação, ele conta que 
ainda não decidiu se vai desistir ou não da carreira. “Vou ver. Mesmo tendo três filhos pra 
criar, acho que vou procurar outra coisa pra mim”, revela.        Temendo os criminosos, o 
motorista Joelson Guedes  declara que não faz nenhuma viagem sem um cobrador junto. Os 
assaltantes prefeririam abordar motoristas que trabalham sozinhos. “Se não tiver um 
cobrador. Eu não saio do terminal”, coloca.  

 

Empresários cobram reajuste ou 
subsídio 
Três anos sem aumento da tarifa  e  subsídios seriam responsáveis pela “falta de 
investimento, degradação e o mal serviço” do transporte público em Natal. A afirmação é do 
consultor do Seturn, Nilson Queiroga. De acordo com ele, Natal também enfrenta seus 
principais problemas de mobilidade pela falta integração dos poderes executivos nas 
estâncias municipal, estadual e federal, além do poder legislativo, sociedade civil e mesmo 
setores que, aparentemente, não têm tanta relação com a mobilidade.  “Será que não é 
preciso que o setor da Educação participe dessa integralização? Um dos principais 
problemas nos horários de pico é a entrada dos alunos nas escolas”, explica. 
 
Segundo Queiroga, seria preciso que a passagem custasse, atualmente, cerca de R$ 2,50, para 
que o serviço fluísse de forma saudável. “A passagem de trem é R$ 0, 50, mas o Governo 
Federal subsidia mais de R$ 4 por passageiro. Porque isso não pode ser feito com os 
ônibus?”, coloca. Ainda de acordo com ele, 5% da passagem atual é referente a impostos.  
 



 

Questionado se a frota da capital teria reduzido depois que a Prefeitura voltou atrás, em 
2013, e passou R$ 2,40 para R$ 2,20 o preço da tarifa, o consultor negou e explicou que o 
que ocorre é uma sazonalidade da frota, que não é fixa, mas flutua de acordo com os 
períodos de férias, aulas, feriados, além dos finais de semanas e feriados. 
 
Ainda de acordo com Nilson Queiroga, mudanças estruturais na localização de paradas de 
ônibus , vias exclusivas para ônibus e semáforos  poderiam reduzir o tempo de viagem e até 
mesmo o custo do transporte coletivo. “O nosso serviço é repassador dos custos. O povo é 
que acaba pagando por isso”, coloca.     
 
O consultor conta que, de acordo com as diretrizes municipais, o transporte coletivo é uma 
prioridade, visto que, se ele funciona bem, a cidade ganha mais fluidez, com menos carros 
nas ruas.  “Mas isso não acontece na prática”, lamenta. “O coletivo leva quatro pessoas 
confortavelmente em um metro quadrado, enquanto um carro tem 10 metros de 
comprimento e muitas vezes só leva uma pessoa”, diz. 

Segundo a Semob, até a Copa, as avenidas Salgado Filho, Prudente de Morais, Mor Gouveia e 
jerônimo Câmara terão faixas exclusivas para ônibus. “E elas devem permanecer no futuro”, 
diz Clodoaldo. “Por enquanrto temos muitas obras que também estão atrapalhando o tráfego 
de carros e ônibus. E ainda devem piorar. Mas trarão muitos benefícios”, diz o secretário 
Clodoaldo Trindade. 

Licitação para o setor não tem 
prazo definido 
A licitação do transporte público de Natal é a solução para o transporte público e uma das 
principais ferramentas para a melhoria da mobilidade urbana, segundo secretário adjunto 
da Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, Clodoaldo Trindade. Porém o projeto só deve 
ser concluído, no mínimo, no fim deste ano. É que, de acordo com o secretário, a Prefeitura 
precisa fazer um estudo da demanda pelo serviço em todos os bairros da cidade. Uma 
empresa será contratada para fazer esse trabalho, que deve durar entre quatro e cinco 
meses.  O estudo vai apontar as diretrizes para o edital de licitação do sistema de transporte 
de passageiros municipal. 

Quase de R$ 1 milhão foram pagos pela Prefeitura de Natal, na gestão anterior, por um 
estudo como este primeiro. Porém, de acordo com o Clodoaldo, o estudo não pôde ser 
aproveitado porque, em acordo firmado com os permissionários do transporte opcional o 
número de vagas  vagas licitadas para os transportes alternativos precisa aumentar. “Isso 
muda toda a realidade, e por isso o estudo precisa ser refeito”, considera o secretário.  
 
O projeto de licitação do transporte público é inédito no Rio Grande do Norte. Atualmente, as 
seis empresas que atuam no transporte de passageiros em Natal e Região Metropolitana 
trabalham através de permissões que são renovadas periodicamente.  
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