
 

FECOMÉRCIO 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 21.05.14             EDITORIA: NATAL 



 

 
 
 
 Classificação: Positiva  
 



 

 
VEÍCULO: NOVO JORNAL          DATA: 21.05.14             EDITORIA: PRINICIPAL 



 

 



 



 

 
 

Classificação: Positiva  



 

VEÍCULO: GAZETA DO OESTE         DATA: 21.05.14             EDITORIA: PENSO, LOGO... 

  
Classificação: Positiva  
 
 
 



 

 
VEÍCULO: COMPANHIA DA NOTÍCIA          DATA: 20.05.14              
 
Varejo potiguar vai deixar de vender R$ 42 milhões por causa da Copa 

 
 
 
Com base em dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), a Fecomércio RN divulgou nesta terça, 20.05, uma 
estimativa de perdas para o comércio varejista potiguar em virtude dos horários 
diferenciados de funcionamento durante a Copa do Mundo Fifa 2014. 
 
Um levantamento preliminar feito pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), 
desde a Copa de 2002, mostra que as vendas do comércio varejista restrito 
normalmente diminuem 0,7% no bimestre de Copa em relação a anos normais. Nas 
contas do economista da CNC, Fabio Bentes, considerando esta premissa, o varejo 
nacional deixará de faturar R$ 1,5 bilhão em junho e julho deste ano. 
 
“Projetando esta mesma perda e considerando que, entre junho e julho, em um ano 
normal, o setor de comercio varejista potiguar fatura cerca de R$ 6 bilhões, 
podemos dizer que deixaremos de vender algo em torno de R$ 42 milhões, nos 
meses de junho e julho, em virtude deste funcionamento diferenciado”, afirma o 
presidente da Fecomércio RN. Marcelo Queiroz. 
 
Mas o número não é de todo negativo. “Eu já afirmei algumas vezes que, para o 
comércio potiguar, os ganhos com a Copa devem ficar aquém do que imaginávamos, 
por alguns motivos, entre eles a não efetivação de boa parte dos investimentos 
públicos, dos quais somos muito dependentes. Mas isso não quer dizer que a Copa 
seja negativa. Estas vendas a menos que estamos prevendo no comercio varejista 
devem ser compensadas com o movimento do setor de serviços (notadamente 
alimentação, hospedagem e lazer) e sobretudo com o projetado e desejado aumento 
de fluxo turístico que deveremos ter com o recall que o destino Natal deverá ter por 
estar se mostrando ao mundo com o evento. Além disso, alguns segmentos 



 

específicos do varejo, como o de TVs, fatura muito mais em função do mundial. 
Podemos dizer que este faturamento que deixa de existir entra na conta dos fatores 
sazonais aos quais todo o mercado está sujeito”, ressalta Queiroz. 
 
Vale registrar que, segundo o que ficou definido em uma reunião relizada há cerca 
de quinze dias na sede da Fecomércio RN, o comércio da capital irá funcionar 
normalmente em dias de jogos na Arena das Dunas e terá horários diferenciados nos 
dias de jogos do Brasil (um deles no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, uma das 
datas mais fortes do varejo no ano). 
 
O presidente Marcelo Queiroz faz questão de pontuar que o fato de a Prefeitura de 
Natal não ter decretado feriado nos dias de jogos na cidade foi positivo. “Isto evitou 
que as lojas tivessem que arcar ainda com despesas trabalhistas em dobro, entre 
salários e encargos, o que iria impactar ainda mais nos custos já altos das empresas”, 
diz Queiroz. 
 
SOBRE O HORÁRIO DO COMÉRCIO EM NATAL 
 
COMO SERÁ: 
 
- DIAS DE JOGOS EM NATAL  
TODO O COMÉRCIO FUNCIONA NORMALMENTE 
 
- DIAS DE JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA:  
COMÉRCIO DE RUA : FECHA DUAS HORAS ANTES DE CADA PARTIDA E NÃO REABRE.  
SUPERMERCADOS: FECHAMMEIA HORA ANTES DE CADA PARTIDA E REABRE MEIA 
HORA DEPOIS  
SHOPPINGS: CADA SHOPPING IRÁ ESTIPULAR SEU HORÁRIO, MAS DE UMA MANEIRA 
GERAL FECHAM UMA HORA ANTES E REABREM UMA HORA DEPOIS DE CADA 
PARTIDA. 
  
Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN) 
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VEÍCULO: BLOG DO BG         DATA: 20.05.14              
 
R$ 42 MILHÕES: Fecomércio RN divulga estimativa de perdas para o comércio 
varejista em virtude da Copa | Blog do BG 
 
Com base em dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), a Fecomércio RN divulgou nesta terça, 20.05, uma 
estimativa de perdas para o comércio varejista potiguar em virtude dos horários 
diferenciados de funcionamento durante a Copa do Mundo Fifa 2014. 
 
Um levantamento preliminar feito pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), 
desde a Copa de 2002, mostra que as vendas do comércio varejista restrito 
normalmente diminuem 0,7% no bimestre de Copa em relação a anos normais.  Nas 
contas do economista da CNC, Fabio Bentes, considerando esta premissa, o varejo 
nacional deixará de faturar R$ 1,5 bilhão em junho e julho deste ano. 
 
“Projetando esta mesma perda e considerando que, entre junho e julho, em um ano 
normal, o setor de comercio varejista potiguar fatura cerca de R$ 6 bilhões, 
podemos dizer que deixaremos de vender algo em torno de R$ 42 milhões, nos 
meses de junho e julho, em virtude deste funcionamento diferenciado”, afirma o 
presidente da Fecomércio RN. Marcelo Queiroz. 
 
Mas o número não é de todo negativo. “Eu já afirmei algumas vezes que, para o 
comércio potiguar, os ganhos com a Copa devem ficar aquém do que imaginávamos, 
por alguns motivos, entre eles a não efetivação de boa parte dos investimentos 
públicos, dos quais somos muito dependentes. Mas isso não quer dizer que a Copa 
seja negativa. Estas vendas a menos que estamos prevendo no comercio varejista 
devem ser compensadas com o movimento do setor de serviços (notadamente 
alimentação, hospedagem e lazer) e sobretudo com o projetado e desejado aumento 
de fluxo turístico que deveremos ter com o recall que o destino Natal deverá ter por 
estar se mostrando ao mundo com o evento. Além disso, alguns segmentos 
específicos do varejo, como o de TVs, fatura muito mais em função do mundial. 
Podemos dizer que este faturamento que deixa de existir entra na conta dos fatores 
sazonais aos quais todo o mercado está sujeito”, ressalta Queiroz. 
 
Vale registrar que, segundo o que ficou definido em uma reunião relizada há cerca 
de quinze dias na sede da Fecomércio RN, o comércio da capital irá funcionar 
normalmente em dias de jogos na Arena das Dunas e terá horários diferenciados nos 
dias de jogos do Brasil (um deles no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, uma das 
datas mais fortes do varejo no ano). 
 
O presidente Marcelo Queiroz faz questão de pontuar que o fato de a Prefeitura de 
Natal não ter decretado feriado nos dias de jogos na cidade foi positivo. “Isto evitou 



 

que  as lojas tivessem que arcar ainda com despesas trabalhistas em dobro, entre 
salários e encargos, o que iria impactar ainda mais nos custos já altos das empresas”, 
diz Queiroz. 
 
SOBRE O HORÁRIO DO COMÉRCIO EM NATAL 
 
COMO SERÁ: 
 
- DIAS DE JOGOS EM NATAL 
 
TODO O COMÉRCIO FUNCIONA NORMALMENTE 
 
- DIAS DE JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA: 
 
COMÉRCIO DE RUA : FECHA DUAS HORAS ANTES DE CADA PARTIDA E NÃO REABRE. 
 
SUPERMERCADOS: FECHAMMEIA HORA ANTES DE CADA PARTIDA E REABRE MEIA 
HORA DEPOIS 
 
SHOPPINGS: CADA SHOPPING IRÁ ESTIPULAR SEU HORÁRIO, MAS DE UMA MANEIRA 
GERAL FECHAM UMA HORA ANTES E REABREM UMA HORA DEPOIS DE CADA 
PARTIDA. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: PORTAL NO AR        DATA: 20.05.14              
Fecomércio afirma que comércio varejista perderá R$ 42 milhões com a Copa - 
Portal No Ar 
 
Com base em dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), a Fecomércio RN divulgou nesta terça-feira (20), uma 
estimativa de perdas para o comércio varejista potiguar em virtude dos horários 
diferenciados de funcionamento durante a Copa do Mundo Fifa 2014. 
 
Um levantamento preliminar feito pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), 
desde a Copa de 2002, mostra que as vendas do comércio varejista restrito 
normalmente diminuem 0,7% no bimestre de Copa em relação a anos normais. Nas 
contas do economista da CNC, Fabio Bentes, considerando esta premissa, o varejo 
nacional deixará de faturar R$ 1,5 bilhão em junho e julho deste ano. 

 
“Para o comércio potiguar, os ganhos com a Copa devem ficar aquém do que 
imaginávamos, por alguns motivos”, afirmou Queiroz (Foto: Alberto Leandro) 
 
“Projetando esta mesma perda e considerando que, entre junho e julho, em um ano 
normal, o setor de comercio varejista potiguar fatura cerca de R$ 6 bilhões, 
podemos dizer que deixaremos de vender algo em torno de R$ 42 milhões, nos 
meses de junho e julho, em virtude deste funcionamento diferenciado”, afirma o 
presidente da Fecomércio RN. Marcelo Queiroz. 
 
Mas o número não é de todo negativo. “Eu já afirmei algumas vezes que, para o 
comércio potiguar, os ganhos com a Copa devem ficar aquém do que imaginávamos, 
por alguns motivos, entre eles a não efetivação de boa parte dos investimentos 
públicos, dos quais somos muito dependentes. Mas isso não quer dizer que a Copa 
seja negativa. Estas vendas a menos que estamos prevendo no comercio varejista 
devem ser compensadas com o movimento do setor de serviços (notadamente 
alimentação, hospedagem e lazer) e sobretudo com o projetado e desejado aumento 
de fluxo turístico que deveremos ter com o recall que o destino Natal deverá ter por 
estar se mostrando ao mundo com o evento. Além disso, alguns segmentos 
específicos do varejo, como o de TVs, fatura muito mais em função do mundial. 



 

Podemos dizer que este faturamento que deixa de existir entra na conta dos fatores 
sazonais aos quais todo o mercado está sujeito”, ressalta Queiroz. 
 
Vale registrar que, segundo o que ficou definido em uma reunião realizada há cerca 
de quinze dias na sede da Fecomércio RN, o comércio da capital irá funcionar 
normalmente em dias de jogos na Arena das Dunas e terá horários diferenciados nos 
dias de jogos do Brasil (um deles no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, uma das 
datas mais fortes do varejo no ano). 
 
O presidente Marcelo Queiroz faz questão de pontuar que o fato de a Prefeitura de 
Natal não ter decretado feriado nos dias de jogos na cidade foi positivo. “Isto evitou 
que as lojas tivessem que arcar ainda com despesas trabalhistas em dobro, entre 
salários e encargos, o que iria impactar ainda mais nos custos já altos das empresas”, 
diz Queiroz. 
 
Horário de funcionamento do comércio em Natal 
 
Dias de jogos em Natal 
 
Todo o comércio funciona normalmente 
 
Dias de jogos da Seleção Brasileira 
 
Comércio de rua: fecha duas horas antes de cada partida e não reabre 
 
Supermercados: fecham meia hora antes de cada partida e reabre meia hora depois 
 
Shopping: Cada shopping irá estipular seu horário, mas de uma maneira geral 
fecham uma hora antes e reabrem uma hora depois de cada partida 
 
Atualizado em 20 de maio às 17:22 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: COMUNICADOR EFECTIVO     DATA: 20.05.14              
 
Comércio potiguar estima deixar de vender R$ 42 milhões durante Copa 
 

 
 
Durante a Copa do Mundo, comércio vai funcionar em horário diferente 
 
O comércio potiguar espera deixar de vender em torno de R$ 42 milhões  
nos meses de junho e julho por causa do funcionamento diferenciado  
durante a Copa do Mundo. A estimativa foi divulgada nesta terça-feira  
(20) pela Fecomércio-RN, com base em dados divulgados pela Confederação  
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).Segundo  
um estudo preliminar da CNC desde a Copa do Mundo de 2002, as vendas no  
comércio varejista diminuem 0,7% em relação aos anos sem a competição.  
Nas contas do economista da CNC, Fabio Bentes, considerando esta  
premissa, o varejo nacional deixará de faturar R$ 1,5 bilhão em junho e  
julho deste ano. 
 
&quot;Projetando esta mesma perda e considerando que, entre junho e julho, em 
 um ano normal, o setor de comercio varejista potiguar fatura cerca de  
R$ 6 bilhões, podemos dizer que deixaremos de vender algo em torno de R$ 
 42 milhões, nos meses de junho e julho, em virtude deste funcionamento  



 

diferenciado&quot;, afirma o presidente da Fecomércio RN, Marcelo 
Queiroz.Mesmo 
 com a queda, Queiroz miniminiza o impacto, afirmando que as vendas  
menores devem ser compensadas com o movimento no setor de serviços, como 
 alimentação, hospedagem e lazer. “Sobretudo com o projetado e desejado  
aumento de fluxo turístico que deveremos ter com o recall que o destino  
Natal deverá ter por estar se mostrando ao mundo com o evento. Além  
disso, alguns segmentos específicos do varejo, como o de TVs, fatura  
muito mais em função do mundial. Podemos dizer que este faturamento que  
deixa de existir entra na conta dos fatores sazonais aos quais todo o  
mercado está sujeito&quot;, ressaltaDurante o Mundial, o comércio de  
Natal vai funcionar de forma diferenciada. Nos dias de partidas na Arena 
 das Dunas, o comércio vai operar normalmente, enquanto que, nos dias de 
 jogos do Brasil, vai funcionar em horários diferentes. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: JORNAL DE HOJE     DATA: 20.05.14             EDITORIA: CIDADES 
 
Saiba o que abre e fecha durante a Copa, além das perdas do varejo no RN | O 
Jornal de Hoje 
 

 
Com base em dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), a Fecomércio RN divulgou nesta terça, 20.05, uma 
estimativa de perdas para o comércio varejista potiguar em virtude dos horários 
diferenciados de funcionamento durante a Copa do Mundo Fifa 2014. 
 
Um levantamento preliminar feito pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), 
desde a Copa de 2002, mostra que as vendas do comércio varejista restrito 
normalmente diminuem 0,7% no bimestre de Copa em relação a anos normais.  Nas 
contas do economista da CNC, Fabio Bentes, considerando esta premissa, o varejo 
nacional deixará de faturar R$ 1,5 bilhão em junho e julho deste ano. 
 
“Projetando esta mesma perda e considerando que, entre junho e julho, em um ano 
normal, o setor de comercio varejista potiguar fatura cerca de R$ 6 bilhões, 
podemos dizer que deixaremos de vender algo em torno de R$ 42 milhões, nos 
meses de junho e julho, em virtude deste funcionamento diferenciado”, afirma o 
presidente da Fecomércio RN. Marcelo Queiroz. 
 
Mas o número não é de todo negativo. “Eu já afirmei algumas vezes que, para o 
comércio potiguar, os ganhos com a Copa devem ficar aquém do que imaginávamos, 



 

por alguns motivos, entre eles a não efetivação de boa parte dos investimentos 
públicos, dos quais somos muito dependentes. Mas isso não quer dizer que a Copa 
seja negativa. 
 
Estas vendas a menos que estamos prevendo no comercio varejista devem ser 
compensadas com o movimento do setor de serviços (notadamente alimentação, 
hospedagem e lazer) e sobretudo com o projetado e desejado aumento de fluxo 
turístico que deveremos ter com o recall que o destino Natal deverá ter por estar se 
mostrando ao mundo com o evento. Além disso, alguns segmentos específicos do 
varejo, como o de TVs, fatura muito mais em função do mundial. Podemos dizer que 
este faturamento que deixa de existir entra na conta dos fatores sazonais aos quais 
todo o mercado está sujeito”, ressalta Queiroz. 
 
Vale registrar que, segundo o que ficou definido em uma reunião relizada há cerca 
de quinze dias na sede da Fecomércio RN, o comércio da capital irá funcionar 
normalmente em dias de jogos na Arena das Dunas e terá horários diferenciados nos 
dias de jogos do Brasil (um deles no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, uma das 
datas mais fortes do varejo no ano). 
 
O presidente Marcelo Queiroz faz questão de pontuar que o fato de a Prefeitura de 
Natal não ter decretado feriado nos dias de jogos na cidade foi positivo. “Isto evitou 
que  as lojas tivessem que arcar ainda com despesas trabalhistas em dobro, entre 
salários e encargos, o que iria impactar ainda mais nos custos já altos das empresas”, 
diz Queiroz. 
 
SOBRE O HORÁRIO DO COMÉRCIO EM NATAL 
 
COMO SERÁ: 
 
- DIAS DE JOGOS EM NATAL 
 
TODO O COMÉRCIO FUNCIONA NORMALMENTE 
 
- DIAS DE JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA: 
 
COMÉRCIO DE RUA : FECHA DUAS HORAS ANTES DE CADA PARTIDA E NÃO REABRE. 
 
SUPERMERCADOS: FECHAM MEIA HORA ANTES DE CADA PARTIDA E REABRE MEIA 
HORA DEPOIS 
 
SHOPPINGS: CADA SHOPPING IRÁ ESTIPULAR SEU HORÁRIO, MAS DE UMA MANEIRA 
GERAL FECHAM UMA HORA ANTES E REABREM UMA HORA DEPOIS DE CADA 
PARTIDA. 
Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO     DATA: 20.05.14              
  
 Fecomércio RN divulga estimativa de perdas para o comércio varejista em virtude 
da Copa 
 Pelas contas da entidade, varejo potiguar deixará de faturar, em dois meses, R$ 42 
milhões. Mas número é minimizado pelo presidente Marcelo Queiroz 
 
Com base em dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), a Fecomércio RN divulgou nesta terça, 20.05, uma 
estimativa de perdas para o comércio varejista potiguar em virtude dos horários 
diferenciados de funcionamento durante a Copa do Mundo Fifa 2014. 
 
Um levantamento preliminar feito pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), 
desde a Copa de 2002, mostra que as vendas do comércio varejista restrito 
normalmente diminuem 0,7% no bimestre de Copa em relação a anos normais.  Nas 
contas do economista da CNC, Fabio Bentes, considerando esta premissa, o varejo 
nacional deixará de faturar R$ 1,5 bilhão em junho e julho deste ano. 
 
&quot;Projetando esta mesma perda e considerando que, entre junho e julho, em 
um ano normal, o setor de comercio varejista potiguar fatura cerca de R$ 6 bilhões, 
podemos dizer que deixaremos de vender algo em torno de R$ 42 milhões, nos 
meses de junho e julho, em virtude deste funcionamento diferenciado&quot;, afirma 
o presidente da Fecomércio RN. Marcelo Queiroz. 
 
Mas o número não é de todo negativo. &quot;Eu já afirmei algumas vezes que, para 
o comércio potiguar, os ganhos com a Copa devem ficar aquém do que 
imaginávamos, por alguns motivos, entre eles a não efetivação de boa parte dos 
investimentos públicos, dos quais somos muito dependentes. Mas isso não quer 
dizer que a Copa seja negativa. Estas vendas a menos que estamos prevendo no 
comercio varejista devem ser compensadas com o movimento do setor de serviços 
(notadamente alimentação, hospedagem e lazer) e sobretudo com o projetado e 
desejado aumento de fluxo turístico que deveremos ter com o recall que o destino 
Natal deverá ter por estar se mostrando ao mundo com o evento. Além disso, alguns 
segmentos específicos do varejo, como o de TVs, fatura muito mais em função do 
mundial. Podemos dizer que este faturamento que deixa de existir entra na conta 
dos fatores sazonais aos quais todo o mercado está sujeito&quot;, ressalta Queiroz. 
 
Vale registrar que, segundo o que ficou definido em uma reunião relizada há cerca 
de quinze dias na sede da Fecomércio RN, o comércio da capital irá funcionar 
normalmente em dias de jogos na Arena das Dunas e terá horários diferenciados nos 
dias de jogos do Brasil (um deles no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, uma das 
datas mais fortes do varejo no ano). 
 



 

O presidente Marcelo Queiroz faz questão de pontuar que o fato de a Prefeitura de 
Natal não ter decretado feriado nos dias de jogos na cidade foi positivo. &quot;Isto 
evitou que  as lojas tivessem que arcar ainda com despesas trabalhistas em dobro, 
entre salários e encargos, o que iria impactar ainda mais nos custos já altos das 
empresas&quot;, diz Queiroz. 
 
  
SOBRE O HORÁRIO DO COMÉRCIO EM NATAL 
 
 COMO SERÁ: 
 
- DIAS DE JOGOS EM NATAL 
 
TODO O COMÉRCIO FUNCIONA NORMALMENTE 
 
  
 
- DIAS DE JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA: 
 
COMÉRCIO DE RUA : FECHA DUAS HORAS ANTES DE CADA PARTIDA E NÃO REABRE. 
 
SUPERMERCADOS: FECHAMMEIA HORA ANTES DE CADA PARTIDA E REABRE MEIA 
HORA DEPOIS 
 
SHOPPINGS: CADA SHOPPING IRÁ ESTIPULAR SEU HORÁRIO, MAS DE UMA MANEIRA 
GERAL FECHAM UMA HORA ANTES E REABREM UMA HORA DEPOIS DE CADA 
PARTIDA. 
 
Fonte: Fecomércio RN 
 
Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE   DATA: 20.05.14              
 
Comércio potiguar estima deixar de vender R$ 42 milhões durante Copa - Tribuna 
do Norte 

 
O comércio potiguar espera deixar de vender em torno de R$ 42 milhões nos meses 
de junho e julho por causa do funcionamento diferenciado durante a Copa do 
Mundo. A estimativa foi divulgada nesta terça-feira (20) pela Fecomércio-RN, com 
base em dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). 
Segundo um estudo preliminar da CNC desde a Copa do Mundo de 2002, as vendas 
no comércio varejista diminuem 0,7% em relação aos anos sem a competição. Nas 
contas do economista da CNC, Fabio Bentes, considerando esta premissa, o varejo 
nacional deixará de faturar R$ 1,5 bilhão em junho e julho deste ano.  
 &quot;Projetando esta mesma perda e considerando que, entre junho e julho, em 
um ano normal, o setor de comercio varejista potiguar fatura cerca de R$ 6 bilhões, 
podemos dizer que deixaremos de vender algo em torno de R$ 42 milhões, nos 
meses de junho e julho, em virtude deste funcionamento diferenciado&quot;, afirma 
o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
Mesmo com a queda, Queiroz miniminiza o impacto, afirmando que as vendas 
menores devem ser compensadas com o movimento no setor de serviços, como 
alimentação, hospedagem e lazer. “Sobretudo com o projetado e desejado aumento 
de fluxo turístico que deveremos ter com o recall que o destino Natal deverá ter por 



 

estar se mostrando ao mundo com o evento. Além disso, alguns segmentos 
específicos do varejo, como o de TVs, fatura muito mais em função do mundial. 
Podemos dizer que este faturamento que deixa de existir entra na conta dos fatores 
sazonais aos quais todo o mercado está sujeito&quot;, ressalta 
 
Durante o Mundial, o comércio de Natal vai funcionar de forma diferenciada. Nos 
dias de partidas na Arena das Dunas, o comércio vai operar normalmente, enquanto 
que, nos dias de jogos do Brasil, vai funcionar em horários diferentes. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO   DATA: 20.05.14              
 
 
 Por meio da Certisign, Fecomércio participa de parceria com a Trevisan Editora  
 
 20/05/2014 14h43 
  
 Por meio da Certisign, Fecomércio participa de parceria com a Trevisan Editora 
 As pessoas que fizerem aquisição do Certificado Digital Certisign têm acesso a uma 
lista exclusiva de livros da Trevisan Editora 
 
A Fecomércio RN e  Certisign têm uma novidade para os clientes da Certificação 
Digital. As pessoas que fizerem aquisição do Certificado Digital Certisign têm acesso 
a uma lista exclusiva de livros da Trevisan Editora, com descontos que vão de 20% a 
50%. O cliente terá acesso aos descontos após a emissão do Certificado. O link para a 
promoção será enviado no e-mail da Senha da Revogação - Esta senha serve para 
cancelar o certificado, em casos de perda ou roubo. 
 
Fazem parte desta promoção livros como Governança Corporativa, Prevenção e 
Lavagem de Dinheiro, Dicas Práticas de Comunicação, Compliance 360º, Criatividade 
e Inovação na Prática, entre outros. A promoção está em vigor desde o dia 16 de 
maio e é válida enquanto durar o estoque. 
 
Autoridade de Registro     
 
                     
 
Desde 2011, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN é 
autoridade de registro da Certificação Digital. Na sede da Fecomércio, o cliente pode 
adquirir os certificados A1 e A3, que são os mais utilizados, sendo que o primeiro é 
geralmente armazenado no computador do solicitante, enquanto que o segundo é 
guardado em cartões inteligentes (smartcards) ou tokens protegidos por senha. 
Além disso, a certificação ainda pode credenciar para a emissão de notas fiscais 
eletrônicas e certificados AC/OAB e Conectividade Social. 
 
Certificação Digital 
 
O certificado digital é a identidade do empresário ou pessoa física em transações na 
internet. Com validade de um ou três anos, conforme opção no ato da compra, seu 
uso é obrigatório em diversas atividades, entre elas, a emissão de nota fiscal 
eletrônica e a declaração do imposto de renda junto à Receita Federal do Brasil. De 
acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 969, de 21 de 
outubro de 2009, tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de 
janeiro de 1999, a assinatura digital, disponibilizada pelo certificado, é obrigatória. 



 

 
Fonte: Fecomércio RN 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: BLOG DO PC   DATA: 20.05.14              
Dia do Desafio chega de forma inédita a Mossoró 
 

  
 
Projeto, que estimula simultaneamente no mundo todo a prática da atividade física, 
é trazido ao estado pelo Sesc RN. Caicó e Currais Novos também participam 
 
Na última quarta-feira de maio (28/05), os mossorenses vão suar a camisa. Pela 
primeira vez, Mossoró participa do Dia do Desafio, evento realizado pelo Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Sesc. A iniciativa, promovida pelo 3º ano 
consecutivo no estado, estimula a prática de atividades físicas simultaneamente 
no mundo inteiro ao estabelecer competições saudáveis entre cidades. A que 
mobiliza mais pessoas, vence.  
 
   
 
Para fazer bonito frente à “rival”, a cidade de Teresina (PI), os mossoroenses 
contarão com 16 horas de exercícios recreativos, aulões de ginástica, jump, 
caminhada, ginástica laboral e jogos esportivos, tudo de forma gratuita. Um dos 
destaques serão as atividades exclusivamente voltadas ao Dia do Desafio oferecidas 
no Corredor Cultural da 
Av. Rio Branco, interditado a partir das 17h. Outro destaque será a ginástica 



 

laboral nas praças públicas às 7h30, para que os comerciários do entorno 
comecem bem o dia de trabalho.  
 
A vasta programação só foi possível graças ao apoio do Sindicato do Comércio 
Varejista, da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação da cidade. Ambos se 
engajaram na elaboração das atividades, mobilizando suas equipes para integrar a 
programação e disponibilizando espaços para a realização dela.  
 
Com as parcerias, as atividades do Dia do Desafio serão espalhadas pelos quatro 
cantos da cidade: além do Sesc Mossoró, praças, escolas, academias de ginástica, 
UERN e outros locais públicos receberão atividades.  
 
Dia do Desafio no RN 
 
Em 2014, o Dia do Desafio acontece, além de Mossoró, nos municípios de Caicó, que 
irá competir com Cajicá (Colômbia), e de Currais Novos, cujo rival será a cidade de 
Jucás (CE). 
 
Nos dois anos anteriores em que participou do projeto, o RN, representado por 
Caicó, foi campeão. Em 2012, ganhou de Limón Centro, na Costa Rica, e, em 2013, o 
bicampeonato foi conquistado em cima da cidade de Telas, em Honduras.   
 
Sobre o Dia do Desafio  
Criado no Canadá em 1980, o Dia do Desafio,  realizado sempre na última quarta-
feira de maio, tem a proposta de despertar o interesse pela prática de esportes e de 
atividades físicas, por meio de uma competição amigável entre cidades.  É 
coordenado pelo Sesc SP e promovido mundialmente pela The Association for 
Internacional Sport for All (TAFISA). Envolve poderes públicos, instituições privadas e 
cidadãos em mais de 20 países americanos. 
 
Em 2014, o Dia do Desafio acontecerá em sua 20ª edição – e 3ª no RN. Desde 2013, 
o evento é uma das ações da campanha Move Brasil, que pretende ampliar erradicar 
o sedentarismo no país  por meio da prática de atividades físicas até o ano de 2016, 
quando serão realizados os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro (RJ). 
 
   
 
Serviço: 
 
O quê? Dia do Desafio 2014 
 
Quando? 28 de maio 
(quarta-feira), a partir das 5h 
 



 

Onde? Sesc Mossoró, 
Corredor Cultural da Av. Rio Branco, UERN, praças da cidade e outros locais 
públicos 
 
PROGRAMAÇÃO GRATUITA 
 
Mais: www.sescrn.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 
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Caicó rumo ao tricampeonato no Dia do Desafio - Blog do Robson Pires 
 

 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Caicó rumo ao tricampeonato no Dia do Desafio  
 
No próximo dia 28 de maio, os caicoenses vão mais uma vez suar a camisa. Rumo ao 
tricampeonato, Caicó participa pelo terceiro ano consecutivo do Dia do Desafio, 
evento realizado pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do SESC. A iniciativa, 
promovida desde 2011 no estado, estimula a prática de atividades físicas 
simultaneamente no mundo inteiro ao estabelecer competições saudáveis entre 
cidades. A que mobiliza mais pessoas, vence. 
 
Para fazer bonito mais uma vez, os caicoenses terão pela frente à “rival”, Cajicá na 
Colômbia. Serão 16 horas de exercícios recreativos, hidrodance, torneios de futsal, 
jump, ginástica funcional, recreação, tudo de forma gratuita. As atividades 
exclusivamente voltadas ao Dia do Desafio acontecem das cinco da manhã às nove 
da noite, no Sesc Seridó, Ilha de Sant’Ana, Centro Administrativo e principais praças 
da cidade. Em 2014, o Dia do Desafio acontece, além de Caicó, nos municípios de 
Mossoró, que irá competir com a cidade de Teresina (PI), e de Currais Novos, cujo 
rival será a cidade de Jucás (CE). 
 
 
Classificação: Positiva 
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Caicó rumo ao tricampeonato no Dia do Desafio   - 
 

 
 
Dia 28/05, os caicoenses vão mais uma vez suar a camisa. Rumo ao tricampeonato, 
Caicó participa pelo terceiro ano consecutivo do Dia do Desafio, evento realizado 
pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. A iniciativa, promovida desde 2011 
no estado, estimula a prática de atividades físicas simultaneamente no mundo 
inteiro ao estabelecer competições saudáveis entre cidades. A que mobiliza mais 
pessoas, vence. 
 
Para fazer bonito mais uma vez, os caicoenses terão pela frente à “rival”, Cajicá na 
Colômbia. Serão 16 horas de exercícios recreativos, hidrodance, torneios de futsal, 
jump, ginástica funcional, recreação, tudo de forma gratuita. 
 
As atividades exclusivamente voltadas ao Dia do Desafio acontecem das cinco da 
manhã às nove da noite, no Sesc Seridó, Ilha de Sant’Ana, Centro Administrativo e 
principais praças da cidade. 
 
A vasta programação conta com a parceria do Sindicato do Comércio Varejista local 



 

e  da Prefeitura Municipal de Caicó. Ambos se engajaram na elaboração das 
atividades, mobilizando suas equipes para integrar a programação e disponibilizando 
espaços para a realização dela. 
 
Dia do Desafio no RN 
 
Em 2014, o Dia do Desafio acontece, além de Caicó, nos municípios de Mossoró, que 
irá competir com a cidade de Teresina (PI), e de Currais Novos, cujo rival será a 
cidade de Jucás (CE). Nos dois anos anteriores em que participou do projeto, o RN, 
representado por Caicó, foi campeão. Em 2012, ganhou de Limón Centro, na Costa 
Rica, e, em 2013, o bicampeonato foi conquistado em cima da cidade de Telas, em 
Honduras.   
 
 
Classificação: Positiva 
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Mossoró participará do "Dia do desafio" pela primeira vez 
 Detalhes 
Publicado em 21 de Maio de 2014  
: por Redação  
 
Mossoró receberá pela primeira vez o &quot;Dia do Desafio&quot;, que estimula a 
prática de atividades físicas no mundo todo. A iniciativa de trazer o projeto para o 
município na próxima quarta-feira, 28, é do Serviço Social do Comércio (Sesc/RN), 
que levará as atividades também às cidades de Caicó e Currais Novos. Este é o 
terceiro ano consecutivo do projeto no RN e irá organizar competições saudáveis 
entre as cidades de todo o mundo, vencendo a que mobilizar mais pessoas. A cidade 
&quot;rival&quot; de Mossoró será Teresina (PI). Para vencer, aqui serão realizadas 
16 horas de exercícios recreativos, aulas de ginástica, jump, caminhada, ginástica 
laboral e esportes, tudo gratuitamente. A partir das 17h do dia 28, o Corredor 
Cultural da Av. Rio Branco será interditado para realização das atividades do Dia do 
Desafio, que iniciará às 7h30 com ginástica laboral nas praças, com foco nos 
trabalhadores do comércio. Além das praças, a sede do Sesc Mossoró, escolas, 
academias de ginástica, a Uern e outros locais públicos serão usados para 
desenvolvimento das atividades, que contarão com o apoio do Sindicato do 
Comércio Varejista, da Prefeitura e da Secretaria de Educação da cidade, 
mobilizando equipes para integrar a programação. Este ano, no Dia do Desafio, Caicó 
irá competir com Cajicá (Colômbia), e Currais Novos terá como rival a cidade de 
Jucás (CE). Nas duas edições anteriores em que o Estado participou do Projeto, Caicó 
foi campeã de ambas as &quot;batalhas&quot; propostas, vencendo, em 2012 a 
cidade de Limón Centro, na Costa Rica, e, em 2013, a cidade de Telas, em Honduras. 
 
Para comentar diretamente no site do jornal é preciso estar Registrado. 
 
 
Classificação: Positiva 
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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. 
 
 
 
Escola Sesc 
 
Seguem o dia 25 de maio as inscrições gratuitas para o Processo Seletivo 2015 da 
Escola Sesc de Ensino Médio (ESEM), sediada no Rio de Janeiro (RJ). Para o Rio 
Grande do Norte serão disponibilizadas quatro (4) vagas. As pré-inscrições são feitas 
através do site da ESEM www.escolasesc.com.br. Para quem não tem acesso à 
internet, estarão à disposição os computadores das bibliotecas existentes nas 
unidades Sesc RN. 
 
Classificação: Positiva 
 



 

  
VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO   DATA: 21.05.14              
 Diretora Regional do Sesc RN recebe artistas potiguares que irão participar da 
FEMUCIC 
 
 Este ano, quatro músicas de artistas potiguares foram selecionadas para participar 
do Festival de Música promovido pelo Sesc 
Os músicos Alexandre Atmarama, Leandro Rocha e o grupo Propagamus foram 
recebidos na manhã desta segunda-feira, 19/05, na sede do Sesc, pela Diretora 
Regional, Jeane Amaral. O assunto da visita foi a participação dos músicos no 36º 
Festival de Música do Sesc (FEMUCIC), que acontece esta semana (21 a 24 de maio), 
em Maringá, no Paraná. 
 
&quot;Já tivemos a participação de três artistas potiguares no festival; em 1997 com 
Cida Lobo, e no ano passado, com Alexandre Atmarama e Carlos Zens. Este ano, 
ficamos muito felizes com a indicação de três artistas e do grupo Propagamus. 
Inclusive, eles terão todo o apoio do Sesc para o translado e hospedagem&quot;, 
explica a diretora regional do Sesc, Jeane Amaral. 
 
Indo pelo segundo ano consecutivo, Alexandre Atmarama irá apresentar duas 
músicas no evento - Casa de Farinha e Shant. &quot;É muito importante o contato e 
a troca de experiência com outros artistas, em mais um encontro proporcionado 
pelo Sesc de difusão de talentos e divulgação do nosso trabalho&quot;, enfatiza 
Atmarama. 
 
A oportunidade de propagar o talento do artista potiguar também foi destacada por 
Leandro Rocha e seu grupo Propagamus, que este ano estreiam na FEMUCIC. 
&quot;É uma oportunidade única, um incentivo para os artistas locais ganharem um 
panorama nacional&quot;. 
 
Potiguares na FEMUCIC 
 
Em 1997, tivemos o talento potiguar representado pela cantora Cida Lobo. Em 2013, 
tivemos Alexandre Atmarama, Artur Soares e Leandro Rocha e o grupo Propagamus. 
 
Para a edição 2014, 855 músicas foram inscritas e após avaliação da curadoria foram 
escolhidas 52 músicas, destas quatro são de artistas potiguares. As apresentações 
das músicas selecionadas na edição 2014 da FEMUCIC acontecem de 21 a 24 de 
maio, no Teatro Calil Haddad, em Maringá (PR), e serão gravadas em CD e DVD. Mais 
informações sobre o festival estão disponíveis no 
http://www.sescpr.com.br/femucic/ 
 
Fonte: Sesc RN 
Classificação: Positiva 
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Postado dia 20/05/2014 às 15h28  
por: Portal JH 
Walter vê como ansiedade natural, a insatisfação e cobrança do prefeito ao PMDB 

Deputado estadual peemedebista amenizou a insatisfação e o clima de cobrança externado 

pelo PDT 

 
Alex Viana 

Repórter de Política 

O deputado estadual Walter Alves, pré-candidato do PMDB a deputado federal, 
afirmou hoje que não há crise entre na aliança entre o prefeito Carlos Eduardo (PDT) e 
o deputado federal Henrique Eduardo Alves (PMDB). “Não diria crise. Diria que é 
natural, devido à proximidade do processo eleitoral, e que tudo será resolvido”, 
afirmou. 

Nos últimos dias, interlocutores de Carlos Eduardo declararam à imprensa que o 
partido poderia recuar do apoio à aliança Henrique governador, Wilma de Faria (PSB) 
senadora. Avaliam que falta reciprocidade de Henrique e Wilma na cessão de bases 
eleitorais para os candidatos pedetistas, especialmente os pré-candidatos a deputado 
federal Sávio Hackradt (PDT) e a deputado estadual Agnelo Alves (PDT). 

“O processo político está afunilando. É natural que algumas pessoas estejam ansiosas. 
Mas tudo que foi assumido por parte do PMDB no intuito de ajudar o PDT será 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/76I67I6I5I5I5I765II5I.jpg


 

cumprido. O PDT é um partido parceiro, reconhecemos o trabalho do prefeito Carlos 
Eduardo em parceria com o PMDB para viabilizar recursos federais e vamos continuar 
a fazer isso”, afirmou o deputado Walter Alves, que é líder do PMDB na Assembleia 
Legislativa. 

Indagado se há risco de recuo do PDT, no quesito apoio à chapa Henrique/Wilma, 
Walter Alves, que é filho do ministro da Previdência, Garibaldi Filho (PMDB), negou, 
afirmando que há diálogo constante entre as lideranças pedetistas e peemedebistas. 
“Não acredito. O prefeito Carlos Eduardo, o prefeito Maurício Marques, o deputado 
Agnelo têm tido um diálogo quase que diário com o senador Garibaldi e o deputado 
Henrique”. 

O cerne da crise entre o PMDB e o PDT é a proximidade do processo eleitoral. 
Pedetistas como o presidente do diretório em Natal, Kleber Fernandes, e o secretário-
geral estadual, Jonny Costa, revelaram que o acordo firmado pelo PMDB em troca do 
apoio do PDT não foi cumprido ainda, o que está gerando preocupação a menos de 
cinco meses das eleições. 

Na avaliação de Walter Alves, esta ansiedade é natural, devido justamente à 
proximidade do pleito. “Essa ansiedade é natural, diante da proximidade do processo 
eleitoral”. Sobre o fato de receber o apoio do prefeito de Parnamirim, Maurício 
Marques (PDT), o deputado estadual se disse feliz. “O prefeito Maurício Marques é um 
parceiro nosso há muitos anos. A gente reconhece o grande trabalho que ele tem 
feito. Nós temos ajudado na medida do possível. Eu fiquei muito feliz com essa 
declaração do prefeito Maurício Marques”, afirmou. 

“Candidatura de Henrique tem sido muito bem aceita” 
Sobre a pré-candidatura do presidente da Câmara, deputado federal Henrique 
Eduardo Alves (PMDB), a governador do Rio Grande do Norte, o deputado estadual 
Walter Alves disse que está sendo aceita pela população do Estado. Na sua avaliação, 
as razões dessa aceitabilidade são do preparo, articulação e visão de futuro. 

“A pré-candidatura do deputado Henrique tem sido muito bem aceita por onde a 
gente anda, devido ao seu preparo, a sua visão de futuro, a sua capacidade de 
articulação, tanto é que ele conseguiu compor com grande parte dos partidos”, disse 
Walter Alves ainda ao Jornal de Hoje. 

O pré-candidato a deputado federal disse que Henrique está preparando um plano de 
governo para apresentar ao Rio Grande do Norte no momento certo. “O PMDB já está 
fazendo o plano de governo, e na hora certa iremos apresentar e a população irá 
julgar. Mas estou muito confiança na vitória do deputado Henrique e da ex-
governadora Wilma”, frisou. 



 

Sobre a aliança entre Henrique e Wilma de Faria, Walter Alves disse que há 
reconhecimento, da parte dos peemedebistas, acerca da importância da chapa para a 
vitória eleitoral. “O PMDB está conversando com seus correligionários e amigos, e os 
peemedebistas têm reconhecido a importância dessa parceira para ganharmos a 
eleição e para o futuro governo do PMDB”. 
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Ricardo Motta presta homenagem a Miguel Josino no Plenário da Assembleia 

Deputados fazem um minuto de silêncio em memória ao procurador-geral do Estado 

Foto: Divulgação 
“O Rio Grande do Norte está em luto”. Com essas palavras o presidente da Assembleia 
Legislativa, o deputado Ricardo Motta (PROS) iniciou a sessão plenária desta terça-
feira, fazendo referência ao falecimento do procurador-geral do Estado, Miguel Josino. 
Na ocasião, os deputados e todos os presentes na Casa fizeram um minuto de silêncio 
em memória ao jurista. Durante a sessão, os parlamentares votaram o Projeto de Lei 
Complementar que trata do regime de Promoção de Praças da PM e do Corpo de 
Bombeiros. “Essa votação é uma forma de homenagear dr. Miguel Josino que sempre 
foi um grande negociador e articulador entre o Governo do Estado e as instituições”, 
declarou. 

O presidente lembrou que o procurador não media esforços para buscar o consenso 
entre o Estado e as categorias que reivindicavam melhorias. “Talves os colegas 
deputados e outras pessoas não saibam, mas dr. Miguel Josino recebeu em sua 
residência os representantes dos sargentos da PM, do Corpo de Bombeiros e da 
Associação de Cabos e Soldados durante um fim de semana para tratar da Lei de 
Promoção. Sempre buscou o diálogo para que pudéssemos manter a serenidade e a 
ordem pública”, declarou. 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
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Votações poderão ter surpresa hoje à tarde na Câmara de Natal 

Câmara Municipal de Natal retoma trabalhos discutindo matérias polêmicas 

 
Joaquim Pinheiro 

Repórter de Política 

Redução de secretarias, cargos comissionados e funções gratificadas estão entre as 
matérias objeto de discussão na sessão desta tarde na Câmara Municipal de Natal. A 
expectativa de integrantes da base aliada do prefeito Carlos Eduardo é de que a pauta 
seja cumprida e as matérias aprovadas objetivando, segundo o líder, Júlio Protásio, a 
redução de gastos públicos e consequentemente um melhor desempenho da máquina 
administrativa em favor da população. O vereador Ubaldo Fernandes, do PMDB, 
esclarece que de um total de 42 emendas foram apreciadas 20, das quais 8 foram 
aprovadas, entre elas, uma de sua autoria autorizando o prefeito de Natal conceder 
aumento anual para cargos comissionados obedecendo o IPCA . 

O vereador Rafael Motta, do PROS, entende que as discussão continuarão intensas por 
se tratar de assuntos polêmicos como aumento salariais e extinção de órgãos públicos, 
a exemplo das secretarias da Juventude (que perderá status), Ouvidoria e Alimentar. O 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
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vereador do PROS mostra-se contrário a extinção da alimentar. “Essa última é uma 
secretaria importante que deveria ser dinamizada para atender um importante 
segmento que é o alimentar e não extinguir, demitindo servidores”, observa o 
vereador, considerando a Reforma Administrativa necessária para melhorar o 
desempenho da gestão pública. “Defendo um novo modelo de gestão, atualizado e 
contemplando pessoas qualificadas e com capacidade gerencial para oferecer um 
serviço de qualidade à sociedade”, ressalta. 

G10 
Questionado sobre a atuação do G10 na votação da Reforma Administrativa, o 
vereador Rafael Motta esclareceu que o grupo de vereadores continuam atuando 
conjuntamente, mas com liberdade para adotar posições pessoais nas votações. 
“Buscamos sempre a unidade, mas em determinados momentos isso não é possível, e 
quando isso acontece todos estão livres para expressar seus pensamentos 
individualmente”, concluiu Rafael Motta. 

EMENDAS APROVADAS 
Na última sessão foram aprovadas emendas de autoria de diversos vereadores, entre 
eles, um da vereadora Eleika Bezerra, do PSDC, determinando que só podem ocupar 
cargos de secretário municipal e adjunto, pessoas que tenham curso superior. Outra 
emenda aprovada, de autoria do vereador Aroldo Alves, do PSDB, determina que 
cargos comissionados terão um percentual de 15 em vez de 3, ocupados por 
servidores efetivos. Uma de Júlia Arruda, do PSB, refere-se ao aumento de 
vencimentos de conselheiros tutelares, passando de 1. 800,00 para 2.500 reais. 
Também aprovada na última sessão. 
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Amigos, familiares e autoridades choram partida do Procurador Miguel Josino Neto 

Velório do procurador-geral do Estado acontece na Escola de Governo e é marcado por 

emoção e lamentos 

 
Marcelo Hollanda 

Repórter 

Em meio a uma avalanche de comunicados de pesar vindos de várias instituições e 
entidades públicas e privadas, o procurador geral do Estado, Miguel Josino Neto, foi 
velado com honras reservadas às autoridades mais importantes, hoje, na Escola de 
Governo. Desde cedo, centenas de pessoas se posicionaram em cadeiras ou de pé 
para se despedir de Josino, que morreu nesta segunda-feira, no Hospital do Coração, 
em conseqüência de um acidente doméstico sofrido na tarde do último domingo. O 
Estado decretou luto oficial por três dias. 

Um dos políticos de prestígio nacional a chegar foi o deputado federal Henrique 
Eduardo Alves (PMDB), presidente da Câmara, que em poucas palavras demonstrou 
sua perplexidade pela morte do amigo. “Inacreditável fatalidade”, afirmou. “Imagino a 
dor da família, pois Miguel foi, sobretudo uma pessoa gentil e amável”, acrescentou. 
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Já o senador Paulo Davim, outro que chegou cedo ao velório, preferiu lembrar um 
Miguel Josino que gostava da vida. “E ele a viveu intensamente”, assegurou. 

Durante quase toda a manhã, o pai do procurador geral, o prático portuário Sebastião 
Leite, conversou com os amigos e servidores que conviviam com Miguel Josino e por 
várias vezes ele lembrou os momentos que marcaram o acidente. 

Relatou que Miguel estava muito contente, comemorando a promoção do juiz Bento 
Herculano à desembargador do Trabalho e quando todos se deram conta, ele já estava 
caído na área térrea (ele morava no primeiro andar de um condomínio em 
Candelária). “A princípio, não pensávamos que fosse grave, mas a situação foi se 
revelando no hospital”, descreveu com a voz ligeiramente embargada, entre um 
abraço e outro de pessoas que o procuravam. 

 
Comandantes da PM e Bombeiros ajudaram a carregar o corpo do 
procurador. Fotos: Wellington Rocha 

Colegas auxiliares do Governo do Estado, procuradores e servidores da Procuradoria 
Geral do Estado, companheiros de Magistério, alunos e admiradores enviaram 
mensagens de fé, pedindo a Deus compreensão para entender a perda inesperada e 
conforto para minimizar a dor. 

“Dr. Miguel Josino Neto prestou relevantes serviços ao Estado do Rio Grande do Norte 
e nos deixou no auge da sua atividade intelectual, reconhecida por todos que tiveram 
o prazer de desfrutar do seu convívio”, diz a nota. Acrescenta: “Sem dúvida, a sua 
ausência será uma perda irreparável para a sociedade potiguar e brasileira”. 

http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/Velorio-de-Miguel-Josino-WR-66-.jpg


 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte também enviou nota de pesar assinada 
pelo seu presidente, desembargador Aderson Silvino. “O Rio Grande do Norte perde 
um dos maiores apreciadores das letras e do Direito, eminente jurista e professor”. 

A Assembleia Legislativa do Estado manifestou “irrestrita solidariedade aos familiares 
e amigos do Procurador-Geral. Diz o seguinte: “Sua morte prematura, aos 48 anos, 
priva o Rio Grande do Norte de uma de suas mais jovens inteligências. Professor e 
notável expressão jurídica e intelectual, Miguel Josino Neto pontuou sua vida pela 
profunda visão humanista e serviços prestados à população”, diz a mensagem. E 
conclui: “Que a dedicação e os sonhos de Miguel Josino Neto, sejam o legado para as 
novas gerações dedicadas ao exercício do Direito em nosso Estado”. 

 
O Ministério Público Estadual também lamentou a morte de Josino em nota assinada 
pelo procurador geral da instituição, Rinaldo Reis Lima. Num trecho, diz o seguinte: “A 
Instituição mantinha permanente e profícuo diálogo profissional com o Procurador, 
que tinha nesta Casa as portas sempre abertas para o trato dos mais relevantes temas 
jurídicos e administrativos, tendo ele elevado a Procuradoria-Geral do Estado ao 
patamar de interlocutora de grande importância para os assuntos de interesse do 
Estado do Rio Grande do Norte”. 

O Plenário do Tribunal de Contas aprovou, na manhã de hoje, voto de pesar pelo 
falecimento de Miguel Josino Neto. A manifestação de pesar foi proposta pelo 
conselheiro Renato Dias, no exercício da presidência da sessão plenária, em virtude de 
viagem do presidente Paulo Roberto Alves a João Pessoa, onde participa de seminário 
patrocinado pelo TCU. 
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Salientou o conselheiro que “o procurador Miguel Josino era um dos mais brilhantes 
juristas do Rio Grande do Norte reconhecido nacionalmente pelo brilhantismo de 
atuação em defesa da sociedade e dos direitos humanos, com visão humanista”. 
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Natal é a 2ª cidade-sede com maior número de quartos reservados para a Copa 

Mais de 300 mil diárias foram comercializadas para o dia dos jogos e a véspera 

Mais de 84% das vagas disponíveis em 
Natal já estão ocupadas. Foto: Divulgação 
A rede hoteleira das cidades-sede tem 45% dos quartos vazios a 23 dias da Copa. A 
informação foi divulgada nessa terça-feira (20) pelo FOHB (Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil). 

Mais de 300 mil diárias foram comercializadas até agora para as cidades-sede da Copa 
do Mundo 2014 no dia dos jogos e na véspera. 

O Rio de Janeiro (88%) aparece com o maior índice de vagas preenchidas entre as 
cidades-sede, seguido por Natal e Recife (84%), Cuiabá (83%) e Brasília (79%). São 
Paulo é a cidade com o menor percentual de diárias vendidas (31%). 

O FOHB reúne 71% de todos quartos de hotéis operados por empresas de rede do 
país(como Accor, Meliã e Othon). 

A diretora-executiva do fórum , Flávia Matos, já havia explicado em estudo 
anterior que o baixo índice na capital paulista pode ser explicado pela alta capacidade 
hoteleira da cidade de São Paulo. Segundo ela, a cidade “pode acomodar muito mais 
do que uma Copa do Mundo”. 

A capital possui o maior número de diárias vendidas (78 mil), seguida pelo Rio de 
Janeiro (65 mil), Belo Horizonte (32 mil), Brasília (30 mil) e Salvador (29 mil). 

Flávia lembra que existe hoje em São Paulo uma ocupação da rede hoteleira motivada 
principalmente pelo turismo de negócios, que é o que movimenta o setor em São 
Paulo. 
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Jogos 
O estudo também analisou o percentual de diárias vendidas para jogos específicos. O 
jogo entre o Japão e a Colômbia na Arena Pantanal, em Cuiabá, que vai ocorrer no dia 
24 de junho, proporcionou a venda de quase todas as diárias da cidade (99%). 

O jogo entre o Brasil e o México em Recife, na Arena Pernambuco, em 17 de junho, 
aparece em seguida no ranking com 98% das vagas da rede hoteleira da cidade 
vendidas 

A disputa entre Brasil e Camarões no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, no 
dia 23, fica em terceiro na lista (96%). 

Já o jogo de início da Copa entre o Brasil e a Croácia no próximo dia 12, em São Paulo, 
mostra a menor taxa de ocupação (42%). 
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Potiguar é eleito vice presidente da Febrac 
- Edmilson Pereira de Assis, presidente do Sindicato Patronal das Empresas 
Prestadoras de Serviços de Mão de Obra do Rio Grande do Norte (Sindprest/RN), foi 
eleito semana passada para exercer o cargo de vice-presidente de Relações 
Institucionais da Federação Nacional das Empresas de Serviços e Limpeza Ambiental 
(Febrac). 

- A eleição, para o triênio 2014-2017, também serviu para indicar os delegados da 
entidade junto à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), sendo Edmilson Pereira um dos nomes escolhidos. 

- A Febrac representa o setor de serviços terceirizados no país e possui 27 sindicatos 
filiados, representantes das empresas dos 26 Estados e do Distrito Federal. Entre as 
lutas mais importantes que a Federação tem defendido está a campanha que propõe 
o fim da pesada multa do FGTS imposta aos empregadores brasileiros no caso de 
demissões sem justa causa. 

- Sobre sua eleição para uma das vice-presidências da Febrac, Edmilson fez a seguinte 
declaração: “É uma honra assumir cargo de direção numa entidade que representa 
mais de 12 mil empresas e contabiliza 1,5 milhão de trabalhadores”. 

 


