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VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES DATA: 06.08.17 
 

Ezequiel participa do Festival de Inverno em 
Serra de São Bento ao lado de Ruy Gaspar e 
Marcelo Queiroz 
 
Com sete anos de tradição, o Festival de Inverno de Serra de São Bento, no Agreste 
Potiguar se consolida entre um dos maiores do Rio Grande do Norte. O evento teve 
início ontem (04) contando com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Ezequiel Ferreira, e tem programação até o domingo (6). 
Em seu primeiro ano de gestão, a prefeita Wanessa Moraes elogiou a parceria da 
Assembleia Legislativa. 
Além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, a prefeita 
Wanessa Moraes e a vice-prefeita Solange Ferreira receberam o secretário estadual do 
Turismo, Ruy Gaspar, o presidente da Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz e o presidente 
da Femurun, Benes Leocádio. 
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VEÍCULO: BLOG VALUDEY LIBERATO  DATA: 05.08.17 
 

Ezequiel Ferreira ressalta a importância do emprego e 
renda no Festival de Inverno em Serra de São Bento 

 
 

Com sete anos de tradição, o Festival de Inverno de Serra de São 

Bento, no Agreste Potiguar se consolida entre um dos maiores do 

Rio Grande do Norte. O evento tem programação até o domingo 

(6). O deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), presidente da 

Assembleia Legislativa ressaltou a importância do evento para a 

região. 

“Acompanho o festival há anos e sempre vem crescendo. Em Serra 

de São Bento a cultura pulsa forte. O evento criado na gestão de 

Chico de Erasmo já virou marca e este ano, mesmo com a crise que 

afeta os municípios não poderia deixar de acontecer. Aqui também 

gera emprego e renda, além de valorizar a gastronomia e 

impulsionar a cultura. A prefeita Wanessa Moraes fez parcerias 

importantes e o festival consolida sua tradição e respeito, em todo 

Estado”, frisou Ezequiel Ferreira durante a abertura oficial do 

evento. 

Em seu primeiro ano de gestão, a prefeita Wanessa Moraes elogiou 

a parceria da Assembleia Legislativa. “Para compreender a  
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importância e valorização da cultura local no festival, tivemos 

apoios importantes. A Assembleia Cultural foi um deles. Serra de 

São Bento nesses três dias atrai pessoas não só do Agreste, mas da 

capital e de regiões vizinhas. Estamos felizes em poder montar uma 

programação rica em eventos que unem modernidade e tradição. A 

cultura também é uma prioridade e me sinto muito feliz por poder 

abrir oficialmente esse Festival de Inverno que contempla a 

crianças, jovens e adultos”, disse. 

Além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel 

Ferreira, a prefeita Wanessa Moraes e a vice-prefeita Solange 

Ferreira receberam o secretário estadual do Turismo, Ruy Gaspar, o 

presidente da Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz e o presidente da 

Femurun, Benes Leocádio. 

Distante cerca de 120 km de Natal, Serra de São Bento fica numa 

região serrana composta por quatro cidades, que formam a região: 

Passa e Fica, Serra de São Bento, Monte das Gameleiras e 

Araruna/PB. Em termos gastronômicos o Festival de Inverno pautou 

sua temática baseada na nova cozinha potiguar, além de alguns 

restaurantes convidados da capital potiguar. Também dispõe de 

Festival de Cervejas Artesanais, Festival de Cachaça da 

Borborema/PB e uma parceria de vinhos. 
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Ezequiel Ferreira ressalta a 

importância do emprego e renda no 

Festival de Inverno em Serra de São 

Bento 

 
Com sete anos de tradição, o Festival de Inverno de Serra de São Bento, no 

Agreste Potiguar se consolida entre um dos maiores do Rio Grande do Norte. 

O evento tem programação até o domingo (6). O deputado Ezequiel Ferreira  
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de Souza (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa ressaltou a 

importância do evento para a região. 

“Acompanho o festival há anos e sempre vem crescendo. Em Serra de São 

Bento a cultura pulsa forte. O evento criado na gestão de Chico de Erasmo já 

virou marca e este ano, mesmo com a crise que afeta os municípios não 

poderia deixar de acontecer. Aqui também gera emprego e renda, além de 

valorizar a gastronomia e impulsionar a cultura. A prefeita Wanessa Moraes 

fez parcerias importantes e o festival consolida sua tradição e respeito, em 

todo Estado”, frisou Ezequiel Ferreira durante a abertura oficial do evento. 

Em seu primeiro ano de gestão, a prefeita Wanessa Moraes elogiou a 

parceria da Assembleia Legislativa. “Para compreender a importância e 

valorização da cultura local no festival, tivemos apoios importantes. A 

Assembleia Cultural foi um deles. Serra de São Bento nesses três dias atrai 

pessoas não só do Agreste, mas da capital e de regiões vizinhas. Estamos 

felizes em poder montar uma programação rica em eventos que unem 

modernidade e tradição. A cultura também é uma prioridade e me sinto muito 

feliz por poder abrir oficialmente esse Festival de Inverno que contempla a 

crianças, jovens e adultos”, disse. 

Além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, a 

prefeita Wanessa Moraes e a vice-prefeita Solange Ferreira receberam o 

secretário estadual do Turismo, Ruy Gaspar, o presidente da Fecomércio/RN, 

Marcelo Queiroz e o presidente da Femurun, Benes Leocádio. 

Distante cerca de 120 km de Natal, Serra de São Bento fica numa região 

serrana composta por quatro cidades, que formam a região: Passa e Fica, 

Serra de São Bento, Monte das Gameleiras e Araruna/PB. Em termos 

gastronômicos o Festival de Inverno pautou sua temática baseada na nova 

cozinha potiguar, além de alguns restaurantes convidados da capital potiguar. 

Também dispõe de Festival de Cervejas Artesanais, Festival de Cachaça da 

Borborema/PB e uma parceria de vinhos. 
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Ezequiel Ferreira ressalta a importância do 

emprego e renda no Festival de Inverno em 

Serra de São Bento 
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Com sete anos de tradição, o Festival de Inverno de Serra de São Bento, no Agreste Potiguar se 

consolida entre um dos maiores do Rio Grande do Norte. O evento tem programação até o 

domingo (6). O deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), presidente da Assembleia 

Legislativa ressaltou a importância do evento para a região. 

“Acompanho o festival há anos e sempre vem crescendo. Em Serra de São Bento a cultura pulsa 

forte. O evento criado na gestão de Chico de Erasmo já virou marca e este ano, mesmo com a crise 

que afeta os municípios não poderia deixar de acontecer. Aqui também gera emprego e renda, 

além de valorizar a gastronomia e impulsionar a cultura. A prefeita Wanessa Moraes fez parcerias 

importantes e o festival consolida sua tradição e respeito, em todo Estado”, frisou Ezequiel 

Ferreira durante a abertura oficial do evento. 

Em seu primeiro ano de gestão, a prefeita Wanessa Moraes elogiou a parceria da Assembleia 

Legislativa. “Para compreender a importância e valorização da cultura local no festival, tivemos 

apoios importantes. A Assembleia Cultural foi um deles. Serra de São Bento nesses três dias atrai 

pessoas não só do Agreste, mas da capital e de regiões vizinhas. Estamos felizes em poder montar 

uma programação rica em eventos que unem modernidade e tradição. A cultura também é uma 

prioridade e me sinto muito feliz por poder abrir oficialmente esse Festival de Inverno que 

contempla a crianças, jovens e adultos”, disse. 

Além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, a prefeita Wanessa 

Moraes e a vice-prefeita Solange Ferreira receberam o secretário estadual do Turismo, Ruy 

Gaspar, o presidente da Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz e o presidente da Femurun, Benes 

Leocádio. 

Distante cerca de 120 km de Natal, Serra de São Bento fica numa região serrana composta por 

quatro cidades, que formam a região: Passa e Fica, Serra de São Bento, Monte das Gameleiras e 

Araruna/PB. Em termos gastronômicos o Festival de Inverno pautou sua temática baseada na nova 
cozinha potiguar, além de alguns restaurantes convidados da capital potiguar. Também dispõe de 

Festival de Cervejas Artesanais, Festival de Cachaça da Borborema/PB e uma parceria de vinhos. 
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VEÍCULO: BLOG PROGRAMA REGISTRANDO  DATA: 05.08.17 
 

EZEQUIEL FERREIRA RESSALTA A 
IMPORTÂNCIA DO EMPREGO E RENDA NO 
FESTIVAL DE INVERNO EM SERRA DE SÃO 
BENTO 

 

Com sete anos de tradição, o Festival de Inverno de Serra de São Bento, no Agreste 

Potiguar se consolida entre um dos maiores do Rio Grande do Norte. O evento tem 

programação até o domingo (6). O deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), 

presidente da Assembleia Legislativa ressaltou a importância do evento para a região. 

“Acompanho o festival há anos e sempre vem crescendo. Em Serra de São Bento a cultura 

pulsa forte. O evento criado na gestão de Chico de Erasmo já virou marca e este ano,  
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mesmo com a crise que afeta os municípios não poderia deixar de acontecer. Aqui também 

gera emprego e renda, além de valorizar a gastronomia e impulsionar a cultura. A prefeita 

Wanessa Moraes fez parcerias importantes e o festival consolida sua tradição e respeito, 

em todo Estado”, frisou Ezequiel Ferreira durante a abertura oficial do evento. 

Em seu primeiro ano de gestão, a prefeita Wanessa Moraes elogiou a parceria da 

Assembleia Legislativa. “Para compreender a importância e valorização da cultura local no 

festival, tivemos apoios importantes. A Assembleia Cultural foi um deles. Serra de São 

Bento nesses três dias atrai pessoas não só do Agreste, mas da capital e de regiões 

vizinhas. Estamos felizes em poder montar uma programação rica em eventos que unem 

modernidade e tradição. A cultura também é uma prioridade e me sinto muito feliz por 

poder abrir oficialmente esse Festival de Inverno que contempla a crianças, jovens e 

adultos”, disse. 

Além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, a prefeita 

Wanessa Moraes e a vice-prefeita Solange Ferreira receberam o secretário estadual do 

Turismo, Ruy Gaspar, o presidente da Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz e o presidente da 

Femurun, Benes Leocádio. 

Distante cerca de 120 km de Natal, Serra de São Bento fica numa região serrana 

composta por quatro cidades, que formam a região: Passa e Fica, Serra de São Bento, 

Monte das Gameleiras e Araruna/PB. Em termos gastronômicos o Festival de Inverno 

pautou sua temática baseada na nova cozinha potiguar, além de alguns restaurantes 

convidados da capital potiguar. Também dispõe de Festival de Cervejas Artesanais, 

Festival de Cachaça da Borborema/PB e uma parceria de vinhos. 

Jornalista Rodrigo Rafael – Assessor de Imprensa 
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EZEQUIEL FERREIRA RESSALTA A 

IMPORTÂNCIA DO EMPREGO E RENDA NO 

FESTIVAL DE INVERNO EM SERRA DE SÃO 

BENTO 

 

 

 

Com sete anos de tradição, o Festival de Inverno de Serra de São Bento, no 

Agreste Potiguar se consolida entre um dos maiores do Rio Grande do Norte. 

O evento tem programação até o domingo (6). O deputado Ezequiel Ferreira 

de Souza (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa ressaltou a 

importância do evento para a região. 

 

“Acompanho o festival há anos e sempre vem crescendo. Em Serra de São 

Bento a cultura pulsa forte. O evento criado na gestão de Chico de Erasmo já 

virou marca e este ano, mesmo com a crise que afeta os municípios não 

poderia deixar de acontecer. Aqui também gera emprego e renda, além de 

valorizar a gastronomia e impulsionar a cultura. A prefeita Wanessa Moraes 

fez parcerias importantes e o festival consolida sua tradição e respeito, em 

todo Estado”, frisou Ezequiel Ferreira durante a abertura oficial do evento. 
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Em seu primeiro ano de gestão, a prefeita Wanessa Moraes elogiou a 

parceria da Assembleia Legislativa. “Para compreender a importância e 

valorização da cultura local no festival, tivemos apoios importantes. A 

Assembleia Cultural foi um deles. Serra de São Bento nesses três dias atrai 

pessoas não só do Agreste, mas da capital e de regiões vizinhas. Estamos 

felizes em poder montar uma programação rica em eventos que unem 

modernidade e tradição. A cultura também é uma prioridade e me sinto muito 

feliz por poder abrir oficialmente esse Festival de Inverno que contempla a 

crianças, jovens e adultos”, disse. 

Além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, a 

prefeita Wanessa Moraes e a vice-prefeita Solange Ferreira receberam o 

secretário estadual do Turismo, Ruy Gaspar, o presidente da Fecomércio/RN, 

Marcelo Queiroz e o presidente da Femurun, Benes Leocádio.  

 

Distante cerca de 120 km de Natal, Serra de São Bento fica numa região 

serrana composta por quatro cidades, que formam a região: Passa e Fica, 

Serra de São Bento, Monte das Gameleiras e Araruna/PB. Em termos 

gastronômicos o Festival de Inverno pautou sua temática baseada na nova 

cozinha potiguar, além de alguns restaurantes convidados da capital potiguar. 

Também dispõe de Festival de Cervejas Artesanais, Festival de Cachaça da 

Borborema/PB e uma parceria de vinhos. 
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Ezequiel Ferreira ressalta importância 

do emprego e renda no Festival de 

Inverno 

Com sete anos de tradição, Festival de Inverno de Serra de São Bento, no 

Agreste Potiguar, vem se consolidando entre um dos maiores do estado 
 

Cedida 
Ezequiel Ferreira durante festival em Serra de São Bento 

Redação 

Com sete anos de tradição, o Festival de Inverno de Serra de São Bento, no 
Agreste Potiguar se consolida entre um dos maiores do Rio Grande do Norte. 
O evento tem programação até o domingo, 06 . O deputado Ezequiel Ferreira 
de Souza (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa ressaltou a 
importância do evento para a região. 

“Acompanho o festival há anos e sempre vem crescendo. Em Serra de São 
Bento a cultura pulsa forte. O evento criado na gestão de Chico de Erasmo já 
virou marca e este ano, mesmo com a crise que afeta os municípios não 
poderia deixar de acontecer. Aqui também gera emprego e renda, além de 
valorizar a gastronomia e impulsionar a cultura. A prefeita Wanessa Moraes 
fez parcerias importantes e o festival consolida sua tradição e respeito, em 
todo Estado”, frisou Ezequiel Ferreira durante a abertura oficial do evento. 
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Em seu primeiro ano de gestão, a prefeita Wanessa Moraes elogiou a parceria 
da Assembleia Legislativa. “Para compreender a importância e valorização da 
cultura local no festival, tivemos apoios importantes. A Assembleia Cultural 
foi um deles. Serra de São Bento nesses três dias atrai pessoas não só do 
Agreste, mas da capital e de regiões vizinhas. Estamos felizes em poder 
montar uma programação rica em eventos que unem modernidade e tradição. 
A cultura também é uma prioridade e me sinto muito feliz por poder abrir 
oficialmente esse Festival de Inverno que contempla a crianças, jovens e 
adultos”, disse. 

Além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, a 
prefeita Wanessa Moraes e a vice-prefeita Solange Ferreira receberam o 
secretário estadual do Turismo, Ruy Gaspar, o presidente da Fecomércio/RN, 
Marcelo Queiroz e o presidente da Femurun, Benes Leocádio. 

Distante cerca de 120 km de Natal, Serra de São Bento fica numa região 
serrana composta por quatro cidades, que formam a região: Passa e Fica, 
Serra de São Bento, Monte das Gameleiras e Araruna/PB. Em termos 
gastronômicos o Festival de Inverno pautou sua temática baseada na nova 
cozinha potiguar, além de alguns restaurantes convidados da capital potiguar. 
Também dispõe de Festival de Cervejas Artesanais, Festival de Cachaça da 
Borborema/PB e uma parceria de vinhos. 
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Ezequiel Ferreira ressalta a importância do 
emprego e renda no Festival de Inverno em 
Serra de São Bento 

 
 
Com sete anos de tradição, o Festival de Inverno de Serra de São Bento, no Agreste 
Potiguar se consolida entre um dos maiores do Rio Grande do Norte. O evento tem 
programação até o domingo (6). O deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), 
presidente da Assembleia Legislativa ressaltou a importância do evento para a região. 
“Acompanho o festival há anos e sempre vem crescendo. Em Serra de São Bento a 
cultura pulsa forte. O evento criado na gestão de Chico de Erasmo já virou marca e este 
ano, mesmo com a crise que afeta os municípios não poderia deixar de acontecer. Aqui 
também gera emprego e renda, além de valorizar a gastronomia e impulsionar a cultura.  
 
A prefeita Wanessa Moraes fez parcerias importantes e o festival consolida sua tradição 
e respeito, em todo Estado”, frisou Ezequiel Ferreira durante a abertura oficial do evento. 
Em seu primeiro ano de gestão, a prefeita Wanessa Moraes elogiou a parceria da 
Assembleia Legislativa. “Para compreender a importância e valorização da cultura local 
no festival, tivemos apoios importantes. A Assembleia Cultural foi um deles. Serra de 
São Bento nesses três dias atrai pessoas não só do Agreste, mas da capital e de 
regiões vizinhas. Estamos felizes em poder montar uma programação rica em eventos 
que unem modernidade e tradição. A cultura também é uma prioridade e me sinto muito 
feliz por poder abrir oficialmente esse Festival de Inverno que contempla a crianças, 
jovens e adultos”, disse. 
 
Além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, a prefeita 
Wanessa Moraes e a vice-prefeita Solange Ferreira receberam o secretário estadual do  
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Turismo, Ruy Gaspar, o presidente da Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz e o presidente 
da Femurun, Benes Leocádio. 
 
Distante cerca de 120 km de Natal, Serra de São Bento fica numa região serrana 
composta por quatro cidades, que formam a região: Passa e Fica, Serra de São Bento, 
Monte das Gameleiras e Araruna/PB. Em termos gastronômicos o Festival de Inverno 
pautou sua temática baseada na nova cozinha potiguar, além de alguns restaurantes 
convidados da capital potiguar. Também dispõe de Festival de Cervejas Artesanais, 
Festival de Cachaça da Borborema/PB e uma parceria de vinhos. 
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Ezequiel participa do 
Festival de Inverno em 
Serra de São Bento ao 
lado de Ruy Gaspar e 
Marcelo Queiroz 
Com sete anos de tradição, o Festival de Inverno de Serra de São Bento, no 
Agreste Potiguar se consolida entre um dos maiores do Rio Grande do Norte. O 
evento teve início ontem (04) contando com a presença do presidente da 
Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, e tem programação até o 
domingo (6). 

Em seu primeiro ano de gestão, a prefeita Wanessa Moraes elogiou a parceria 
da Assembleia Legislativa. 

Além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, a 
prefeita Wanessa Moraes e a vice-prefeita Solange Ferreira receberam o 
secretário estadual do Turismo, Ruy Gaspar, o presidente da Fecomércio/RN, 
Marcelo Queiroz e o presidente da Femurun, Benes Leocádio. 
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Ezequiel Ferreira ressalta a 

importância do emprego e renda 

no Festival de Inverno em Serra 

de São Bento 

 

Com sete anos de tradição, o Festival de Inverno de Serra de São 

Bento, no Agreste Potiguar se consolida entre um dos maiores do Rio  
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Grande do Norte. O evento tem programação até o domingo (6). O 

deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), presidente da Assembleia 

Legislativa ressaltou a importância do evento para a região. 

“Acompanho o festival há anos e sempre vem crescendo. Em Serra de 

São Bento a cultura pulsa forte. O evento criado na gestão de Chico de 

Erasmo já virou marca e este ano, mesmo com a crise que afeta os 

municípios não poderia deixar de acontecer. Aqui também gera 

emprego e renda, além de valorizar a gastronomia e impulsionar a 

cultura. A prefeita Wanessa Moraes fez parcerias importantes e o 

festival consolida sua tradição e respeito, em todo Estado”, frisou 

Ezequiel Ferreira durante a abertura oficial do evento. 

Em seu primeiro ano de gestão, a prefeita Wanessa Moraes elogiou a 

parceria da Assembleia Legislativa. “Para compreender a importância e 

valorização da cultura local no festival, tivemos apoios importantes. A 

Assembleia Cultural foi um deles. Serra de São Bento nesses três dias 

atrai pessoas não só do Agreste, mas da capital e de regiões vizinhas. 

Estamos felizes em poder montar uma programação rica em eventos 

que unem modernidade e tradição. A cultura também é uma prioridade 

e me sinto muito feliz por poder abrir oficialmente esse Festival de 

Inverno que contempla a crianças, jovens e adultos”, disse. 

Além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel 

Ferreira, a prefeita Wanessa Moraes e a vice-prefeita Solange Ferreira 

receberam o secretário estadual do Turismo, Ruy Gaspar, o presidente 

da Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz e o presidente da Femurun, Benes 

Leocádio.  

Distante cerca de 120 km de Natal, Serra de São Bento fica numa 

região serrana composta por quatro cidades, que formam a região:  
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Passa e Fica, Serra de São Bento, Monte das Gameleiras e Araruna/PB. 

Em termos gastronômicos o Festival de Inverno pautou sua temática 

baseada na nova cozinha potiguar, além de alguns restaurantes 

convidados da capital potiguar. Também dispõe de Festival de Cervejas 

Artesanais, Festival de Cachaça da Borborema/PB e uma parceria de 

vinhos. 
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Ezequiel Ferreira ressalta a importância 

do emprego e renda no Festival de 

Inverno em Serra de São Bento 

 
 

Com sete anos de tradição, o Festival de Inverno de Serra de São Bento, no 

Agreste Potiguar se consolida entre um dos maiores do Rio Grande do Norte. O 

evento tem programação até o domingo (6). O deputado Ezequiel Ferreira de 

Souza (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa ressaltou a importância 

do evento para a região. 

“Acompanho o festival há anos e sempre vem crescendo. Em Serra de São 

Bento a cultura pulsa forte. O evento criado na gestão de Chico de Erasmo já 

virou marca e este ano, mesmo com a crise que afeta os municípios não poderia 

deixar de acontecer. Aqui também gera emprego e renda, além de valorizar a 

gastronomia e impulsionar a cultura. A prefeita Wanessa Moraes fez parcerias 

importantes e o festival consolida sua tradição e respeito, em todo Estado”, 

frisou Ezequiel Ferreira durante a abertura oficial do evento. 
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 Em seu primeiro ano de gestão, a prefeita Wanessa Moraes elogiou a parceria 

da Assembleia Legislativa. “Para compreender a importância e valorização da 

cultura local no festival, tivemos apoios importantes. A Assembleia Cultural 

foi um deles. Serra de São Bento nesses três dias atrai pessoas não só do 

Agreste, mas da capital e de regiões vizinhas. Estamos felizes em poder montar 

uma programação rica em eventos que unem modernidade e tradição. A cultura 

também é uma prioridade e me sinto muito feliz por poder abrir oficialmente 

esse Festival de Inverno que contempla a crianças, jovens e adultos”, disse. 

 Além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, a 

prefeita Wanessa Moraes e a vice-prefeita Solange Ferreira receberam o 

secretário estadual do Turismo, Ruy Gaspar, o presidente da Fecomércio/RN, 

Marcelo Queiroz e o presidente da Femurun, Benes Leocádio. 

 Distante cerca de 120 km de Natal, Serra de São Bento fica numa região 

serrana composta por quatro cidades, que formam a região: Passa e Fica, Serra 

de São Bento, Monte das Gameleiras e Araruna/PB. Em termos gastronômicos 

o Festival de Inverno pautou sua temática baseada na nova cozinha potiguar, 

além de alguns restaurantes convidados da capital potiguar. Também dispõe de 

Festival de Cervejas Artesanais, Festival de Cachaça da Borborema/PB e uma 

parceria de vinhos. 
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Ezequiel fala sobre emprego e renda em 
Festival em Serra de São Bento 
O deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), presidente da 

Assembleia Legislativa ressaltou a importância do evento para a 
região. “Acompanho o festival há anos e sempre vem crescendo. Em 

Serra de São Bento a cultura pulsa forte", disse. 

Foto: Divulgação 
Com sete anos de tradição, o Festival de Inverno de Serra de São Bento, no 

Agreste Potiguar se consolida entre um dos maiores do Rio Grande do Norte. 

O evento tem programação até o domingo (6). O deputado Ezequiel Ferreira 

de Souza (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa ressaltou a 

importância do evento para a região. 

 

“Acompanho o festival há anos e sempre vem crescendo. Em Serra de São 

Bento a cultura pulsa forte. O evento criado na gestão de Chico de Erasmo já 

virou marca e este ano, mesmo com a crise que afeta os municípios não 

poderia deixar de acontecer. Aqui também gera emprego e renda, além de 

valorizar a gastronomia e impulsionar a cultura. A prefeita Wanessa Moraes 

fez parcerias importantes e o festival consolida sua tradição e respeito, em  
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todo Estado”, frisou Ezequiel Ferreira durante a abertura oficial do evento. 

 

Em seu primeiro ano de gestão, a prefeita Wanessa Moraes elogiou a parceria 

da Assembleia Legislativa. “Para compreender a importância e valorização da 

cultura local no festival, tivemos apoios importantes. A Assembleia Cultural 

foi um deles. Serra de São Bento nesses três dias atrai pessoas não só do 

Agreste, mas da capital e de regiões vizinhas. Estamos felizes em poder 

montar uma programação rica em eventos que unem modernidade e tradição. 

A cultura também é uma prioridade e me sinto muito feliz por poder abrir 

oficialmente esse Festival de Inverno que contempla a crianças, jovens e 

adultos”, disse. 

 

Além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, a 

prefeita Wanessa Moraes e a vice-prefeita Solange Ferreira receberam o 

secretário estadual do Turismo, Ruy Gaspar, o presidente da Fecomércio/RN, 

Marcelo Queiroz e o presidente da Femurun, Benes Leocádio. 

 

Distante cerca de 120 km de Natal, Serra de São Bento fica numa região 

serrana composta por quatro cidades, que formam a região: Passa e Fica, 

Serra de São Bento, Monte das Gameleiras e Araruna/PB. Em termos 

gastronômicos o Festival de Inverno pautou sua temática baseada na nova 

cozinha potiguar, além de alguns restaurantes convidados da capital potiguar. 

Também dispõe de Festival de Cervejas Artesanais, Festival de Cachaça da 

Borborema/PB e uma parceria de vinhos. 
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EZEQUIEL FERREIRA 

RESSALTA A IMPORTÂNCIA 

DO EMPREGO E RENDA 

DURANTE FESTIVAL DE 

INVERNO 

O presidente da Assembleia Legislativa ressaltou a importância do evento 

para a região - Divulgação 

Com sete anos de tradição, o Festival de Inverno de Serra de São Bento, 

no Agreste Potiguar se consolida entre um dos maiores do Rio Grande do 

Norte. O evento tem programação até o domingo (6). O deputado 

Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa 

ressaltou a importância do evento para a região. 

http://blogafonte.com.br/wp-content/uploads/2017/08/642a1210-79b6-4197-bd73-5c0e428a3036.jpg
http://blogafonte.com.br/wp-content/uploads/2017/08/642a1210-79b6-4197-bd73-5c0e428a3036.jpg


 

CONTINUAÇÃO: 

“Acompanho o festival há anos e sempre vem crescendo. Em Serra de São 

Bento, a cultura pulsa forte. O evento criado na gestão de Chico de 

Erasmo já virou marca e este ano, mesmo com a crise que afeta os 

municípios não poderia deixar de acontecer. Aqui também gera emprego e 

renda, além de valorizar a gastronomia e impulsionar a cultura. A prefeita 

Wanessa Moraes fez parcerias importantes e o festival consolida sua 

tradição e respeito, em todo Estado”, frisou Ezequiel Ferreira durante a 

abertura oficial do evento. 

Em seu primeiro ano de gestão, a prefeita Wanessa Moraes elogiou a 

parceria da Assembleia Legislativa. “Para compreender a importância e 

valorização da cultura local no festival, tivemos apoios importantes. A 

Assembleia Cultural foi um deles. Serra de São Bento nesses três dias 

atrai pessoas não só do Agreste, mas da capital e de regiões vizinhas. 

Estamos felizes em poder montar uma programação rica em eventos que 

unem modernidade e tradição. A cultura também é uma prioridade e me 

sinto muito feliz por poder abrir oficialmente esse Festival de Inverno que 

contempla a crianças, jovens e adultos”, disse. 

Além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, 

a prefeita Wanessa Moraes e a vice-prefeita Solange Ferreira receberam o 

secretário estadual do Turismo, Ruy Gaspar, o presidente da 

Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz e o presidente da Femurun, Benes 

Leocádio. 

Distante cerca de 120 km de Natal, Serra de São Bento fica numa região 

serrana composta por quatro cidades, que formam a região: Passa e Fica, 

Serra de São Bento, Monte das Gameleiras e Araruna/PB. Em termos 

gastronômicos o Festival de Inverno pautou sua temática baseada na 

nova cozinha potiguar, além de alguns restaurantes convidados da capital 

potiguar. Também dispõe de Festival de Cervejas Artesanais, Festival de 

Cachaça da Borborema/PB e uma parceria de vinhos. 
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Ezequiel Ferreira ressalta a importância do 
emprego e renda no Festival de Inverno em Serra de 
São Bento 

 
Com sete anos de tradição, o Festival de Inverno de Serra de São Bento, no 
Agreste Potiguar se consolida entre um dos maiores do Rio Grande do Norte. 
O evento tem programação até o domingo (6). O deputado Ezequiel Ferreira 
de Souza (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa ressaltou a 
importância do evento para a região. 
 
“Acompanho o festival há anos e sempre vem crescendo. Em Serra de São 
Bento a cultura pulsa forte. O evento criado na gestão de Chico de Erasmo já 
virou marca e este ano, mesmo com a crise que afeta os municípios não  
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poderia deixar de acontecer. Aqui também gera emprego e renda, além de 
valorizar a gastronomia e impulsionar a cultura. A prefeita Wanessa Moraes 
fez parcerias importantes e o festival consolida sua tradição e respeito, em 
todo Estado”, frisou Ezequiel Ferreira durante a abertura oficial do evento.  
 
Em seu primeiro ano de gestão, a prefeita Wanessa Moraes elogiou a 
parceria da Assembleia Legislativa. “Para compreender a importância e 
valorização da cultura local no festival, tivemos apoios importantes. A 
Assembleia Cultural foi um deles. Serra de São Bento nesses três dias atrai 
pessoas não só do Agreste, mas da capital e de regiões vizinhas. Estamos 
felizes em poder montar uma programação rica em eventos que unem 
modernidade e tradição. A cultura também é uma prioridade e me sinto muito 
feliz por poder abrir oficialmente esse Festival de Inverno que contempla a 
crianças, jovens e adultos”, disse. 
 
Além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, a 
prefeita Wanessa Moraes e a vice-prefeita Solange Ferreira receberam o 
secretário estadual do Turismo, Ruy Gaspar, o presidente da Fecomércio/RN, 
Marcelo Queiroz e o presidente da Femurun, Benes Leocádio.  
 
Distante cerca de 120 km de Natal, Serra de São Bento fica numa região 
serrana composta por quatro cidades, que formam a região: Passa e Fica, 
Serra de São Bento, Monte das Gameleiras e Araruna/PB. Em termos 
gastronômicos o Festival de Inverno pautou sua temática baseada na nova 
cozinha potiguar, além de alguns restaurantes convidados da capital potiguar. 
Também dispõe de Festival de Cervejas Artesanais, Festival de Cachaça da 
Borborema/PB e uma parceria de vinhos. 
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Ezequiel Ferreira ressalta a importância do emprego e renda no 

Festival de Inverno em Serra de São Bento 

 

Com sete anos de tradição, o Festival de Inverno de Serra de São Bento, no Agreste 

Potiguar se consolida entre um dos maiores do Rio Grande do Norte. O evento tem 

programação até o domingo (6). O deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), 

presidente da Assembleia Legislativa ressaltou a importância do evento para a região. 

“Acompanho o festival há anos e sempre vem crescendo. Em Serra de São Bento a 

cultura pulsa forte. O evento criado na gestão de Chico de Erasmo já virou marca e  
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este ano, mesmo com a crise que afeta os municípios não poderia deixar de acontecer. 

Aqui também gera emprego e renda, além de valorizar a gastronomia e impulsionar a 

cultura. A prefeita Wanessa Moraes fez parcerias importantes e o festival consolida 

sua tradição e respeito, em todo Estado”, frisou Ezequiel Ferreira durante a abertura 

oficial do evento. 

Em seu primeiro ano de gestão, a prefeita Wanessa Moraes elogiou a parceria da 

Assembleia Legislativa. “Para compreender a importância e valorização da cultura 

local no festival, tivemos apoios importantes. A Assembleia Cultural foi um deles. 

Serra de São Bento nesses três dias atrai pessoas não só do Agreste, mas da capital e 

de regiões vizinhas. Estamos felizes em poder montar uma programação rica em 

eventos que unem modernidade e tradição. A cultura também é uma prioridade e me 

sinto muito feliz por poder abrir oficialmente esse Festival de Inverno que contempla 

a crianças, jovens e adultos”, disse. 

Além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, a prefeita 

Wanessa Moraes e a vice-prefeita Solange Ferreira receberam o secretário estadual do 

Turismo, Ruy Gaspar, o presidente da Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz e o 

presidente da Femurun, Benes Leocádio. 

Distante cerca de 120 km de Natal, Serra de São Bento fica numa região serrana 

composta por quatro cidades, que formam a região: Passa e Fica, Serra de São Bento, 

Monte das Gameleiras e Araruna/PB. Em termos gastronômicos o Festival de Inverno 

pautou sua temática baseada na nova cozinha potiguar, além de alguns restaurantes 

convidados da capital potiguar. Também dispõe de Festival de Cervejas Artesanais, 

Festival de Cachaça da Borborema/PB e uma parceria de vinhos. 
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Festival de inverno de Serra de São Bento 

começa hoje 

Será aberto hoje à noite, com presença do secretário de Turismo do Estado, Ruy 

Gaspar, e do presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza, o 

Festival de Inverno da Serra de São Bento. 

O festival é peomovido pela Prefeitura e patrocinado pelo Banco Mundial, Governo 

do Estado, Assembléia Cultural, Fecomércio -Sesc/Senac. 

Participam do Festival os restaurantes Temaki, Massa Fina,  Sabores Bistrô, Chopp & 

Camarão, Parmegianos, Barões do Café, e C&K Vinhos, Cachaça e Cervejas. 

O Festival segue até domingo. 
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Vereadores prestigiam lançamento do 

livro “Frutos do ócio” 

Escritor Nivaldo Ferreira da Silva lançou seu novo livro, 'Frutos do ócio', 

em evento realizado na Câmara Municipal de Natal na noite desta quinta-

feira, 03 

Elpídio Júnior 
Escritor Nivaldo Ferreira em lançamento de seu livro 

Redação 

O escritor Nivaldo Ferreira da Silva lançou seu livro “Frutos do ócio” em 
evento realizado na Câmara Municipal de Natal na noite desta quinta-feira, 
03. A obra retrata um período iniciado em 2009 com a aposentadoria do autor 
reunindo artigos que foram publicados no extinto O Jornal de Hoje e quase 
100 poemas inéditos, quadras e versos esparsos. 
 
Para chegar a uma definição de sua obra, ele a trata com simplicidade e 
também algo multifacetado. O presidente em exercício da Câmara Municipal 
de Natal, vereador Ney Lopes Júnior (PSD), disse que “o professor Nivaldo 
Ferreira é um dos grandes intelectuais da sociedade natalense”. “Esta obra 
enriquece o acervo cultural de Natal”, destacou. 
 
O autor é professor aposentado, bacharel em teologia e licenciado em história. 
Além disso, foi diretor do Instituto Federal do RN, em Mossoró, assessor da  
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Unesco para ensino médico e educação profissional na Bahia, secretário de 
Desenvolvimento Comunitário em Natal. 
 
O evento foi prestigiado pelos vereadores Klaus Araújo (SD), Carla Dickson 
(PROS), Ana Paula (PSDC), Felipe Alves (PMDB) e Preto Aquino (PEN) além 
do prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves; o presidente da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN (Fecomercio), Marcelo Queiroz, 
e o presidente do Instituto Tecnológico Brasileiro, Paulo de Paula. 
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“Caindo menos”, RN traça rota para 

retomada econômica, crê líder da 

Fecomércio 

Presidente Marcelo Queiroz elenca números animadores para a categoria 

produtiva do Estado e projeta retomada de algarismos positivos 

José Aldenir / Agora Imagens 
Marcelo Queiroz, presidente da Fecomércio-RN 

Redação 

Um novo momento. É isso que a economia do Rio Grande do Norte e do Brasil 
espera viver já a partir do segundo semestre de 2017. Apresentando números 
“menos ruins” do que os do ano passado, as lideranças do setor produtivo 
potiguar têm acreditado na possibilidade de retomada econômica na segunda 
parte do ano. Muito embora o pensamento não seja unanimidade entre todos 
os representantes da classe, alguns creem que o caminho que vem sendo 
trilhado é o correto, como é o caso do presidente da Fecomércio-RN Marcelo 
Queiroz. 

Para o líder da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio 
Grande do Norte, diversas situações têm deixado claro que o caminho para a 
retomada já está sendo traçado, sobretudo com a diminuição no percentual de 
queda nas vendas do comércio. Enquanto em maio do ano passado os 
números registraram 11,6% negativos, no mesmo mês deste ano ele melhorou  
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para 1,1% (ainda negativos, diga-se), o que deve ser comemorado por todos 
que fazem o setor. 

“Eu diria que estamos caminhando para dias melhores. Apesar de toda a 
turbulência política, com reflexos diretos na economia, este ano tem nos 
trazido algumas boas notícias e os números, em si, têm sido melhores que em 
2016. Ainda estamos longe do ideal, que é a retomada do crescimento e o 
registro de números positivos, mas ao que parece estamos realmente no 
caminho adequado. Claro que o ideal seria termos vendas em ascensão, mas 
diante do momento que vivemos, cair menos já é um alento”, declarou 
Marcelo. 

Ainda segundo o presidente da Fecomércio, outro número que traz alegria 
para o setor é a queda no número de fechamento de estabelecimentos no 
varejo potiguar. De acordo com dados disponibilizados pela Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), foram fechados 118 estabelecimentos 
comerciais no Rio Grande do Norte ao longo do primeiro trimestre deste ano. 
O número é 52,3% menor que no mesmo período de 2016, quando 242 lojas 
fecharam suas portas. 

“Avaliando minuciosamente, dá para identificar que a redução do número de 
fechamento de lojas se repete em outros 22 estados do país e na média do 
Brasil, que foi, este ano, 75% menor que em 2016. Segundo a Confederação, o 
comércio varejista brasileiro perdeu 9.965 lojas entre os últimos meses de 
janeiro e março, contra mais de 37 mil perdas registradas no mesmo período 
do ano passado. Assim como no caso das vendas, ainda não é o ideal, mas já 
serve de incentivo para dar uma melhorada”, frisou. 

Em diversos dados divulgados pela CNC e encaminhados pelo presidente à 
reportagem do Agora Jornal, pôde-se constatar várias situações que dão um ar 
de alegria para os que fazem parte do setor produtivo norte-rio-grandense. No 
caso do emprego, por exemplo, no primeiro semestre deste ano o estado 
registrou um saldo negativo de 4.804 postos, indo de encontro aos 16 mil 
registrados no mesmo período de 2016. 

De modo geral, em sua explanação Queiroz disse julgar importante o setor 
transpor a situação política do país para que não seja mais afetado de forma 
cruel. “É importante transpormos todo este vendaval político com serenidade, 
respeito às instituições e à democracia. Precisamos manter o clima de 
retomada que vivíamos antes de tudo isso. E ao que parece o mercado tem 
reagido bem e, como dizem os economistas, começa a descolar as turbulências 
políticas de algumas questões econômicas”, finalizou. 
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IPDC/Fecomércio: presente para os 

pais terá valor maior este ano em 

Natal e Mossoró 

  

O Dia dos Pais, comemorado este ano no dia 13 de agosto, é uma das datas importantes 

para o comércio. De olho nisso, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio 

(IPDC) da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio RN), 

realizou, em julho, levantamento em Natal e Mossoró sobre a intenção de compras para a 

data. A pesquisa constatou que quase a metade dos entrevistados não pretendem 

presentear seus parentes, mas entre os consumidores, houve um aumento no valor médio 
que deverá ser gasto nas compras. 

De acordo com o levantamento este valor médio gasto com presente será equivalente a 

R$ 100,28 em Mossoró (alta de 2,1% em relação ao ano passado já descontada a inflação) 
e de R$ 101,96 em Natal (alta de 0,9% sobre 2016 também descontando a inflação). 

Nos dois municípios, entre 50% (Natal) e 53% (Mossoró) pretendem gastar de R$ 51 a 

R$100 por presente. Entre 18% (Natal) e 17% (Mossoró) querem gastar entre R$ 100 e 

R$ 200. E aproximadamente 10% dos entrevistados pretendem gastar mais de R$200 em 
suas compras nas duas cidades. 

A forma de pagamento é também uma importante ferramenta para o planejamento de 

políticas de crédito e de caixa para os empresários potiguares. Neste contexto, o 

levantamento apontou que a preferência é pelo pagamento à vista e em cartão de débito. 

http://companhiadanoticia.com.br/ipdcfecomercio-presente-para-os-pais-tera-valor-maior-este-ano-em-natal-e-mossoro/paiefilho-5/
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Em Natal, 62,3% têm preferência pelo pagamento à vista no dinheiro/débito e 35,5%, 

parcelado/cartões de créditos. Em relação à pesquisa passada, ficou praticamente estável, 

quando 62,4% tinham preferência por dinheiro/cartão de débito e 35,3% pelo parcelado 
no cartão de crédito. 

Na capital do Oeste, 66% das pessoas pagarão o presente à vista no dinheiro/débito; 

33,2% comprarão a prazo e usarão o cartão de crédito e menos de 1% optarão por outras 
formas de pagamento. 

Comparativamente à pesquisa realizada no Dia dos Pais do ano passado, houve aumento 

de quase 8 pontos percentuais na preferência pelo pagamento à vista no dinheiro ou 

débito. Já entre os consumidores mossoroenses que pretendem comprar parcelado no 
cartão de crédito, houve queda de -7,2pp em relação à 2016. 

Presentes mais procurados 

Roupas são a principal opção de presentes para os pais. Em Natal, 56,5% dos 

entrevistados vão comprar algum item do vestuário, e em Mossoró, 59,8%. Na cidade do 

alto oeste, o segundo lugar fica para perfumaria e cosméticos (13,9%), enquanto na 
capital, o segundo presente preferido fica com calçados/carteiras/cinto (13,1%). 

A pesquisa aponta que a escolha desses presentes se deve principalmente à preferência de 

quem vai ganhar, aproximadamente 45% dos compradores colocam isso como prioridade, 

tanto em Natal e Mossoró. Entretanto, outros fatores também pesam na decisão, como 

preço do produto e a qualidade dos itens. Além disso, mais 10% das pessoas disseram 
buscar promoções e descontos. 

Os dados mostram que no atual contexto, é imprescindível uma estratégia competitiva 

para atuação no mercado, tendo em vista o menor volume de massa salarial circulante e 
menor capacidade de endividamento das famílias. 

Outros presenteados 

Nem só os pais recebem presentes no Dia dos Pais. Entre os natalenses que vão 

presentear alguém nesta data, 81,7% disseram que vão comprar algo para os seus pais. 

Quase 30% citaram outros membros da família, dentre eles o marido (15,3%), mãe 
(3,1%), sogro (2,5%), avô (2,5%), ex-marido (1,4%), namorador (1,1%). 

Os números em Mossoró são similares, o próprio pai foi o mais citado na hora de receber 

o presente, com 86,1% das respostas. Em seguida, os entrevistados citaram o esposo 

(19,9%), o sogro (3,4%), o avô (2,6%) o padrasto (2,3%) e a mãe (1,5%). Em Natal, 
foram entrevistadas 649 pessoas. Em Mossoró, 500. 

Para conferir a pesquisa completa, basta acessar: http://fecomerciorn.com.br/pesquisas/. 

Fonte: Fecomércio RN 

http://fecomerciorn.com.br/pesquisas/
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Presente para os pais terá valor maior este ano no município, aponta pesquisa 
Crédito da foto: Marcos 

Garcia/Arquivo

Roupas são a principal opção de presentes para os pais 

Levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC) da 

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/RN) aponta que o 

presente para os pais em 2017 terá um valor maior em Mossoró do que o registrado no 
ano passado. 

A pesquisa constatou que o valor médio gasto com o presente no município será 
equivalente a R$ 100,28, alta de 2,1% em relação a 2016 já descontada a inflação. 

Ainda de acordo com o estudo, 53% dos mossoroenses pretendem gastar de R$ 51 a 

R$100 por presente. Já 17% querem gastar entre R$ 100 e R$ 200. E aproximadamente 
10% dos entrevistados pretendem gastar mais de R$200 em suas compras. 

Na capital do Oeste, 66% das pessoas pagarão o presente à vista no dinheiro/débito; 

33,2% comprarão a prazo e usarão o cartão de crédito e menos de 1% optarão por outras 
formas de pagamento. 

Já entre os consumidores mossoroenses que pretendem comprar parcelado no cartão de 
crédito, houve queda de -7,2pp em relação à 2016. 

Roupas são a principal opção de presentes para os pais. Em Mossoró, 59,8% dos 

entrevistados vão comprar algum item do vestuário. Na cidade do alto oeste, o segundo 

lugar fica para perfumaria e cosméticos (13,9%), enquanto na capital, o segundo presente 
preferido fica com calçados/carteiras/cinto (13,1%). 

A pesquisa aponta que a escolha desses presentes se deve principalmente à preferência de 

quem vai ganhar, aproximadamente 45% dos compradores colocam isso como prioridade  



 

CONTINUAÇÃO: 

em Mossoró. Entretanto, outros fatores também pesam na decisão, como preço do 

produto e a qualidade dos itens. Além disso, mais 10% das pessoas disseram buscar 

promoções e descontos. 

Os dados mostram que no atual contexto, é imprescindível uma estratégia competitiva 

para atuação no mercado, tendo em vista o menor volume de massa salarial circulante e 
menor capacidade de endividamento das famílias. 
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Caicó reforça ações para conservação do Patrimônio 

 

 Desde o primeiro bimestre de 2017 que a gestão tem desenvolvido ações com vistas à 

proteção do Patrimônio material e imaterial de Caicó. Uma oficina foi realizada em 

parceria com a UFRN para professores da rede pública, depois o lançamento do 

projeto Educação Patrimonial para alunos de 5º ano. Outra ação foi o reforço na 

programação cultural da Festa de Sant’Ana, considerada Patrimônio Imaterial do 

Brasil, pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). 

Essa semana, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Caicó, Diego Vale, 

esteve reunido com o superintendente do Iphan no RN, Marcio Kuntze, para tratar de 

parcerias e atividades que visem a conservação do patrimônio cultural do município. 

“Uma das ações será a realização de um Fórum de Turismo com a temática voltada 

para conservação do patrimônio, um debate onde reuniremos universidades, 

pesquisadores e gestores”, destacou Diego Vale. 

O evento será aberto ao público e a programação será anunciada nos próximos dias. 

Além de palestras e painéis, a programação contará com apresentação de trabalhos 

acadêmicos, caminhada histórica, exposições e programação cultural. Serão parceiros 

do Fórum de Turismo de Caicó o Iphan, UFRN, SESC e SENAC. 

 
 

http://www.blogcardososilva.com.br/caico-reforca-acoes-para-conservacao-do-patrimonio/
http://www.blogcardososilva.com.br/wp-content/uploads/2017/08/iii.jpg
http://www.blogcardososilva.com.br/wp-content/uploads/2017/08/iii.jpg
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Caicó reforça ações para 
conservação do Patrimônio 

Desde o primeiro bimestre de 2017 que a gestão tem desenvolvido ações com vistas à 

proteção do Patrimônio material e imaterial de Caicó. Uma oficina foi realizada em 

parceria com a UFRN para professores da rede pública, depois o lançamento do 

projeto Educação Patrimonial para alunos de 5º ano. Outra ação foi o reforço na 

programação cultural da Festa de Sant’Ana, considerada Patrimônio Imaterial do 

Brasil, pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). 

Essa semana, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Caicó, Diego Vale, 

esteve reunido com o superintendente do Iphan no RN, Marcio Kuntze, para tratar de 

parcerias e atividades que visem a conservação do patrimônio cultural do município. 

“Uma das ações será a realização de um Fórum de Turismo com a temática voltada 

para conservação do patrimônio, um debate onde reuniremos universidades, 

pesquisadores e gestores”, destacou Diego Vale. 

O evento será aberto ao público e a programação será anunciada nos próximos dias. 

Além de palestras e painéis, a programação contará com apresentação de trabalhos 

acadêmicos, caminhada histórica, exposições e programação cultural. Serão parceiros 

do Fórum de Turismo de Caicó o Iphan, UFRN, SESC e SENAC. 

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/08/DIEGO-E-IPHAN.jpg
http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/08/DIEGO-E-IPHAN.jpg
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Caicó reforça ações para 

conservação do Patrimônio 
 

 

Desde o primeiro bimestre de 2017 que a gestão tem desenvolvido 

ações com vistas à proteção do Patrimônio material e imaterial de 

Caicó. Uma oficina foi realizada em parceria com a UFRN para 

professores da rede pública, depois o lançamento do projeto Educação 

Patrimonial para alunos de 5º ano. Outra ação foi o reforço na 

programação cultural da Festa de Sant’Ana, considerada Patrimônio 

Imaterial do Brasil, pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional). 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/08/DIEGO-E-IPHAN.jpg
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Essa semana, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Caicó, 

Diego Vale, esteve reunido com o superintendente do Iphan no RN, 

Marcio Kuntze, para tratar de parcerias e atividades que visem a 

conservação do patrimônio cultural do município. “Uma das ações será 

a realização de um Fórum de Turismo com a temática voltada para 

conservação do patrimônio, um debate onde reuniremos 

universidades, pesquisadores e gestores”, destacou Diego Vale. 

O evento será aberto ao público e a programação será anunciada nos 

próximos dias. Além de palestras e painéis, a programação contará 

com apresentação de trabalhos acadêmicos, caminhada histórica, 

exposições e programação cultural. Serão parceiros do Fórum de 

Turismo de Caicó o Iphan, UFRN, SESC e SENAC. 
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Sesc abre inscrições para 3º 

Curso de Folclore 
A intenção é difundir, valorizar e perpetuar as diversas manifestações culturais populares do 

Estado. 

Por Redação 

 

 

O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema 

Fecomércio, está com inscrições abertas para o 3º Curso de Folclore e Cultura Popular do RN. 

Realizado em parceria com a Comissão Norte-rio-grandense de Folclore, o curso foca na cultura 

papa-jerimum com palestras de 27 facilitadores e 7 aulas-show. As inscrições podem ser feitas até 

o dia 18/08 nas Centrais de Relacionamento das unidades Sesc Cidade Alta e Zona Norte, ambas 

em Natal. 

O 3º Curso de Folclore e Cultura Popular acontece entre 19 de agosto e 21 de outubro, sempre aos 

sábados, no auditório do Sesc Cidade Alta. Os valores variam de acordo com a categoria, sendo 

R$ 30,00 para comerciários, R$ 40,00 para conveniados e R$ 50,00 para usuários. O curso terá um 

total de 40 horas e será emitido certificado para os participantes. 

Artesanato, culinária, lendas e crendices, literatura de Cordel, teatro de João Redondo, 

religiosidade, autos e danças populares são alguns dos temas abordados em um total de dez 

encontros. Entre os facilitadores nomes como Iaperi Araújo, Severino Vicente, Daliana Cascudo e 

Carlos Zens. Desde 2015, 331 pessoas foram formadas pelo curso promovido pelo Sesc, que visa 

difundir, valorizar e perpetuar as diversas manifestações culturais populares do estado. 
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Mostra Sesc de Arte e Cultura 
A iniciativa integra a Mostra Sesc de Arte e Cultura, projeto realizado pelo Sesc durante todo o 

mês de agosto em Natal, Macaíba, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. Na 

diversificada programação cultural, estão shows musicais com artistas locais, capacitações, 

apresentações teatrais e o projeto Sonora Brasil, que trará ao RN o show do grupo sergipano 

Samba de Parea da Mussuca. A programação completa está disponível no site do Sesc, o 

www.sescrn.com.br. 

O projeto acontece há 10 anos no Sesc Zona Norte e, há quatro anos, é promovido no formato 

simultâneo em diversas cidades potiguares. 
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Sesc abre inscrições para 3º Curso de Folclore 

 
Iniciativa integra programação da Mostra Sesc de Arte e Cultura 
 
O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição 
do Sistema Fecomércio, está com inscrições abertas para o 3º Curso de 
Folclore e Cultura Popular do RN. Realizado em parceria com a Comissão 
Norte-rio-grandense de Folclore, o curso focará na cultura papa-jerimum com 
palestras de 27 facilitadores e 7 aulas-show. As inscrições podem ser feitas 
até o dia 18/08 nas Centrais de Relacionamento das unidades Sesc Cidade 
Alta e Zona Norte, ambas em Natal. 
 
O 3º Curso de Folclore e Cultura Popular acontecerá entre 19 de agosto e 21 
de outubro, sempre aos sábados, no auditório do Sesc Cidade Alta. Os 
valores variam de acordo com a categoria, sendo R$ 30,00 para 
comerciários, R$ 40,00 para conveniados e R$ 50,00 para usuários. O curso 
terá um total de 40 horas e será emitido certificado para os participantes.  
 
Artesanato, culinária, lendas e crendices, literatura de Cordel, teatro de João 
Redondo, religiosidade, autos e danças populares serão alguns dos temas 
abordados em um total de dez encontros. Entre os facilitadores, estarão 
nomes como Iaperi Araújo, Severino Vicente, Daliana Cascudo e Carlos  

https://4.bp.blogspot.com/-uxBbXQERHP4/WYR6o6uM5-I/AAAAAAABjOg/m22QAx8dVA8OxcJrEOB5XhMH6iAY0ZYBwCLcBGAs/s1600/Curso-de-Folclore-Sesc.-Foto-Moraes-Neto-484x363.jpg
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Zens. Desde 2015, 331 pessoas foram formadas pelo curso promovido pelo 
Sesc, que visa difundir, valorizar e perpetuar as diversas manifestações 
culturais populares do estado. 
 
Mostra Sesc de Arte e Cultura 
 
A iniciativa integra a Mostra Sesc de Arte e Cultura, projeto realizado pelo 
Sesc durante todo o mês de agosto em Natal, Macaíba, Mossoró, Caicó, São 
Paulo do Potengi e Nova Cruz. Na diversificada programação cultural, estão 
shows musicais com artistas locais, capacitações, apresentações teatrais e o 
projeto Sonora Brasil, que trará ao RN o show do grupo sergipano Samba de 
Parea da Mussuca. A programação completa está disponível no site do Sesc, 
o www.sescrn.com.br. 
 
O projeto acontece há 10 anos no Sesc Zona Norte e, há quatro anos, é 
promovido no formato simultâneo em diversas cidades potiguares. 
 
Serviço: 
 
O quê? Sesc abre inscrições para 3º Curso de Folclore 
 
Quando e onde se inscrever? Até 18/08 nas Centrais de Relacionamento das 
unidades Sesc Cidade Alta (Rua Cel. Bezerra, 33) e Sesc Zona Norte (Rua 
Paranduva, 2873, Conjunto Santa Catarina) 
 
Quanto? R$ 30,00 (comerciário) | R$ 40,00 (conveniado) | R$ 50,00 
(usuário). 
 
Sobre o curso? De 19/08 a 21/10 | Sempre aos sábados | Auditório Sesc 
Cidade Alta 
 
Programação completa da Mostra Sesc de Arte e Cultura? 
www.sescrn.com.br 
 
Fecomércio RN 

 
 



 

SENAC 
VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA DATA: 05.08.17 
 

Senac inicia atividades de Unidade Móvel em 
Currais Novos 

 
Iniciativa do Sistema Fecomércio RN capacitará gratuitamente 60 pessoas 
Sessenta moradores de Currais Novos serão beneficiados pela Unidade 
Móvel de Moda e Beleza do Senac, que, na noite de ontem (03), inaugurou 
as atividades no município. Estiveram presentes na solenidade o diretor 
regional do Senac RN, Fernando Virgilio, o prefeito, Odon Oliveira de Souza 
Júnior, e o presidente do Sindivarejo Currais Novos, Hélder Araújo, dentre 
outras autoridades. 
 
Durante os meses de agosto a outubro, serão ministrados treinamentos 
gratuitos de Manicure e Pedicure, Corte de Cabelo: Tendências Atuais, 
Design de Sobrancelhas e Penteados para Festa.  
 
Segundo Fernando Virgilio, essas capacitações são focadas na prática das 
atividades e permitirão que os alunos beneficiados rapidamente possam 
desenvolver habilidades, que lhe permitirão trabalhar na área e gerar renda. 
“Essa é uma preocupação do Programa Senac Móvel: democratizar o acesso 
ao ensino profissional, trazendo novas oportunidades para as pessoas”, 
afirmou. 

https://1.bp.blogspot.com/-_Q0fF0pVjjs/WYXT3u_hE0I/AAAAAAABjXA/nL15q9iPlwAiPFSKv5ebtFKvEGhvp3W4wCLcBGAs/s1600/Unidade-M%25C3%25B3vel-de-Moda-e-Beleza-do-Senac-em-Currais-Novos-484x363.jpg
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O presidente do Sindivarejo Currais Novos, Hélder Araújo, destacou a 
importância da parceria com o Sistema Fecomércio RN. “Este é o terceiro 
ano consecutivo que o município recebe uma Unidade Móvel do Senac. 
Ainda para este ano, também estamos negociando a vinda de outros serviços 
para a população, tanto através do Senac quanto do Sesc”, destacou. 
 
O apoio do Sistema Fecomércio RN também foi reforçado pelo prefeito Odon 
Oliveira de Souza Júnior. “O presidente Marcelo Queiroz tem sido um 
importante parceiro, apoiando iniciativas importantes, como a Feirinha de 
Sant’Ana; além de disponibilizar ações do Sistema para a nossa cidade. 
Essas iniciativas são extremamente importantes, pois trazem impactos 
positivos diretos na vida da nossa população”, reforçou. 
 
Montada sobre uma carreta de 14 metros de comprimento por 4 metros de 
altura e 2,6 metros de largura, a unidade móvel do Senac está equipada para 
reproduzir internamente o ambiente real de trabalho de um salão de beleza. 
 
No Rio Grande do Norte, além de Moda e Beleza, o Senac também conta 
com Unidades Móveis nas áreas de Informática e Gestão e Turismo e 
Hotelaria. 
 
Fecomércio RN 
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Senac inicia atividades de 

Unidade Móvel em Currais 

Novos 

 

Sessenta moradores de Currais Novos serão beneficiados pela Unidade 

Móvel de Moda e Beleza do Senac, que, na noite de ontem (03), 

inaugurou as atividades no município. Estiveram presentes na 

solenidade o diretor regional do Senac RN, Fernando Virgilio, o 

prefeito, Odon Oliveira de Souza Júnior, e o presidente do Sindivarejo 

Currais Novos, Hélder Araújo, dentre outras autoridades. 

Durante os meses de agosto a outubro, serão ministrados 

treinamentos gratuitos de Manicure e Pedicure, Corte de Cabelo: 

Tendências Atuais, Design de Sobrancelhas e Penteados para Festa. 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Unidade-M%C3%B3vel-de-Moda-e-Beleza-do-Senac-em-Currais-Novos.jpg
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Segundo Fernando Virgilio, essas capacitações são focadas na prática 

das atividades e permitirão que os alunos beneficiados rapidamente 

possam desenvolver habilidades, que lhe permitirão trabalhar na área 

e gerar renda. “Essa é uma preocupação do Programa Senac Móvel: 

democratizar o acesso ao ensino profissional, trazendo novas 

oportunidades para as pessoas”, afirmou. 

O presidente do Sindivarejo Currais Novos, Hélder Araújo, destacou a 

importância da parceria com o Sistema Fecomércio RN. “Este é o 

terceiro ano consecutivo que o município recebe uma Unidade Móvel 

do Senac. Ainda para este ano, também estamos negociando a vinda 

de outros serviços para a população, tanto através do Senac quanto do 

Sesc”, destacou. 

O apoio do Sistema Fecomércio RN também foi reforçado pelo prefeito 

Odon Oliveira de Souza Júnior. “O presidente Marcelo Queiroz tem sido 

um importante parceiro, apoiando iniciativas importantes, como a 

Feirinha de Sant’Ana; além de disponibilizar ações do Sistema para a 

nossa cidade. Essas iniciativas são extremamente importantes, pois 

trazem impactos positivos diretos na vida da nossa população”, 

reforçou. 

Montada sobre uma carreta de 14 metros de comprimento por 4 

metros de altura e 2,6 metros de largura, a unidade móvel do Senac 

está equipada para reproduzir internamente o ambiente real de 

trabalho de um salão de beleza. 

No Rio Grande do Norte, além de Moda e Beleza, o Senac também 

conta com Unidades Móveis nas áreas de Informática e Gestão e 

Turismo e Hotelaria. 



 

VEÍCULO: BLOG DANILO EVARISTO DATA: 05.08.17 
 
 Senac inicia atividades de unidade móvel em Currais Novos Sessenta 
moradores de Currais Novos serão beneficiados pela Unidade Móvel de Moda e 

Beleza do Senac, que, na noite de quinta-feira (03), inaugurou as atividades no 

município. Estiveram presentes na solenidade o diretor regional do Senac RN, 
Fernando Virgilio, o prefeito, Odon Oliveira de Souza Júnior, e o presidente do 
Sindivarejo Currais Novos, Hélder Araújo, dentre outras autoridades. Durante os 
meses de agosto a outubro, serão ministrados treinamentos gratuitos de 
Manicure e Pedicure, Corte de Cabelo: Tendências Atuais, Design de 
Sobrancelhas e Penteados para Festa. Segundo Fernando Virgilio, essas 
capacitações são focadas na prática das atividades e permitirão que os alunos 
beneficiados rapidamente possam desenvolver habilidades, que lhe permitirão 
trabalhar na área e gerar renda. “Essa é uma preocupação do 

Programa Senac Móvel: democratizar o acesso ao ensino profissional, trazendo 
novas oportunidades para as pessoas”, afirmou. O presidente do Sindivarejo 
Currais Novos, Hélder Araújo, destacou a importância da parceria com o Sistema 
Fecomércio RN. “Este é o terceiro ano consecutivo que o município recebe uma 

Unidade Móvel do Senac. Ainda para este ano, também estamos negociando a 

vinda de outros serviços para a população, tanto através do Senac quanto do 
Sesc”, destacou. O apoio do Sistema Fecomércio RN também foi reforçado pelo 
prefeito Odon Oliveira de Souza Júnior. “O presidente Marcelo Queiroz tem sido 
um importante parceiro, apoiando iniciativas importantes, como a Feirinha de 
Sant’Ana; além de disponibilizar ações do Sistema para a nossa cidade. Essas 
iniciativas são extremamente importantes, pois trazem impactos positivos diretos 
na vida da nossa população”, reforçou. Montada sobre uma carreta de 14 metros 
de comprimento por 4 metros de altura e 2,6 metros de largura, a unidade móvel 

do Senac está equipada para reproduzir internamente o ambiente real de 
trabalho de um salão de beleza. No Rio Grande do Norte, além de Moda e 

Beleza, o Senac também conta com Unidades Móveis nas áreas de Informática e 
Gestão e Turismo e Hotelaria. 
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Senac inicia atividades de Unidade Móvel em 
Currais Novos 

Sessenta moradores de Currais Novos serão beneficiados pela Unidade Móvel de Moda 
e Beleza do Senac, que, na noite de ontem (03), inaugurou as atividades no município. 
Estiveram presentes na solenidade o diretor regional do Senac RN, Fernando Virgilio, o 
prefeito, Odon Oliveira de Souza Júnior, e o presidente do Sindivarejo Currais Novos, 
Hélder Araújo, dentre outras autoridades. 
  
Durante os meses de agosto a outubro, serão ministrados treinamentos gratuitos de 
Manicure e Pedicure, Corte de Cabelo: Tendências Atuais, Design de Sobrancelhas e 
Penteados para Festa. 
  
Segundo Fernando Virgilio, essas capacitações são focadas na prática das atividades e 
permitirão que os alunos beneficiados rapidamente possam desenvolver habilidades, 
que lhe permitirão trabalhar na área e gerar renda. “Essa é uma preocupação do 
Programa Senac Móvel: democratizar o acesso ao ensino profissional, trazendo novas 
oportunidades para as pessoas”, afirmou. 
  
O presidente do Sindivarejo Currais Novos, Hélder Araújo, destacou a importância da 
parceria com o Sistema Fecomércio RN. “Este é o terceiro ano consecutivo que o 
município recebe uma Unidade Móvel do Senac. Ainda para este ano, também estamos 
negociando a vinda de outros serviços para a população, tanto através do Senac quanto 
do Sesc”, destacou. 
  
O apoio do Sistema Fecomércio RN também foi reforçado pelo prefeito Odon Oliveira de 
Souza Júnior. “O presidente Marcelo Queiroz tem sido um importante parceiro, apoiando 
iniciativas importantes, como a Feirinha de Sant’Ana; além de disponibilizar ações do 
Sistema para a nossa cidade. Essas iniciativas são extremamente importantes, pois 
trazem impactos positivos diretos na vida da nossa população”, reforçou. 
  
Montada sobre uma carreta de 14 metros de comprimento por 4 metros de altura e 2,6 
metros de largura, a unidade móvel do Senac está equipada para reproduzir 
internamente o ambiente real de trabalho de um salão de beleza. 
  
No Rio Grande do Norte, além de Moda e Beleza, o Senac também conta com Unidades 
Móveis nas áreas de Informática e Gestão e Turismo e Hotelaria. 
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Pavarotti 

  
Senac inicia atividades de Unidade Móvel em Currais Novos http://bit.ly/2urZQoc 
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Senac inicia atividades de Unidade 

Móvel de Moda e Beleza em Currais 

Novos 

Durante os meses de agosto a outubro, serão ministrados treinamentos 

gratuitos de Manicure e Pedicure, Corte de Cabelo: Tendências Atuais, 

Design de Sobrancelhas 

 

Divulgação 
Sessenta moradores de Currais Novos serão beneficiados pela Unidade Móvel de Moda e Beleza do Senac 

Redação 

Sessenta moradores de Currais Novos serão beneficiados pela Unidade Móvel 
de Moda e Beleza do Senac, que, na noite de ontem (03), inaugurou as 
atividades no município. Estiveram presentes na solenidade o diretor regional 
do Senac RN, Fernando Virgilio, o prefeito, Odon Oliveira de Souza Júnior, e o 
presidente do Sindivarejo Currais Novos, Hélder Araújo, dentre outras 
autoridades. 

Durante os meses de agosto a outubro, serão ministrados treinamentos 
gratuitos de Manicure e Pedicure, Corte de Cabelo: Tendências Atuais, Design 
de Sobrancelhas e Penteados para Festa. 

Segundo Fernando Virgilio, essas capacitações são focadas na prática das 
atividades e permitirão que os alunos beneficiados rapidamente possam  
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desenvolver habilidades, que lhe permitirão trabalhar na área e gerar renda. 
“Essa é uma preocupação do Programa Senac Móvel: democratizar o acesso ao 
ensino profissional, trazendo novas oportunidades para as pessoas”, afirmou. 

O presidente do Sindivarejo Currais Novos, Hélder Araújo, destacou a 
importância da parceria com o Sistema Fecomércio RN. “Este é o terceiro ano 
consecutivo que o município recebe uma Unidade Móvel do Senac. Ainda para 
este ano, também estamos negociando a vinda de outros serviços para a 
população, tanto através do Senac quanto do Sesc”, destacou. 

O apoio do Sistema Fecomércio RN também foi reforçado pelo prefeito Odon 
Oliveira de Souza Júnior. “O presidente Marcelo Queiroz tem sido um 
importante parceiro, apoiando iniciativas importantes, como a Feirinha de 
Sant’Ana; além de disponibilizar ações do Sistema para a nossa cidade. Essas 
iniciativas são extremamente importantes, pois trazem impactos positivos 
diretos na vida da nossa população”, reforçou. 

Montada sobre uma carreta de 14 metros de comprimento por 4 metros de 
altura e 2,6 metros de largura, a unidade móvel do Senac está equipada para 
reproduzir internamente o ambiente real de trabalho de um salão de beleza. 

No Rio Grande do Norte, além de Moda e Beleza, o Senac também conta com 
Unidades Móveis nas áreas de Informática e Gestão e Turismo e Hotelaria. 
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Prefeitura e Sistema Fecomércio inauguraram 

“Carreta da Moda e Beleza” nesta quinta, 03 

 
Uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Currais Novos, o Sistema Fecomércio (SESC e 

SENAC) e o Sindicato do Comércio Varejista de Currais Novos, dará a oportunidade para que 60 

pessoas se qualifiquem em 04 cursos ofertados na “Carreta Moda e Beleza” do SENAC, que foi 

inaugurada na noite desta quinta-feira (03) na Praça Tetê Salustino, com a participação do Prefeito 

e Vice-Prefeito, Odon Jr e Anderson Alves; do diretor regional do SENAC, Fernando Virgílio; do 

Presidente do SindVarejo Currais Novos, Helder Araújo; além de vereadores, secretários 

municipais e alunos dos cursos. 

A oferta dos cursos é resultado do esforço da gestão municipal junto ao Fecomércio com o intuito 

de qualificar pessoas para o mercado de trabalho e, assim, fortalecer a renda das famílias. Para 

Fernando Virgílio, a chegada desta carreta marca um novo ciclo de parceria entre o Sistema 

Fecomércio e a Prefeitura de Currais Novos. “A Prefeitura nos pediu estes cursos e aqui estamos, 

e essa será a primeira de muitas ações”, disse Fernando, afirmando que o mais importante é “fazer 

com que as pessoas gerem renda”. Para o Prefeito Odon Jr, os cursos serão importantes e “trazem 

ganho social para a nossa população”. “Agradecemos ao empresário Helder Araújo e a diretoria da 

Fecomércio RN por esta parceria tão importante”, comentou. 

Após a solenidade, as autoridades e alunos visitaram as instalações da carreta que ofertará cursos 
como Manicure e pedicure, corte de cabelo (tendências atuais), design de sobrancelha, e penteados 

para festa. 

http://jornalanoticia.com/portal/wp-content/uploads/2017/08/Carreta-Senac-01.jpg
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Senac inicia atividades de 

Unidade Móvel em Currais 

Novos 
O apoio do Sistema Fecomércio RN também foi reforçado pelo prefeito Odon Oliveira de Souza 

Júnior 

Por Redação 

 

Sessenta moradores de Currais Novos serão beneficiados pela Unidade Móvel de Moda e Beleza 

do Senac, que, na noite de ontem (03), inaugurou as atividades no município. Estiveram presentes 

na solenidade o diretor regional do Senac RN, Fernando Virgilio, o prefeito, Odon Oliveira de 

Souza Júnior, e o presidente do Sindivarejo Currais Novos, Hélder Araújo, dentre outras 

autoridades. 

Durante os meses de agosto a outubro, serão ministrados treinamentos gratuitos de Manicure e 

Pedicure, Corte de Cabelo: Tendências Atuais, Design de Sobrancelhas e Penteados para Festa. 

Segundo Fernando Virgilio, essas capacitações são focadas na prática das atividades e permitirão 

que os alunos beneficiados rapidamente possam desenvolver habilidades, que lhe permitirão 

trabalhar na área e gerar renda. “Essa é uma preocupação do Programa Senac Móvel: democratizar 

o acesso ao ensino profissional, trazendo novas oportunidades para as pessoas”, afirmou. 

O presidente do Sindivarejo Currais Novos, Hélder Araújo, destacou a importância da parceria 

com o Sistema Fecomércio RN. “Este é o terceiro ano consecutivo que o município recebe uma  
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Unidade Móvel do Senac. Ainda para este ano, também estamos negociando a vinda de outros 

serviços para a população, tanto através do Senac quanto do Sesc”, destacou. 

O apoio do Sistema Fecomércio RN também foi reforçado pelo prefeito Odon Oliveira de Souza 

Júnior. “O presidente Marcelo Queiroz tem sido um importante parceiro, apoiando iniciativas 

importantes, como a Feirinha de Sant’Ana; além de disponibilizar ações do Sistema para a nossa 

cidade. Essas iniciativas são extremamente importantes, pois trazem impactos positivos diretos na 

vida da nossa população”, reforçou. 

Montada sobre uma carreta de 14 metros de comprimento por 4 metros de altura e 2,6 metros de 

largura, a unidade móvel do Senac está equipada para reproduzir internamente o ambiente real de 

trabalho de um salão de beleza. 

No Rio Grande do Norte, além de Moda e Beleza, o Senac também conta com Unidades Móveis 

nas áreas de Informática e Gestão e Turismo e Hotelaria. 
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‘Se ficar remoendo o 
passado, não dá para 
aprovar reformas’ 
Após o arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer, 
o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), diz que ninguém 
conduziria melhor o processo do que ele. Para o deputado, “empurrar 
Temer para fora da cadeira” mancharia sua biografia. Ele r 

“A aprovação da reforma da Previdência é mais importante do que ficar preocupado em tirar o 
cargo de A, B ou C” “O presidente deu sorte que a minha agenda econômica é igual à dele” “Empurrar 
o presidente para fora da cadeira seria uma posição que iria manchar a minha biografia” 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que o governo precisa deixar retaliação 
por traições ao presidente Temer de lado e buscar apoio para as reformas. Agora que a 
denúncia foi arquivada, como está sua relação com o presidente da República? 

 

 
AILTON DE FREITASPeça-chave. Rodrigo Maia, que deve conduzir agenda de reformas 
na Câmara 
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Está boa. Na quarta falei o que tinha para falar e acabou, para mim está zerado. Acho 
que o presidente deu uma sorte que a minha agenda, na área econômica, é igual à dele. 

 
O seu entorno em algum momento se antecipou e lançou o senhor para suceder a 

Temer? 
 

Há um erro de avaliação em relação ao meu entorno. Ouvi, no meu primeiro mandato 
(como presidente da Câmara), uma frase do deputado Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE), que 
disse: “Rodrigo, eu vou continuar votando em você porque você foi um presidente que não 
fez patota”. Eu não tenho patota. Eu construo a minha presidência com todos os partidos 

que compõem o Congresso Nacional, do mais radical ao menos radical. Sempre disse que 
eu nunca ia me posicionar contra o presidente da República. 

 

Como o senhor administrou a expectativa de poder que existiu? 
 
Eu sou o presidente da Câmara, sou o primeiro na linha sucessória. Quem disse que 

eu não estou mais forte hoje do que antes? 
 
O senhor está mais forte agora do que antes? 
 

Não sou eu que vou dizer, é o tempo. Quem disse que, se eu estivesse hoje na 
Presidência da República, eu estaria mais forte do que eu estou hoje? Eu acho que tudo o 
que é legítimo gera uma consolidação melhor. E acho que, se eu tivesse feito um 
movimento contra o presidente, não seria legítimo, eu não assumiria de forma legítima a 
Presidência. 

 

Mas não é um paradoxo resistir a liderar um movimento pela sua própria elevação ao 
poder? 

 
Não liderei e nem deixei que ninguém liderasse. Fui eleito para presidir a Câmara dos 

Deputados, dentro da Constituição eu sou o primeiro na linha sucessória. Se tivesse que 
acontecer, aconteceria de forma natural. Acho que tudo o que você se utiliza do poder 
para benefício próprio é ruim, então eu não me arrependo de nada que eu fiz. Fiz tudo 

certo. Ao contrário: difícil alguém cumprir esse papel melhor do que eu cumpri. Igual, 
talvez. Mas melhor tenho cerMas, teza de que seria muito difícil. Agradeço ao número 
elevado de deputados que entendiam que eu poderia ser um bom presidente. 

 
Ou seja: o senhor aceitou o elogio, mas não deixou isso subir à cabeça? 
 
Nunca. Eu estou há muitos anos na política, já tive momentos de muito poder e já 

tive momentos de muita solidão. Ser presidente da Câmara já é uma coisa muito 
importante, muito grande. Empurrar o presidente para fora da cadeira seria uma posição 
que iria manchar a minha biografia e eu não aceitaria isso. O senhor chorou no dia, 
quando tudo acabou? Chorei na véspera, então já tinha extravasado. Qual foi sua válvula 
de escape? Fiz análise uma vez e o meu analista me disse uma frase muito importante que 
até hoje me serve: “Nunca faça pelos outros esperando algo em troca”. Acho que isso 

sempre me balizou em todas as minhas decisões. Tudo o que eu fiz pelo governo, eu 
nunca fiz por nada. Quando fui atacado pelo governo, essa frase me confortou. De fato eu 
esperava atitudes distintas, mas infelizmente a vida é assim. Qual a prioridade a partir de 
agora? A prioridade da Câmara tem sido, desde que assumi, tem sido (ter) a melhor 
agenda para tirar o Brasil mais rápido da crise e gerar empregos. Quando a gente trata da 
agenda da Previdência, não é porque a gente quer prejudicar ninguém. Essa reforma não 
prejudica o trabalhador mais pobre, 70% dos brasileiros não terão nenhuma perda. As 

mudanças feitas são nos sistemas onde há privilégio e possibilidade de fraudes. A gente 
está olhando o déficit da Previdência pública, que é crescente. Daqui a pouco a situação 
federal pode ficar igual à do Rio. Tem uma agenda econômica, que é prioritária, e uma 

agenda que foca no cidadão, na área de segurança. 
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O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que quer votar a proposta até 
outubro. Isso é viável? 

 
A gente precisa entender que a denúncia já foi decidida, já foi arquivada, e 

precisamos ter uma agenda de votações. A reforma da Previdência tem prioridade. Falei 
que a gente precisa reorganizar a base. O PSDB tem um papel relevante. Não acredito que 

tenha partido a favor da reforma que não tenha um projeto dentro de um governo. São 
matérias muito difíceis para serem votadas, e essa questão de estar fora do governo, do 
meu ponto de vista, não é tão simples assim. Por isso, é importante ter o PSDB de volta, 
unido, com os espaços que tem no governo, com o trabalho que os ministros estão 

fazendo de forma competente, para que se possa olhar para o futuro e não ficar remoendo 
o passado. 

 

O senhor acha um equívoco algum tipo de retaliação ao PSDB? 
 
Se a gente ficar remoendo o passado, a gente não vai construir o futuro para o Brasil. 

A aprovação da reforma da Previdência é mais importante do que a gente ficar preocupado 
em tirar o cargo de A, B ou C. Se a gente ficar olhando para a votação da denúncia, vai 
acabar inviabilizando a possibilidade de ter 308 votos. A gente não deve estar preocupado 
com retaliação a ninguém. 

 
Qual o tamanho da dificuldade para alcançar esse número de 308 votos? 
 
Hoje, ninguém pode se enganar. É óbvio que a votação de quarta-feira gera um 

desgaste para o parlamentar. E, na hora em que ele recebe o primeiro desgaste desta 

votação, ele já projeta o desgaste da Previdência. Então é por isso que a gente tem que 

construir, ao longo das semanas, para que o estresse da votação da denúncia não 
contamine votações futuras. Então, tratar amanhã de quorum para votação da 
Previdência, vão achar que não tem quorum. daqui a três ou quatro semanas, poderá ter 
outro ambiente para que se possa ter espaço para aprovar essa reforma e outras. Como a 
reforma tributária, que pode ser antes ou depois da Previdência. 

 
Mas dá ou não para votar a Previdência até outubro? 

 
O Estado brasileiro não pode continuar gastando o que gasta. Você tem um desafio na 

Previdência dos estados que não sei se tem solução. O ministro Meirelles está na agenda 
econômica dele, eé o prazo que ele acha importante já que a gente iria aprovar a reforma. 
E, se não tivesse havido a crise da JBS, a gente estaria certamente discutindo agora, no 
início de agosto, a reforma da Previdência já no Senado. Então, a expectativa é que a 
gente consiga encaminhar isso em setembro, até outubro. É um prazo curto, mas sou um 

otimista. Sabíamos que a PEC do Teto de Gastos iria obrigatoriamente gerar uma 
necessidade de votar a reforma da Previdência. 

 
Para facilitar a aprovação da reforma da Previdência, o governo deve fazer um texto 

mais enxuto, apenas com a idade mínima? 
 

O texto está negociado. Tem apenas um problema que é a transição (dos servidores 
públicos). Nessa área, há uma comunicação da oposição mais eficiente, de gerar uma 
insegurança na sociedade, mas não está se tirando direito nenhum. Esse discurso, que não 
é verdadeiro, é rapidamente desmontado um dia depois da promulgação da PEC da 
Previdência. Porque quem ganha salário mínimo não vai deixar de ganhar o salário 
mínimo, por exemplo. O que está se fazendo é um aumento correto na idade mínima. Não 
vejo problema nessa votação. Dá para resolver o problema da transição dos servidores. 

Como os deputados reagirão se vier nova denúncia contra Temer? Tem que ver de que 
forma os deputados estão sendo pressionados. 
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Entre os tucanos, o governador Geraldo Alckmin ou o prefeito João Doria têm mais 
musculatura para sair como candidatos à Presidência da República? 

 
O Alckmin tem uma base eleitoral fortíssima, que é São Paulo. Agora, eu acredito 

num cenário novo pela política. O PSDB pode se reinventar pela política, o Alckmin pode se 
reinventar pela política. 

 
E o Doria? 
 
Acho que a construção de uma candidatura presidencial é uma maratona. A gente não 

está vendo uma corrida de 100 metros rasos. Na corrida de 100 metros rasos, o Doria está 
indo muito bem. Agora, eu acho que é uma corrida para um ritmo diferente. O ritmo dos 
100 metros rasos chega uma hora que você cansa. A corrida é uma maratona, o perfil não 

é o do corredor de 100 metros. Acho que tem que se construir o perfil de alguém que olhe 
2018 e construa dentro de uma maratona as condições de se viabilizar para 2018. 
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Temor de ‘ajudar o 
outro lado’ e descrença 
deixaram rua vazia 
Diferenças de agenda ajudaram a reduzir protestos de Vem Pra Rua, 
CUT, MBL e MTST 

“A esquerda tenta usar a indignação contra o Temer para emplacar sua pauta contra as 
reformas” Ivan Gunther Representante do MBL 
“Quem foi às ruas no ‘Fora, Dilma’ sofreu estelionato dos movimentos, já que a corrupção se agravou” 
Guilherme Boulos Líder do MTST 

Os lemas da esquerda “Fora Temer” e dos movimentos verdeamarelo “Afasta Temer” 

pareciam idênticos. Mas, pelo que se esconde nas entrelinhas e na rotina dos grupos, o 
que era para ser soma virou subtração e resultou em manifestações populares vazias no 
dia em que a Câmara dos Deputados blindou o presidente da República da investigação 
por corrupção passiva. 

 

JORGE WILLIAM/2-8-2017Às moscas. Com o Congresso ao fundo, o Eixo Monumental de 

Brasília sem protestos no dia em que a Câmara decidiu engavetar denúncia 
contra Temer 
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As diferenças de agenda, a descrença na capacidade de mudança e a falta de 
reconhecimento de legitimidade mútua afastaram das ruas, na última quarta-feira, 
militantes de Vem pra Rua, MBL, Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto (MTST). Uma crença ainda parece unir os movimentos: a 
resposta virá nas urnas, em 2018. 

 

O Vem pra Rua montou um site para pressionar o voto dos deputados, mas não 
convocou atos na semana passada. Só marcou um protesto para o fim de agosto. Um dia 
antes da votação, o grupo publicou três mensagens contra Temer no Facebook e cinco 
pedindo a saída do presidente Nicolás Maduro da Venezuela. 

 
O empresário Rogério Chequer, líder do movimento, diz que defendeu a saída de 

Temer nas redes sociais “por coerência”. Segundo ele, a dificuldade de mobilização numa 

quarta-feira é apenas um dos motivos para a falta de manifestações. 
 
— Entramos em uma armadilha: quando a ideia (de exigir a saída de Temer) começou 

a passar por outros grupos, eles viram que a conclusão era pedir alguma coisa que a 
esquerda estava pedindo. Isso os fez recuar — afirma Chequer. 

 
Representante do MBL em Minas Gerais, Ivan Gunther define o atual governo como 

“frouxo”, pois passa mais tempo “sufocando escândalos do que fazendo reformas”. Mesmo 
assim, o grupo não convocou protestos na quarta. 

 
— Nosso maior problema é a esquerda, que tenta usar a indignação contra o Temer 

para emplacar sua pauta contra as reformas. Isso acaba afastando as pessoas — afirma 

Gunther. 

 
No outro polo político, o líder do MTST, Guilherme Boulos, rebate os grupos que 

apoiaram o impeachment de Dilma no ano passado: 
 
— Quem foi às ruas no “Fora, Dilma” sofreu estelionato dos movimentos que iniciaram 

os protestos, já que a corrupção se agravou e a recessão se transformou em processo sem 
saída. Esses movimentos perderam a capacidade de mobilização, pois também ajudaram 

Temer a chegar ao poder. 
 
Os sem-teto fecharam rodovias na manhã de quarta-feira, mas o protesto não passou 

disso. Para Boulos, “três anos de mobilizações ininterruptas” dos movimentos de esquerda 
e a falta de resposta do Congresso resultaram em cansaço, “descrença e apatia”. 

 
A CUT convocou ato para a Avenida Paulista no dia da votação da denúncia contra 

Temer, mas poucos apareceram. 
 
— O povo sabia que eram favas contadas, que Temer tinha comprado os votos — diz 

Vagner Freitas, presidente da CUT. 
 
Cientistas políticos ouvidos pelo GLOBO citam mais dois motivos para a falta de 

protestos contra Temer: as pessoas sentem que as manifestações do ano passado não 
acabaram com os problemas políticos do país e temem a violência provocada por black 
blocs e pela reação policial. 

 
Isso não significa que a população esteja alienada, segundo o professor José Álvaro 

Moisés, da Universidade de São Paulo (USP): 
 

— As pesquisas que tenho conduzido mostram que o índice de desconfiança nos 
políticos ainda é muito alto. As pessoas se mostram enojadas com os políticos, mas o 
interesse na política está crescendo. 
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Já o professor Paulo Baía, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), afirma 
que existe uma “apatia indignada” na população, que tem recorrido às redes sociais e a 
debates ao vivo: 

 
— Parte das pessoas que foram às ruas ano passado achava que a saída de Dilma 

melhoraria as condições econômicas e éticas. Mas a população vê que não houve resposta 

a isso. Há uma verdadeira tragédia ética. Então a população vê que não há solução na rua. 
 
Para o futuro, Chequer afirma que os atos de rua devem ser mais esporádicos e que o 

Vem pra Rua está preocupado com a mobilização digital, com foco nas eleições de 2018. 

Já Boulos diz acreditar que há “um barril de pólvora em formação” após a rejeição da 
denúncia de Temer e as medidas de austeridade. 
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PGR suspeita de falta 
de dados em ‘HD da 
propina’ 
Análise de informações fornecidas pela Odebrecht revelou lacunas; 
empresa diz que vai buscar o que falta 

-SÃO PAULO- A Odebrecht entregou à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma 
versão do sistema de propina da empreiteira, também conhecido como Drousys, com 
dados incompletos, segundo os responsáveis pela análise do material. A falta de 
informações, úteis a novas apurações, foi comunicada à empresa, que se comprometeu a 
buscar dados complementares em outras fontes. 

 
Os dados foram entregues à força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba, em março, em 

quatro HDs que totalizam 3,5 terabytes. Em seguida, foram encaminhados à Secretaria de 

Análise e Pesquisa da PGR, responsável por prepará-los para uso em investigações. 
 
O Drousys era uma plataforma colaborativa, por meio da qual funcionários da 

Odebrecht registravam, em ferramentas de edição de texto, trocas de emails e chats 
relacionados a pagamentos secretos feitos a políticos. Os dados estavam originalmente 
guardados em um servidor da Suíça e teriam sido transferidos para outro servidor na 

Suécia, onde foi realizada a cópia entregue aos procuradores. 
 
— A gente acredita que o conteúdo não é integral, algumas informações não estão 

batendo. Ainda não é possível saber o que está faltando — disse ao GLOBO um dos 
envolvidos na análise de dados. 

 

Responsável por cobrar os dados da Odebrecht, a Lava-Jato em Curitiba informou que 
os dados entregues são “uma fotografia no tempo” e que a natureza do sistema fazia com 
que as informações mudassem “à medida que usuários criavam, alimentavam ou 

apagavam arquivos”. 
 
Uma outra “fotografia” do sistema também teria sido recuperada recentemente e, 

“possivelmente, contém dados adicionais (...) e será, como a primeira, objeto de análise 

técnica”, informou o Ministério Público Federal (MPF). 
 
Autoridades suíças já haviam apreendido informações do Drousys que até hoje não 

chegaram ao Brasil, apesar do acordo com a empresa ter sido celebrado há quase nove 
meses. Segundo o MPF, a empresa se comprometeu a autorizar a remessa de dados pelas 
autoridades suíças”. 
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Arquivos são usados por 
procuradores de todo o país 
Informações foram incluídas em ambiente que permite pesquisa 

Mesmo “parciais”, os dados do sistema de propina da Odebrecht já vêm sendo úteis 
às investigações envolvendo a empresa — e eventual confirmação do que disseram os 

executivos — e também às novas apurações do Ministério Público Federal (MPF). Suas 
informações foram indexadas e incluídas em um ambiente que pode ser pesquisado, o que 
permite a procuradores de todo país solicitar à PGR buscas por termos como apelido e 
nome de políticos, além de endereços para entrega de dinheiro. A força-tarefa da Lava-
Jato em Curitiba tem acesso em tempo real aos dados, via sistema integrado de 
informática. 

 

Investigadores têm encontrado no sistema mais dados de pagamento a políticos do 
que aqueles informadas anteriormente por alguns ex-executivos da empresa. É possível, 
por exemplo, verificar a data de registro de cada anotação, mecanismo útil à verificação 
sobre possíveis alterações nas informações originais. 

 
MPF DEFENDE ACORDO 

 

Ao mesmo tempo, para saber se dados do sistema foram excluídos durante 
investigações, seria necessário fazer uma perícia específica nos servidores primários onde 
os arquivos estavam armazenados, não bastando a análise de dados dos HDs. A cópia das 
informações do servidor da Suécia foi feita por equipe forense privada especializada, em 
tese com o intuito de garantir a integridade das informações. 

 

O MPF em Curitiba defendeu o acordo da Odebrecht como “amplamente favorável ao 
interesse público” e informou que a empresa tem “reportado diligências no Brasil e mesmo 
em outros países” relacionadas ao Drousys. Para a Lava-Jato, a entrega de informações “é 
dinâmica e pode continuar ocorrendo ao longo do tempo”. 

 
Em caso de descumprimento do acordo, os procuradores dizem estar preparados para 

apurar condutas, tendo como um dos resultados possíveis “a perda dos benefícios”. Ao 

mesmo tempo, cumprindo o acordo, a empresa estará “apta a receber os benefícios 
previstos”. 

 
Em nota, a Odebrecht informou que colabora com a Justiça “no Brasil e nos países em 

que atua”, que “reconheceu seus erros e pediu desculpas públicas”. A empresa diz que 
“está comprometida a combater a corrupção”. (Thiago Herdy) 
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Lentidão da Justiça 
ameaça repatriação de 
dinheiro suspeito 
De US$ 1,2 bilhão bloqueado em outros países, 18% voltaram ao 
Brasil; US$ 98 milhões já se perderam 

“É frustrante para todos os órgãos saber que o enriquecimento ilícito pode ser sacramentado 
pela ineficiência” Vladimir Aras Procurador da República 

O volume de recursos de brasileiros bloqueados no exterior por ordem judicial já 
atingiu a casa de US$ 1,2 bilhão. Dados do Departamento de Recuperação de Ativos e 
Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) mostram, no entanto, que só a identificação e o 
congelamento das contas não são suficientes para assegurar a devolução rápida do 

dinheiro. De toda a cifra fruto dos mais diversos crimes, apenas 18,6% já retornaram ao 
Brasil. 
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O principal entrave é a necessidade de uma sentença transitada em julgado — sem 

direito a recurso — para autorizar a devolução do dinheiro que estava escondido em 
contas no exterior. Ou seja, uma investigação aberta com indícios de corrupção vale para 
congelar uma conta no exterior, mas para trazer o dinheiro de volta é preciso mais do que 

isso. A culpa do criminoso tem que estar comprovada numa decisão judicial sem direito a 
contestação. Como no Judiciário brasileiro isso pode levar anos ou até mesmo décadas, há  
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risco de o pedido de bloqueio se perder. E os recursos voltarem para o controle do dono da 
bolada. Pelos números oficiais do Ministério da Justiça, isso já ocorreu com US$ 98,1 
milhões. 

 
Esse valor foi desbloqueado por prescrição do crime que sustentava o pedido de 

devolução das autoridades brasileiras ou por alguma falha na investigação. A maior parte 

do que foi perdido, cerca de US$ 79 milhões, estava bloqueada desde 2008 a partir de 
pedidos da Justiça brasileira na chamada operação Satiagraha. Por irregularidades 
cometidas nas investigações, o processo foi anulado no Brasil e os recursos liberados, no 
ano passado, para os donos das contas. Outros US$ 6 milhões também foram 

desbloqueados este ano. Eram recursos de investigados no caso da Máfia dos 
Combustíveis de Minas Gerais que estavam bloqueados havia 14 anos. O motivo foi que o 
crime de evasão, que teria sido o único confirmado no processo brasileiro, não é aceito 

pela Suíça como fundamento para pedido de repatriação ao país onde o caso ocorreu. 
 
— A efetividade na recuperação dos recursos bloqueados não é maior em razão da 

demora por falhas no processo penal brasileiro e não na cooperação jurídica entre os 
países — disse o secretário Nacional de Justiça, Astério Pereira dos Santos, a quem o DRCI 
está subordinado. 

 

A lentidão da Justiça em chegar a um veredito final nas investigações tem feito 
pedidos de cooperação para devolução de recursos se arrastarem. Até hoje, o governo 
brasileiro não conseguiu recuperar os US$ 40 milhões depositados na Suíça por envolvidos 
no escândalo conhecido por Propinoduto, que implodiu esquema de corrupção de fiscais do 
Rio. No caso de três acusados, os crimes já prescreveram, e o que ainda sustentaria o 

bloqueio de recursos na Suíça é uma condenação na esfera civil no Rio. Segundo o DRCI, o 

dinheiro ainda estaria bloqueado a pedido das autoridades brasileiras. 
 
O coordenador da área de cooperação jurídica internacional da Procuradoria-Geral da 

República, Vladimir Aras, diz que o modelo atual acelerou muito o processo de bloqueio de 
recursos no exterior. Há caso de bloqueio feito em 24 horas, mas não existe garantia de 
que o dinheiro, de fato, voltará. 

 

— O risco de perda de grande parte dos ativos é concreto. É frustrante para todos os 
órgãos envolvidos saber que o enriquecimento ilícito pode ser sacramentado pela 
ineficiência do sistema — disse Aras. 

 
Nos últimos 17 anos, período em que o DRCI registra ações de recuperação de ativos, 

2015 é um ponto fora da curva. Tanto no bloqueio como na efetiva repatriação de 
dinheiro. Com a LavaJato mirando grandes empreiteiras, foram bloqueados naquele ano 

US$ 579,5 milhões, e recuperados US$ 144,7 milhões. Em 2016, o volume de recursos 
bloqueados voltou a cair para o patamar registrado em 2013, com bloqueio de US$ 18,4 
milhões. Este ano, ainda impulsionados pela Lava-Jato, os números voltaram a subir: 
foram congeladas contas com US$ 98,5 milhões. 
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