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Flávio Rocha é mesmo um 

‘outsider’ na política? 
Nesta quarta-feira, Flávio Rocha apareceu em entrevista no Estadão sendo 
apontado como ‘o outsider da vez no centro da política brasileira’. ‘Outsider': 
“indivíduo que não pertence a um grupo determinado”. Mas Rocha faz parte, 
sim, de um grupo político no Brasil: o da extrema direita. 

Pode não estar filiado a um partido, mas já esteve e se elegeu deputado 
federal e desde então – e hoje mais ainda – ‘faz’ política de forma direta e 
indireta, sempre apoiando iniciativas e políticos da direita. Inclusive, na 
mesma entrevista ao Estadão, ele afirmou: “O mercado quer um candidato de 
direita, não de centro”. Ele é ‘o mercado’ e quer um candidato de direita, ou 
seja… 

Fora o grupo político, Flávio Rocha faz parte de um outro time, que está 
diretamente ligado ao primeiro: o dos homens mais ricos do País. 

E embora o empresário potiguar diga que “é tarde para ser candidato”, ele 
tem tido uma agenda que mostra exatamente o contrário. Entre encontros 
com agentes políticos, são muitas as entrevistas à imprensa falando sobre 
eleições e sobre o ‘momento político’. Além disso, o potiguar tem se 
posicionado sobre questões nacionais em suas próprias redes sociais, com 
bastante repercussão. 

“Passada a onda em torno do apresentador Luciano Huck, Rocha se tornou o 
nome que poderia ajudar a fortalecer uma candidatura de centro. É claro que 
ele não tem se postulado como um real aspirante à presidência, mas se 
movimenta nos bastidores para projetar uma agenda que ele classifica como 
liberal na área econômica e conservadora nos costumes”, diz a matéria do 
Estadão. 

Nas entrelinhas 
Aqui em Natal, o CEO da Riachuelo reuniu-se nesta quarta-feira com 
empresários potiguares a portas fechadas. Oficialmente para participar da 
reunião do Fórum Empresarial do RN, na Fecomércio RN. Mas nos 
bastidores, pelo que soube a coluna, não faltou assunto político e eleitoral… 
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Fórum Empresarial e Flávio 

Rocha debatem 

empreendedorismo 
O CEO do Grupo Guararapes, o empresário Flávio Rocha, foi o convidado especial do evento 

Por Redação 

 

 

Empresários dos setores produtivos – indústria, comércio e agricultura – reuniram-se no início da 

tarde desta quarta-feira (21), para debater as oportunidades e gargalo enfrentados para empreender 

no Fórum Empresarial do Rio Grande do Norte. Os presidentes do Sistema FIERN, Amaro Sales; 

da Fecomercio, Marcelo Queiroz; da FAERN, José Viera; da CDL Natal, Augusto Vaz; da FCDL, 

Afrânio Miranda; e o superintendente do Sebrae, Zeca Melo participaram do evento. 

O CEO do Grupo Guararapes, o empresário Flávio Rocha, foi o convidado especial do evento e 

falou sobre o cenário do empreendedorismo no país e no RN. “Liberdade econômica é a única 

forma de gerar riqueza”, disse. 

Flávio Rocha, que está em Natal para o lançamento do Movimento Brasil 200, do qual é fundador, 

destacou que o Brasil perdeu 50 posições no ranking dos países mais hostis às empresas. ”O Brasil 

está na posição 157 entre os países mais hostis à competitividade”, destacou. O Movimento será 

lançado nesta quarta-feira, 21, às 17 horas, no Teatro Riachuelo, com presenças de empresários de 

destaque no cenário nacional. 
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Ele narrou ainda a experiência de participar de vários fóruns. “Faço parte de muitos fóruns 

empresariais, e todos têm uma história de hostilidade aqui no RN”, destacou Flávio Rocha 

enquanto narrava fatos vividos tanto pela sua empresa, como as facções têxteis no interior do 

estado, como outros vividos por empresas que buscaram o RN para investir. 

Ele destacou a importância de diminuir o tamanho do estado e a necessidade de estimular o 

empreendedorismo. “Existe uma aristocracia burocrática que entende muito de lei, mas que é 

analfabeta em empreendedorismo. Isso significa perda de competitividade”, afirmou. 

O presidente do Sistema FIERN abordou a mudança da pauta do Congresso Nacional e as 

propostas do empresariado para o desenvolvimento. “Houve um recuo do governo com a pauta 

previdência, mas resolveram ressuscitar pautas que já tínhamos. Aqui no RN temos o Mais RN, 

que tem propostas para o crescimento do RN e tem . Estamos precisando do espírito público. 

O Fórum empresarial ainda destacou a sucessão eleitoral que acontecerá este ano. Os empresários 

Geraldo Rufino (JR Diesel) e Sebastião Bonfim Filho (Centauro), além do ex-presidente da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), Fernando Bezerra, também participaram do encontro. 

NOVA COORDENAÇÃO 
Durante o encontro o empresário Marcelo Rosado assumiu a função de coordenador do Fórum 

Empresarial do Rio Grande do Norte, sucedendo o empresário Antônio Gentil.  Rosado também é 

presidente do Sindicato das Indústrias de Extração de Calcário, fabricação de Cimento, Cal e de 

Argamassa (SINECIM/RN). 
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Brasil 200 é lançado no RN com 
presença da classe produtiva e 
empresários 

 

Movimento apartidário da sociedade civil organizada, o Brasil 200 foi lançado por seu 

fundador Flávio Rocha na noite desta quarta-feira (21), em Natal. 

Com o teatro Riachuelo lotado por representantes da classe produtiva e empresários, 

Flávio Rocha disse que não defende nomes e sim idéias. “Queremos construir um 

Brasil melhor baseado em um conjunto de princípios sustentado por valores sólidos e 

que refletem o pensamento majoritário da população e não de grupos de pressão ou 

que lutam por privilégios”, disse Flávio Rocha. 

Dirigentes da FIERN, FCDL, CDL, Fecomércio, SINDPOSTOS, empresários de 

vários seguimentos prestigiaram o encontro. Do Judiciário estava o desembargador 

Cláudio Santos e da classe política apenas dois deputados estaduais: Tomba e Dison. 

http://www.sneri.blog.br/wp-content/uploads/2018/02/flaviorocha.jpg
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O empresário Flávio Rocha afirmou antes, em coletiva à imprensa, que não será 

candidato. Mas as faixas com frases de efeito como “A Hora é Agora” deixou todos 

os presentes suspeitando que o empresário poderá ir para a disputa. 

Aliás, o fundador da Centauro, Sebastião Bonfim, lançou o nome de Flávio Rocha 

para presidente. E do RN o presidente da FIERN, Amaro Sales, fez um apelo para 

Flávio Rocha ir para a disputa. 
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Planejamento do turismo potiguar 
para 2018 será apresentado nesta 
quinta 

 

A primeira reunião do Conselho Estadual do Turismo (Conetur/RN) em 2018 

acontecerá nesta quinta-feira (22) no Centro de Convenções de Natal, a partir das 10h. 

Na pauta principal do encontro será apresentado todo o planejamento da Secretaria de 

Estado do Turismo do RN e da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) 

para este ano. A reunião é aberta à imprensa. 

Na ocasião serão apresentadas as feiras locais, nacionais e internacionais já 

programadas para receber as equipes da Setur RN e Emprotur, além das ações de 

marketing pensadas para alguma delas, como a participação com estande próprio e 

mais amplo em mais uma feira internacional realizada em Portugal, ainda para este 

mês de fevereiro. 

“Para se ter melhor eficiência nas ações é preciso planejamento e é isso que 

pretendemos apresentar nesta 64 edição do Conetur, para ouvir críticas e sugestões 

dos conselheiros e prosseguir com nosso trabalho”, comentou o titular da pasta de 

turismo do estado e presidente do Conselho, Ruy Gaspar. 
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Além da apresentação das ações da Setur RN e Emprotur em 2018, está sendo visto a 

possibilidade de representantes da Fecomércio discriminarem os números de uma 

pesquisa de demanda relacionada ao turismo no RN. 

O Conetur/RN é um órgão de caráter consultivo vinculado à Secretaria Estadual de 

Turismo do RN, responsável por propor diretrizes, oferecer subsídios e contribuir para 

a formulação e implementação da Política Estadual de Turismo. A Setur RN tem 

mantido a regularidade bimestral das reuniões do Conetur/RN desde o início da atual 

gestão. 

Divulgação – Apenas em 2017, a Setur RN e a Emprotur participaram de 27 eventos 

de turismo, sendo 5 locais, 14 nacionais e 8 internacionais. Nos casos das feiras 

realizadas na Argentina e em Portugal, o turismo potiguar foi promovido mais uma 

vez com estande próprio. 

REUNIÕES DOS POLOS TURÍSTICOS 

Já nesta quarta-feira tem início o ciclo de reuniões da Setur RN com os cinco polos 

turísticos do Estado, a começar pelo Polo Agreste/Trairi, com encontro agendado na 

cidade de Campo Redondo. 
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Unidade Móvel de Turismo e Hotelaria do Senac 
inicia atividades em Parnamirim 
 

 
Na manhã de quarta-feira (21), foi realizada solenidade de inauguração das 
atividades do Programa Senac Móvel na cidade. A iniciativa tem parceria da 
Prefeitura e está ofertando à população cursos gratuitos de Auxiliar de 
Cozinha, Preparação de Sanduíches Quentes e Frios, Técnicas de Produção 
de Sobremesas e Bolos e Tortas. 
 
O prefeito Rosano Taveira exaltou a importância da qualificação e da parceria 
do projeto com o município. “Observamos que, às vezes, há o emprego, mas 
o que falta justamente é a qualificação. E é por isso que estamos 
implementando essa parceria, fazendo com que as pessoas se capacitem, a 
fim de facilitar a entrada no mercado de trabalho”, disse.  
 
Para a aluna Gessiedna Diniz, 44 anos, esta é uma oportunidade de adquirir 
novos conhecimentos. “Estou desempregada e com essa oportunidade vou 
poder me especializar para conseguir um emprego e fazer o que eu amo: 
produzir doces”. 

https://1.bp.blogspot.com/-xurQC7y6TLQ/Wo70H5I1PAI/AAAAAAABwRU/jJJH5wUB_BEdKLYze8X0KSrvJVuj3JK1QCLcBGAs/s1600/Unidade-M%25C3%25B3vel-41-484x363.jpg
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O presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Fernandes 
de Queiroz, lembrou que cidade de Parnamirim tem recebido atenção 
especial no que se refere a democratizar ao máximo o acesso à educação 
para o trabalho. “Graças a nossa parceria com o município, aportamos pela 
terceira vez na cidade uma das nossas unidades móveis. Mais uma vez 
damos a oportunidade a diversas pessoas para se qualificarem, além de 
podermos contribuir para o desenvolvimento da cidade”. 
 
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 uma cozinha profissional. 
 
Fecomércio RN 
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Unidade Móvel de Turismo e Hotelaria 
do Senac inicia atividades em 
Parnamirim 
Sessenta pessoas do município de Parnamirim estão sendo 
beneficiadas pelo Sistema Fecomércio RN, através da unidade de 

Turismo e Hotelaria do Senac. 

Foto: Divulgação/Senac 
 

Na manhã da quarta, 21, foi realizada solenidade de inauguração das 

atividades do Programa Senac Móvel na cidade. A iniciativa tem parceria da 

Prefeitura e está ofertando à população cursos gratuitos de Auxiliar de 

Cozinha, Preparação de Sanduíches Quentes e Frios, Técnicas de Produção de 

Sobremesas e Bolos e Tortas. 

  

O prefeito Rosano Taveira exaltou a importância da qualificação e da parceria 

do projeto com o município. “Observamos que, às vezes, há o emprego, mas o 

que falta justamente é a qualificação. E é por isso que estamos implementando 
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essa parceria, fazendo com que as pessoas se capacitem, a fim de facilitar a 

entrada no mercado de trabalho”, disse. 

  

Para a aluna Gessiedna Diniz, 44 anos, esta é uma oportunidade de adquirir 

novos conhecimentos. “Estou desempregada e com essa oportunidade vou 

poder me especializar para conseguir um emprego e fazer o que eu amo: 

produzir doces”. 

  

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Fernandes de 

Queiroz, lembrou que cidade de Parnamirim tem recebido atenção especial no 

que se refere a democratizar ao máximo o acesso à educação para o trabalho. 

“Graças a nossa parceria com o município, aportamos pela terceira vez na 

cidade uma das nossas unidades móveis. Mais uma vez damos a oportunidade 

a diversas pessoas para se qualificarem, além de podermos contribuir para o 

desenvolvimento da cidade”. 

  

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 uma cozinha profissional. 
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