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Sérgio Chaves 
 
 
Ainda em tempo de retribuir os votos de Boas Festas e agradecer os mimos que nos 
foram enviados por Carlos Augusto Araújo/Vivi(CCAA),Concret, Thermas Hotel 
&amp; Resort, Quintal de Casa Plantas Ornamentais, Lino Construções, Granel 
Transportes, Quinze Comunicação, Zumba Comunicação, Felipe Caetano de Oliveira 
e família, Fácil Comunicação, Larissa Gabriella Araújo, Elevare Comunicação, Repav 
Construtora, Hotel Villa Oeste, Zumba Comunicação e Sistema Fecomércio. Tudo em 
dobro para vocês! 
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Presidente da Fecomércio prestigia Circuito Verão na Redinha 

 
 
 
O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Fernandes de Queiroz, esteve neste 
domingo, 12, na praia da Redinha, para prestigiar a realização do Circuito Verão, que 
aconteceu pela primeira vez na praia do Litoral Norte. Esta é a terceira edição do 
evento, promovido pelo Sistema Fecomércio, por meio do Sesc, e tem o objetivo de 
levar saúde e lazer e cultura à população. “Na Zona Norte há uma grande 
concentração de comerciários que trabalham nos setores do Comércio, Serviços e 
Turismo. Há algum tempo o Sistema Fecomércio já tentava trazer o Circuito Verão 
para a Redinha, para oferecer os serviços de saúde, lazer, cultura, esporte, 
assistência, que já são oferecidos pelo Sesc ao longo do ano. E agora nós viemos 
para ficar”, disse Queiroz. 
 
Durante todo o final de semana foram oferecidas atividades para todas as idades e 
ninguém ficou parado. Teve torneio de beach soccer, de frescobol e aulas de 
aerodance, jump, axé e body combat. Na área de saúde, as equipes do Sesc 
prestaram orientações nutricionais com degustação de sucos refrescantes; 
orientações sobre câncer de pele; além de verificação de pressão, índice de massa 
corpórea e medição de glicemia. 
 
“Eu tinha conhecimento dos serviços do Sesc mas nunca tinha tido a oportunidade 
de usufruir. Estou veraneando aqui na Redinha e aproveitei para cuidar da saúde, já 
que achava que estava acima do peso, mas ainda não tinha tido a comprovação. 
Agora, com o exame em mãos, vou procurar me cuidar mais. Muito bom cuidar da 
saúde, sem praticamente sair de casa”, disse Janilza Valência, veranista. 
 
Enquanto os pais faziam os exames, as crianças aproveitavam os brinquedos 
infláveis, jogos de xadrez e damas, jogos recreativos, e podiam se deliciar com 
picolés e pipoca, distribuídos gratuitamente. “Estou gostando muito das 



 

brincadeiras. E já ganhei até uma partida de xadrez”, comemorou João Henrique 
Silva, de 9 anos. 
 
No Circuito Cultural, várias apresentações ao longo dos dois dias. No domingo, 
algumas delas chamaram bastante a atenção do público, como a apresentação do 
Acorde Grupo Vocal; do Mágico Rian Ilusionista; e do poeta Antônio Francisco, que 
fez um show misturando cordel e música, e acompanhado de Mazinho Viana, 
Concriz e Regina Casaforte. “É muito difícil este tipo de apresentação aqui na 
Redinha. Estou gostando bastante, e quero ver mais vezes”, disse a aposentada 
Fátima Gomes. 

 
Além disso, o projeto Arte Praia promoveu uma intervenção visual nas areias da 
praia, nos dois dias de evento. O artista plástico Flávio Freitas pintou 75 guarda-sóis 
para serem doados aos barraqueiros do local. A barraqueira Nina Silva, que trabalha 
há pouco mais de um ano na praia, gostou muito do presente. “Hoje tenho 23 
guarda-sóis, e com mais estes 15, vou poder ampliar o atendimento aos meus 
clientes, dando mais conforto a todos eles. E ainda vamos ter um verão mais 
colorido!”, afirmou Nina, que recebeu um guarda-sol, de forma simbólica, em nome 
de todos os barraqueiros, das mãos do presidente Marcelo Queiroz. 
 
O próximo final de semana (18 e 19.01) o Circuito Verão acontece na praia de Tibau, 
e no último final de semana de janeiro (25 e 26.01), segue para a praia de Pirangi, no 
Litoral Sul do estado. 
 
 (Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN) 
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Ter, 14 de Janeiro de 2014 03:08  
 
O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Fernandes de Queiroz, esteve neste 
domingo, 12.01, na praia da Redinha, para prestigiar a realização do Circuito Verão, 
que aconteceu pela primeira vez na praia do Litoral Norte. Esta é a terceira edição do 
evento, promovido pelo Sistema Fecomércio, por meio do Sesc, e tem o objetivo de 
levar saúde e lazer e cultura à população. “Na Zona Norte há uma grande 



 

concentração de comerciários que trabalham nos setores do Comércio, Serviços e 
Turismo. Há algum tempo o Sistema Fecomércio já tentava trazer o Circuito Verão 
para a Redinha, para oferecer os serviços de saúde, lazer, cultura, esporte, 
assistência, que já são oferecidos pelo Sesc ao longo do ano. E agora nós viemos 
para ficar”, disse Queiroz. 
 
Durante todo o final de semana foram oferecidas atividades para todas as idades e 
ninguém ficou parado. Teve torneio de beach soccer, de frescobol e aulas de 
aerodance, jump, axé e body combat. Na área de saúde, as equipes do Sesc 
prestaram orientações nutricionais com degustação de sucos refrescantes; 
orientações sobre câncer de pele; além de verificação de pressão, índice de massa 
corpórea e medição de glicemia. 
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Sesc abre inscrições para primeiros cursos gratuitos de 2014  
 
De 13 a 17/01, estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de fevereiro do 
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), promovido pelo Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Sesc. São oferecidas 105 vagas nas áreas de trabalhos 
manuais e culinária. As inscrições podem ser feitas das 8h às 17h no Sesc Centro 
(Natal), local onde também acontecerão as aulas. O edital com informações 
detalhadas está disponível no site do Sesc, o www.sescrn.com.br. 
 
Serão oferecidos cursos de corte e costura para iniciantes (duas turmas), de 
utilidades para reciclagem, de customização de roupas, de bolos decorados e de 
tortas doces e salgadas. São oportunidades para aprender ou aperfeiçoar uma 
habilidade e obter a renda extra que faz diferença no orçamento doméstico. Após o 
período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que leva em consideração as 
informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os aprovados é divulgada no 
site do Sesc dia 28/01,e as aulas têm início dia 03/02. 
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Sesc abre inscrições para primeiros cursos gratuitos de 2014 
 
 
 
De 13 a 17/01, estão abertas 
as inscrições para os cursos gratuitos de fevereiro do Programa de 
Comprometimento e Gratuidade (PCG), promovido pelo Sistema Fecomércio RN, por 
meio do Sesc. São oferecidas 105 vagas nas áreas de trabalhos manuais e 
culinária. As inscrições podem ser feitas das 8h às 17h no Sesc Centro (Natal), 
local onde também acontecerão as aulas. O edital com informações detalhadas 
está disponível no site do Sesc, o www.sescrn.com.br. 
 
Serão oferecidos cursos de 
corte e costura para iniciantes (duas turmas), de utilidades para reciclagem, 
de customização de roupas, de bolos decorados e de tortas doces e salgadas. São 
oportunidades para aprender ou aperfeiçoar uma habilidade e obter a renda extra 
que faz diferença no orçamento doméstico. 
 
Após o período de inscrição, 
ocorre o processo seletivo, que leva em consideração as informações prestadas 
no ato da inscrição. A lista com os aprovados é divulgada no site do Sesc dia 
28/01,e as aulas têm início dia 03/02. 
 
Comerciários e seus 
dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda familiar mensal 
não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever nos cursos 
gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os seguintes documentos 
originais (com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de 
residência e de escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove 
deficiência física ou mental. Também deverá ser entregue a autodeclaração de 
renda familiar e o questionário socioeconômico. Caso o interessado em fazer o 
curso seja menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável. 
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Reajuste do INSS terá impacto de R$ 25 milhões no RN 

O reajuste dos benefícios da Previdência Social, em janeiro, vai representar um 
acréscimo mensal de R$ 25 milhões na folha de pagamento de aposentados e 
pensionistas do Rio Grande do Norte. O índice de correção de quem ganha acima do 
mínimo foi publicado ontem no Diário Oficial da União e eleva os benefícios desta 
faixa  em 5,56% a partir deste mês. Para quem recebe o mínimo, o reajuste é maior: 
6,78%. No ano passado, os benefícios pagos pela Previdência Social no RN somaram 
R$ 4,63 bilhões, segundo informações da gerência do INSS em Natal. Pelas projeções 
feitas levando em conta o total os 445.572 beneficiários que recebem mínimo e os 
80.845 acima desta valor, o total passaria para R$ 4,94 bilhões ao final de 2014.  
 
De acordo com levantamento do Ministério da Previdência Social, no Nordeste, o 
pagamento de benefícios previdenciários supera o repasse do Fundo de Participação 
em 72% dos municípios. Essa relação vem crescendo ao longo do tempo. Em 2009 
eram 57,8%. No ano passado, os municípios do Rio Grande do Norte receberam 
pouco mais de R$ 1 bilhão de FPM, segundo dados da Femurn, a entidade que 
representa os prefeitos potiguares. Com o reajuste, o teto para pagamento de 
benefício passa a ser de R$ 4.390,24.  
 
No plano nacional, os 9,5 milhões de benefícios acima do piso previdenciário 
representarão impacto líquido de R$ 8,7 bilhões nas contas da Previdência Social. O 
reajuste do salário mínimo atinge 20,8 milhões de benefícios previdenciários e 
assistenciais e representa impacto líquido de R$ 9,2 bilhões nos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS), pagos pelo INSS em 2014. 
 
Também foram estabelecidas as novas alíquotas de contribuição do INSS dos 
trabalhadores empregados, domésticos e trabalhadores avulsos. As alíquotas são de 
8% para aqueles que ganham até R$ 1.317,07; de 9% para quem ganha entre R$ 
1.317,08 e R$ 2.195,12 e de 11% para os que ganham entre R$ 2.195,13 e R$ 
4.390,24. Essas alíquotas – relativas aos salários pagos em janeiro – deverão ser 
recolhidas a partir de fevereiro. 
 
O valor mínimo dos benefícios pagos pelo INSS – aposentadorias, auxílio-doença, 
auxílio-reclusão e pensão por morte, das aposentadorias dos aeronautas e das 
pensões especiais pagas às vítimas da síndrome da talidomida – será de R$ 724. 
 
O mesmo piso vale também para os benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social 
(Loas) para idosos e pessoas com deficiência, para a renda mensal vitalícia e para as 
pensões especiais pagas aos dependentes das vítimas de hemodiálise da cidade de 
Caruaru (PE). Já o benefício pago aos seringueiros e seus dependentes, com base na 



 

Lei nº 7.986/89, terá valor de R$ 1.448,00. O teto do salário-de-contribuição e do 
salário-de-benefício passa de R$ 4.159,00 para R$ 4.390,24. 
 
A cota do salário-família passa a ser de R$ 35,00 para o segurado com remuneração 
mensal não superior a R$ 682,50 e de R$ 24,66 para o segurado com remuneração 
mensal superior a R$ 682,50 e igual ou inferior a R$ 1.025,81. Já o auxílio-reclusão 
será devido aos dependentes do segurado cujo salário-de-contribuição seja igual ou 
inferior a R$ 1.025,81 no dia da prisão. 
 
Balanço 
Na semana passada, o Ministério da Previdência informou que em novembro o setor 
urbano registrou a segunda melhor arrecadação da série histórica (desconsiderando 
os meses de dezembro, em que há incremento de receita em função do 13º salário): 
R$ 25,2 bilhões. Se comparada a novembro de 2012, houve crescimento de 8,4%. O 
saldo entre arrecadação e despesa foi de R$ 2,4 bilhões – foi o nono superávit do 
ano.  
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