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Prefeito de Natal convidou lideranças do PDT para reunião, mas prefeito de 
Parnamirim não compareceu   
 
 
 
Presidente regional do PDT, o prefeito Carlos Eduardo Alves reuniu nesta segunda-
feira (13), lideranças do partido que atuam no interior. Na capital, o partido tem o 
Executivo, mas não conseguiu eleger nenhum vereador. Na Grande Natal, o PDT tem 
ainda o prefeito de Parnamirim, Maurício Marques, que não compareceu ao 
encontro, alegando compromissos anteriores assumidos. A reunião aconteceu em 
um espaço reservado para 40 pessoas, no restaurante Tábua de Carne, na Via 
Costeira.  
 
Carlos Eduardo disse que o PDT terá nomes para a Câmara dos Deputados (Sávio 
Hackradt, atual Chefe de Gabinete) e para a Assembleia Legislativa (Agnelo Alves, 
que concorreria à reeleição). Também o PDT vai lutar por um espaço na chapa 
majoritária (vice-governador ou suplente de senador). Carlos Eduardo não confirmou 
nomes, mas o presidente da Fecomércio/RN, empresário Marcelo Queiroz poderá 
ser o nome para suplente de senador.  
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Prefeito de Natal convidou lideranças do PDT para reunião   - 
 
 
Presidente regional do PDT, o prefeito Carlos Eduardo Alves reuniu nesta segunda-
feira (13), lideranças do partido que atuam no interior. Na capital, o partido tem o 
Executivo, mas não conseguiu eleger nenhum vereador. Na Grande Natal, o PDT tem 
ainda o prefeito de Parnamirim, Maurício Marques. A reunião aconteceu em um 
espaço reservado para 40 pessoas, no restaurante Tábua de Carne, na Via Costeira. 
 
Carlos Eduardo disse que o PDT terá nomes para a Câmara dos Deputados (Sávio 
Hackradt, atual Chefe de Gabinete) e para a Assembleia Legislativa (Agnelo Alves, 
que concorreria à reeleição). Também o PDT vai lutar por um espaço na chapa 
majoritária (vice-governador ou suplente de senador). Carlos Eduardo não confirmou 
nomes, mas o presidente da Fecomércio/RN, empresário Marcelo Queiroz poderá 
ser o nome para suplente de senador. 
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VEÍCULO:  JOTA RIBAMAR            DATA: 14.01.14              
 CIRCUITO VERÃO 2014 
 
 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.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.  
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Franceses querem se reunir com empresários em Natal para discutir modelo de 
financiamento da Marina - Blogs e Colunas - Nominuto.com 
 
 
Divulgação  

 
  Os investidores franceses Jean-Marie Barbero e Sergio Azzareto da New Co Marine 
confirmaram ao secretário de Turismo de Natal (Seturde), Fernando Bezerril e ao 
presidente da Fecomercio/RN, Marcelo Queiroz que virão a Natal na primeira 
quinzena de fevereiro para discutir o modelo financeiro com empresários natalenses 
da marina a céu aberto que os empresários querem construir na Via Costeira (em 
frente ao hotel Barreira Roxa). Por sugestão do secretário Fernando Bezerril, o 
presidente da Fecomercio, junto com o diretor regional do Senac/RN, Helder 
Cavalcante estiveram em Nice, na França onde conheceram a Escola do Mar 
Francesa, que poderá ser adotada como modelo para profissionalização de jovens 
natalenses com a implantação da Marina da Via Costeira. O projeto da marina prevê 



 

a instalação de uma escola para formar artífices no setor náutico e aí é onde 
entra a Fecomercio/Senac.  
Fernando Bezerril e Marcelo Queiroz (foto) se 
reuniram com assessores na Fecomercio no gabinete da presidência.  
 
  
Apesar do modelo de financiamento para construção da Marina ser privado, 
os franceses esperam que esta possa ser um investimento no modelo Público 
Privado e até com participação do BNDES e BNB, além de sócios de empresas de 
Natal e do exterior. “A 
participação da Fecomercio junto com a Prefeitura do Natal/Seturde para 
consolidarmos o investimento da Marina na Via Costeira é importante, porque 
traz um modelo novo de profissionalização para os jovens natalenses que queiram 
aprender o ofício no setor náutico”, referiu-se Bezerril. Em um investimento de 
grande porte como a Mariana da Via Costeira, todas as vias de financiamento 
podem ser tentadas para poder viabilizar o projeto. “Nosso papel é atuarmos 
onde for possível na execução dessa iniciativa”. Segundo os franceses o 
investimento da Marina da Via Costeira chega a R$ 150 milhões. 
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 Novo telefone Fecomércio 
 3026-9400 
 
 
 
A central de atendimento da Federação do Comércio está com 
telefone novo. A partir desta terça-feira, 14, quem precisar entrar em contato 
deverá ligar para o número (84) 3026-9400. A partir da próxima semana, os 
antigos telefones (84) 3213-7393 e (84) 3213-2884, vão reencaminhar as ligações 
para o novo número. 
 
  
 
Fonte: Fecomércio RN 
 
0 Comentário 
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| Presidente Marcelo Queiroz prestigia Circuito Verão na Redinha 
 
 
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. 
 
“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. 
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Presidente da Fecomércio prestigia Circuito Verão na Redinha | Visor Político 
 
 Postado por Alex Viana em Eventos 
 
 14  
 jan  
 
O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Fernandes de Queiroz, esteve no 
último 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. 
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. 
 
O próximo final de semana (18 e 19) o Circuito Verão acontece na praia de Tibau, e 
no último final de semana de janeiro (25 e 26) segue para a praia de Pirangi, no 
Litoral Sul do Estado. 
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.: NOTAS & COMENTÁRIOS 
 
 
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. 
 
 
Sesc promove oficina gratuita sobre cinema digital  
Com o cinema digital, um leque de possibilidades e facilidades abre-se no mundo 
audiovisual. Para entender melhor esse fenômeno, o Sesc vai oferecer uma oficina 
gratuita sobre o tema de 21 a 24/01. As aulas acontecerão das 14h às 17h no Sesc 
Centro (Cidade Alta), ministradas pelos profissionais Carito Cavalcanti e Vlamir Cruz. 
Para se inscrever, é necessário enviar nome completo, RG, CPF, telefone, data de 
nascimento e um breve texto sobre o motivo pelo qual quer fazer a oficina para o e-
mail aaneto@rn.sesc.com.br. A inscrição é gratuita, sendo pedido somente 1 kg de 
alimento entregue no primeiro dia de oficina. Os alimentos arrecadados serão 
destinados ao programa Mesa Brasil Sesc 
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14 de janeiro de 2014  
 Presidente da Fecomercio prestigia Circuito Verão na Redinha  
 Marcelo Queiroz esteve no evento aconteceu no último final de semana e pela 
primeira vez foi realizado no Litoral Norte 
 
 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. 
 
 “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. 
 
Autor: Assessoria de Comunicação - Fecomercio | Fonte: Assessoria de Comunicação 
- Fecomercio 
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