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Projeto que universaliza o Simples será votado em abril 

Publicação: 22 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Vinícius Menna  
Repórter 
 
A possibilidade de ampliação do número de optantes do Simples Nacional com 
mudanças na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a desburocratização da 
abertura e do fechamento de empresas foram os principais pontos defendidos pelo 
ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, 
Guilherme Afif Domingos, durante a Caravana da Simplificação, evento realizado 
ontem em Natal, no Sebrae-RN. No dia 9 de abril, uma comissão deve tratar a 
questão da universalização do Simples na Câmara Federal e a expectativa é que o 
projeto entre em votação ainda em abril. 
Emanuel 
Amaral

O ministro Afif Domingos falou ontem em Natal sobre o projeto 
 
“O primeiro passo é a universalização do Simples, que tem que ser por tamanho de 
empresa, e não por categoria de empresa”, afirmou o ministro. Ele destaca que, com 
as mudanças previstas na Lei Geral, será possível a inclusão de profissionais liberais e 
profissões regulamentadas no sistema. “Se tiver faturamento de até R$ 3 milhões e 



 

600 mil, não importa o setor de atividade em que esteja, será possível aderir”, 
explicou.  
 
O Simples unifica oito impostos em um único boleto de tributação e reduz a carga 
tributária em até 40%. Atualmente, atividades como publicidade, corretagem, 
consultoria, saúde e advocacia não podem aderir mesmo estando dentro do teto de 
faturamento. 
 
De acordo com o presidente da Câmara, deputado federal Henrique Alves, as 
discussões do projeto foram iniciadas na semana passada em Brasília, em reunião de 
trabalho envolvendo os líderes partidários. Na ocasião, o ministro Afif expôs o 
projeto e ficou acertada a estratégia de mobilizar o país para pressionar 
democraticamente o parlamento sobre a necessidade de aprovar o projeto. “No dia 
9 de abril, vamos fazer uma comissão geral, sob o comando do ministro Afif, para 
mostrar ao Brasil de que se trata a já atrasada universalização do Simples. Logo 
depois da comissão geral, como fruto desse trabalho, prometo colocar o projeto em 
votação na Câmara ainda no mês de abril para aprová-lo por unanimidade”, disse 
Alves. 
 
Desburocratizar 
O ministro Afif Domingos também lançou ontem a Rede Nacional para Simplificação 
do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) e enfatizou a 
desburocratização dos processos de abertura e fechamento de empresas com a 
implantação da Rede. A expectativa dele é que a rede esteja totalmente 
implementada no país até dezembro. No RN, a implantação começou, mas ainda não 
há data para as empresas serem beneficiadas. 
 
Afif argumenta que o sistema permitirá reduzir o tempo de abertura de uma 
empresa, que hoje dura até 180 dias, para cinco. As medidas para isso são a 
implantação do conceito do balcão único ou janela única de atendimento, através da 
Junta Comercial, a utilização do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) como 
registro único e o licenciamento integrado.  
 
“Abrir empresa depende do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Meio 
Ambiente, cada um em um balcão, e ainda tem o alvará da Prefeitura. Como 90% 
das atividades são de baixo risco, o que for assim se autoriza na hora e vai 
inspecionar depois. O que é alto risco sim, para dar o alvará, tem que esperar a 
vistoria prévia”, disse Afif. 
 
A governadora Rosalba Ciarlini, que esteve no evento, ressaltou que o RN “foi o 
primeiro estado do Nordeste a implantar o Simples Nacional”.  “Entendemos que o 
micro e pequeno empresário é fundamental na geração de oportunidades para o 
estado”, disse.  



 

Ações em prol dos pequenos negócios são comemoradas 

Publicação: 22 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
As propostas divulgadas em Natal pelo ministro da Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa da Presidência da República (SPME), Guilherme Afif Domingos, durante a 
Caravana da Simplificação, foram recebidas com otimismo por representantes do 
setor e também no meio político. 
Emanuel 
Amaral

Zeca Melo e Silvio Bezerra, do Sebrae: Avanços a caminho 
 
Para o diretor superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebra/RN), José Ferreira de Melo Neto, as medidas defendidas pelo 
ministro Afif são um prolongamento de uma questão que já vem sendo discutida há 
anos e que virão para corrigir um problema antigo.  
 
“Todos esses pontos estavam previstos desde a primeira versão da Lei e acho que 
agora a gente repara uma injustiça de segmentos econômicos que estavam de fora. 
E resolve um problema dramático com a simplificação da abertura de empresas, que 
no Rio Grande do Norte já avançou muito com a questão do licenciamento 
ambiental”, analisou. “Vamos trabalhar agora com relação às questões de Vigilância 
Sanitária e do Corpo de Bombeiros”, disse. 
 



 

O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, destaca a importância da Redesim 
para simplificar a vida do micro e pequeno empreendedor. “Estamos engajados 
nessa campanha junto com o ministro Afif. O setor produtivo está ansioso para que 
isso aconteça o mais rápido possível”, afirmou. 
 
Entidade que representa cerca de 60 micro e pequenos empresários, a Associação 
dos Comerciantes da Zona Norte (Asconorte) viu com bons olhos as mudanças 
defendidas pelo ministro.  
 
“Muitos de nós ainda estão na informalidade porque ainda existem dificuldades na 
abertura das empresas.  Para termos nossas empresas prontas, demora. Esperamos 
que isso venha a facilitar a vida desses empresários, fazer com que se perca menos 
tempo em Junta Comercial e em órgãos públicos”, disse o presidente da Asconorte, 
Alderi Mendes. 

Ministro defende mais orientação 

Publicação: 22 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
 
Em visita a Natal pela Caravana da Simplificação, o ministro da Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa da Presidência da República (SPME), Guilherme Afif Domingos, 
defendeu ajustes em dois pontos no tratamento dirigido às micro e pequenas 
empresas. Como exemplo, ele cita a chamada dupla visita de fiscalização, propondo 
que nenhuma empresa seja multada antes que tenha recebido uma visita prévia de 
orientação.  
 
“Quando vai na empresa, o fiscal deve ir primeiro para orientar, a não ser em caso 
de fraude. É primeiro orientar, depois multar, em caso de reincidência”, defendeu o 
ministro. Outro ponto defendido pelo ministro foi a proposição de uma lei que 
garanta o tratamento diferenciado de micro e pequenas empresas, conforme 
previsto na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.  
 
 “A Constituição determina o tratamento diferenciado para a micro e pequena 
empresa. Portanto, se qualquer lei, norma e regulamento, emanado por qualquer 
ente público – União, Estado ou Município – que nessa norma não garanta o 
tratamento diferenciado do pequeno, ela não vale e não alcança a micro e pequena 
empresa”, explicou Afif. 
 
Segundo ele, a medida visa impor “uma espécie de marquise protetora contra o lixo 
burocrático que é jogado todos os  dias”. “Todos os órgãos regulamentam tudo, o 
que acaba sendo um inferno para quem quer trabalhar e produzir. Essa marquise 
protetora vai fazer com que o pequeno escape disso”, disse. 
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Na Fecomércio: Prefeito Carlos Eduardo garante funcionamento do comércio 
durante jogos da Copa 

Publicado por: João Ricardo Correia em Destaques, Geral + Notícias 22/03/2014 0 35 
Views 

A noite de reinauguração do edifício-sede da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, que aconteceu nesta sexta-feira, 21.03, 
foi marcada por um anúncio importante. “A Prefeitura do Natal assegura aos 
empresários, que tanto trabalham, que não será feriado nos dias de jogos da Copa 
do Mundo 2014 nesta cidade. Este é um ponto que vinha trazendo preocupação aos 
empresários, mas não há quem impeça de abrirmos nosso comércio, para aproveitar 
o fluxo de pessoas que vem assistir os jogos, e fazer o que precisamos, que é 
promover o desenvolvimento da nossa economia”, garantiu o prefeito Carlos 
Eduardo. 

 

Presidentes Albert Dickson (Câmara Municipal) e Marcelo Queiroz (Fecomércio) 

Este posicionamento vinha sendo bastante aguardado pelos empresários, já que pela 
Lei Geral da Copa, nos dias de jogos poderia ser decretado feriado. “Este anúncio foi 
de fundamental importância para os empresários do setor de comércio de Bens, 
Serviços e Turismo. Com isso ficamos mais tranquilos, já que vamos poder aproveitar 
o número de visitantes na capital para turbinar as vendas”, comemorou Marcelo 
Queiroz. 
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A noite também foi de homenagens ao presidente da Fecomércio RN, Marcelo 
Fernandes de Queiroz, e à própria entidade, que comemora em 2014, seus 65 anos. 
O presidente da Câmara Municipal, vereador Albert Dicksson, entregou uma placa 
em homenagem às bodas de platina da instituição. “Estes 65 anos são marcados por 
uma trajetória sempre em defesa do comércio daquela instituição, que se tornou a 
maior entidade patronal do segmento no Rio Grande do Norte. E hoje a Câmara 
Municipal presta homenagem aos relevantes serviços prestados pela Fecomércio RN 
à nossa cidade”, disse o vereador. 
A solenidade contou com a presença membros da dire entre eles o Ministro do 
Trabalho e Emprego, Manoel Dias. “Um dos principais parceiros que nós temos hoje 
nas políticas públicas de trabalho e geração de renda é o setor do Comércio, que 
junto com o de Serviços são os que mais contribuem para a geração dos postos de 
trabalho. Então hoje só posso dar os parabéns a esta instituição que tão bem 
representa estes segmentos”, afirmou o ministro. 
O presidente da Câmara Federal, Henrique Eduardo Alves, disse que “este ano o 
comércio tem na Copa do Mundo e na inauguração do Aeroporto de São Gonçalo do 
Amarante dois importantes momentos. É muito importante que a sede da 
Fecomércio esteja assim, renovada, para receber os seus empresários, os seus 
filiados, seus clientes, e para representar a pujança do comércio de Natal e do Rio 
Grande do Norte. E eu não poderia faltar a este momento”. A governadora Rosalba 
Ciarlini também destacou a importância da Fecomércio. “Esta reinauguração é muito 
importante para esta casa que há 65 anos impulsiona o desenvolvimento do nosso 
Rio Grande do Norte, e que também atua em outros setores como a atuação do Sesc 
e do Senac”. 
A reinauguração contou ainda com uma palestra do economista Carlos Thadeu de 
Freitas, chefe do Departamento Econômico da Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Ele falou sobre “A atual conjuntura econômica e 
perspectivas para 2014″. Para o economista, “espera-se que em 2014 e também em 
2015, boa parte da aceleração do crescimento da economia mundial venha dos 
países mais ricos. Antes os juros estavam caindo, hoje estão subindo. Antes o dólar 
estava caindo, hoje está subindo. Então vamos ter que nos adequar a este novo 
momento. A noite foi encerrada com um happy our em um dos novos espaços do 
prédio. 
REFORMA 
Durante cerca de um ano, o prédio da Fecomércio RN, onde também funcionam as 
presidências dos Conselhos Regionais do Sesc e do Senac no estado localizado na 
Avenida Alexandrino de Alencar, 562, passou por adaptações, ganhou novos 
espaços, foi adequada para acessibilidade de pessoas com deficiência física e/ou 
mobilidade reduzida; além de totalmente reequipado. O edifício-sede ganhou uma 
nova sala de reuniões, no primeiro andar, e teve seu auditório (com capacidade para 
até 100 pessoas), localizado no térreo, totalmente reformulado. 
Além disso, foi criado um espaço para eventos na cobertura. Houve ainda uma 
redistribuição das salas e todos os espaços físicos ganharam nova ambientação e 
mobiliário moderno, totalmente adequado às normas de ergonomia. 



 

  
(Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN) 
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Após ampla reforma, Fecomércio RN reinaugura edifício-sede, e lança 
programação em homenagem aos seus 65 anos 
  Enviado por Erivan Fernandes - 21/3/2014 15:39:09 
  

Após mais de um ano de obras, o edifício-sede da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do estado do Rio Grande do Norte - onde 
também funcionam as presidências dos Conselhos 
Regionais do Sesc e do Senac no estado -, será 
reinaugurado no próximo dia 21 de março, depois 
de passar por uma ampla reforma, modernização 
e ser totalmente reequipado. A reinauguração 
contará com uma palestra do economista Carlos 
Thadeu de Freitas, chefe do Departamento 
Econômico da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 

seguida de um happy hour em um dos novos espaços do prédio, localizado em sua 
cobertura. A data também vai marcar o lançamento da programação em 
comemoração pelos 65 anos de fundação da Fecomércio, que será desenvolvida ao 
longo de todo este ano. 
"A reforma foi feita para adequar o prédio às regras de acessibilidade, mas 
também para garantir maior conforto e funcionalidade, beneficiando os 
colaboradores da casa e os nossos clientes e parceiros, como os presidentes dos 14 
sindicatos filiados à entidade, ou mesmo as pessoas, físicas e jurídicas, que nos 
procuram diariamente para usufruir de nossos serviços, como a certificação digital, 
por exemplo", explica o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes 
de Queiroz. 
A sede da Fecomércio ganhou uma nova sala de reuniões, no primeiro andar e teve 
seu auditório (com capacidade para até 100 pessoas), localizado no térreo, 
totalmente reformulado. Além disso, foi criado um espaço para eventos na 
cobertura. Houve ainda uma redistribuição das salas e todos os espaços físicos 
ganharam nova ambientação e mobiliário moderno, totalmente adequado às 
normas de ergonomia. O prédio ganhou ainda uma nova rampa de acesso e um 
elevador para o uso de portadores de pessoas com deficiência física e/ou 
mobilidade reduzida, bem como teve seus banheiros inteiramente adaptados para 
estes usuários. 
"Este é um prédio antigo, construído nos anos 80. Muita coisa precisava ser 
modernizada e adequada à realidade atual. Este foi um dos motivos de optarmos 
pela reforma ampla", diz Marcelo Queiroz. 
A solenidade que irá marcar a reinauguração será realizada a partir das 18h e 
contará com uma palestra do economista Carlos Thadeu de Freitas, chefe do 
Departamento Econômico da CNC, que irá falar sobre "Perspectivas da economia 
para 2014, no Brasil e no RN". Logo em seguida será feito o descerramento da 



 

placa inaugural do prédio, a apresentação da programação das comemorações em 
homenagem aos 65 anos da entidade, e servido um coquetel. 
Estão sendo aguardadas as presenças da governadora do estado, Rosalba Ciarline; 
do prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves; do presidente do TJ RN, Aderson 
Silvino; do presidente da Assembleia Legislativa do estado; Ricardo Motta e do 
presidente da Câmara Municipal de Natal, Albert Dickson; além de outras 
autoridades como deputados estaduais e federais, senadores e o ministro da 
Previdência, Garibaldi Alves Filho. Toda a diretoria e os membros dos conselhos 
regionais de Sesc e Senac e do Conselho de Representantes da Fecomércio 
também devem prestigiar o evento. 
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Rosalba, Henrique e Carlos Eduardo prestigiam reinauguração do edifício-sede da 

Fecomércio  
22 de março de 2014 

A governadora Rosalba Ciarlini, o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique 
Alves e o prefeito Carlos Eduardo, participaram na noite desta sexta-feira (21), da 

cerimônia de reinauguração do edifício-sede da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio), localizado na avenida Alexandrino de 
Alencar. 

A solenidade também marcou o lançamento da programação alusiva aos 65 anos da 
instituição. 

Durante a solenidade, a Governadora Rosalba Ciarlini falou sobre o crescimento do 
emprego formalizado no Rio Grande do Norte. “Estamos tendo muitas obras em 
nosso Estado e os empregos que são gerados por elas, seja uma drenagem, a 
reforma de um hospital, a construção de uma escola, as adutoras, o aeroporto, a 
Barragem de Oiticica, significam o aquecimento do comércio. No ano passado, por 
exemplo, nós tivemos no RN um crescimento de 20% do emprego formalizado”, 

pontuou, acrescentando que o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado nordestino 
a aderir ao SuperSimples para as Micro e Pequenas Empresas (MPEs). 

Foto: Vivian Galvão 

 

Entre em contato!  
heitor.gregorio@hotmail.com Classificação: Positiva 
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22 de março de 2014 

Governadora prestigia reinauguração do edifício-sede da Fecomércio 

 

 

A governadora Rosalba Ciarlini participou na noite desta sexta-feira (21), da 

cerimônia de reinauguração do edifício-sede da Federação do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio), localizado na avenida Alexandrino de 

Alencar. A solenidade também marcou o lançamento da programação alusiva aos 65 

anos da instituição. 

Durante a solenidade, a Governadora Rosalba Ciarlini falou sobre o crescimento do 
emprego formalizado no Rio Grande do Norte. “Estamos tendo muitas obras em 
nosso Estado e os empregos que são gerados por elas, seja uma drenagem, a 
reforma de um hospital, a construção de uma escola, as adutoras, o aeroporto, a 
Barragem de Oitica, significam o aquecimento do comércio. No ano passado, por 
exemplo, nós tivemos no RN um crescimento de 20% do emprego formalizado”, 
pontuou, acrescentando que o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado nordestino 
a aderir ao SuperSimples para as Micro e Pequenas Empresas (MPEs)  
Classificação: Positiva 
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Em 21 de março de 2014 às 21:53 

Economia 
  

Fecomércio inaugura nova sede reafirmando o papel na defesa dos empresários 

A inauguração contou com a presença de políticos e empresários que afirmaram a 

importância da Federação na economia do RN 
por Virgínia França 

Após um ano de reforma, a sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do estado do Rio Grande do Norte foi inaugurada nesta sexta-feira (21). O 
evento inicia as comemorações dos 65 anos de fundação da entidade que contou com 
a presença do ministro de Trabalho e Emprego, Manoel Dias, presidente da Câmara 
dos Deputados, Henrique Alves, governadora do Estado, Rosalba Ciarlini, prefeito de 
Natal, Carlos Eduardo Alves, e outras autoridades políticas e empresários potiguares. 

Autoridades compareceram a inauguração da Fecomércio (Foto: Wellington Rocha) 
O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, foi o coroamento do trabalho que a 
entidade desenvolve no Rio Grande do Norte em defesa dos interesses da classe 
empresarial. 

“Hoje é um dia de festa. Temos um prédio com conforto para os trabalhadores e para 
os atendimentos. Com o passar do tempo, a Fecomércio tem mais credibilidade e 
aceitação para mantermos o nosso trabalho, defendendo as empresas, e com os dois 
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braços da Federação, o Senac e Sesc, que capacita e proporciona lazer, cultura aos 
trabalhadores”, comemorou Marcelo. 

A governadora Rosalba Ciarlini comentou sobre a importância da Fecomércio no 
desenvolvimento econômico do Estado, “trazendo informações para preparar aqueles 
que fazem previsões, projeções e para com isso termos condições de crescimento no 
estado”. 

Acompanhando o discurso da governadora, o prefeito de Natal, Carlos Eduardo, 
afirmou que a Federação “tem dado uma enorme contribuição no crescimento 
socioeconômico” de Natal. 

O vice-presidente da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), Flávio Azevedo, 
afirmou que a reinauguração da sede da Fecomércio é um marco para um novo 
momento e destacou o trabalho do presidente Marcelo Queiroz. 

“A inauguração é um marco no 
crescimento do comércio em 2014”, declarou o vice-presidente da CNI, Flávio Azevedo 
(Foto: Wellington Rocha) 
“A Fecomércio foi sempre muito bem conduzida, mas a gestão de Marcelo tem se 
destacado, pelos bons índices apresentados. O comércio vive um bom momento na 
economia e a inauguração é um marco no crescimento do comércio em 2014”, 
declarou o empresário. 

O deputado federal Henrique Alves disse que hoje é “um dia muito importante para o 
comércio do Rio Grande do Norte”. “O comércio potiguar vem se mostrado pujante e 
pode melhorar muito mais”, completou. 
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Presidente da Câmara dos Deputados 
parabenizou o presidente da Fecomércio (Foto: Wellington Rocha) 
O ministro Manoel Dias relatou que o Brasil vive um momento favorável 
economicamente no setor de comércio e reforçou “a manutenção da relação com a 
Confederação Nacional do Comércio e suas federações para a construção de um novo 
país”. 

O diretor superintendente do Sebrae no Rio Grande do Norte, José Ferreira de Melo 
Neto, ficou encantado com a nova sede e comentou que a Fecomércio “tem um lugar 
a altura”. 

“Vejo que a Fecomércio melhorou as condições de trabalho para atender os parceiros, 
que nós [Sebrae] temos muita honra de fazer parte, e seus associados, com um 
melhor atendimento”, encerrou. 

Atualizado em 21 de março às 21:58 

Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: SITE ICEM CARAÚBAS            DATA: 22.03.14 

Governadora prestigia reinauguração do edifício-sede da Fecomércio 

Gidel de Morais  
 
 

A Governadora Rosalba Ciarlini participou, na noite desta sexta-feira (21), da 
cerimônia de reinauguração do edifício-sede da Federação do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio), localizado na avenida Alexandrino de 
Alencar. A solenidade também marcou o lançamento da programação alusiva aos 65 
anos da instituição.  
 

 
 

Durante a solenidade, a Governadora Rosalba Ciarlini falou sobre o crescimento do 
emprego formalizado no Rio Grande do Norte. “Estamos tendo muitas obras em 
nosso Estado e os empregos que são gerados por elas, seja uma drenagem, a 
reforma de um hospital, a construção de uma escola, as adutoras, o aeroporto, a 
Barragem de Oitica, significam o aquecimento do comércio. No ano passado, por 
exemplo, nós tivemos no RN um crescimento de 20% do emprego formalizado”, 

pontuou, acrescentando que o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado nordestino 
a aderir ao SuperSimples para as Micro e Pequenas Empresas (MPEs). 
 
A chefe do Executivo Estadual também lembrou da expectativa que está sendo 
gerada pelo comércio com a realização da Copa do Mundo em Natal. “Os hotéis da 
nossa Natal estão com a capacidade esgotada, vamos ter mais de 300 voos extras 
chegando a Natal, vamos receber pessoas do mundo todo. Tudo isso é economia que 
circula”, disse Rosalba Ciarlini. 
 
O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, abordou a importância do 
setor para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. “O futuro apresentado é 
de cautela, mas também sabemos que o setor de comércio e serviços é quem vem 

puxando as vendas, o emprego. Este setor é o que mais emprega no nosso Estado, 
pois 46% de todos os empregos formais do RN estão no comércio”, disse. 
 
A solenidade também contou com a presença do ministro do Trabalho, Manoel Dias; 
do presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves; do prefeito Carlos 
Eduardo Alves; do presidente da Câmara Municipal de Natal, Albert Dickson e; da 
reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Ângela Paiva; além de 
outras autoridades e representantes da classe empresarial potiguar. 
 
 

http://www.icemcaraubas.com/2014/03/governadora-prestigia-reinauguracao-do.html


 

 
Fotos: Vivian Galvão 
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______________________________________________________  

Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: SITE PREFEITURA DO NATAL             DATA: 22.03.14  
 
22/03/2014 08:20 

 Prefeito participa da solenidade de aniversário de 65 anos da Fecomércio-
RN 

 
Marco Polo 

O prefeito de Natal, Carlos Eduardo, participou na noite desta sexta-feira (21), da 

solenidade alusiva aos 65 anos e a reinauguração do edifício-sede da Federação do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio-RN). Os 

festejos começaram com uma palestra do economista Carlos Thadeu de Freitas, 

chefe do Departamento Econômico da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (CNC) que falou sobre “A atual conjuntura econômica e 

perspectivas para 2014”. 

 

Ao término da palestra, o presidente da Fecomércio-RN, Marcelo Queiroz, convidou 

as autoridades presentes para a cerimônia de descerramento da placa alusiva a 

reinauguração do prédio. Além do prefeito, participaram da solenidade o Ministro 

do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, a governador do Estado, Rosalba Ciarlini, o 

presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves e o presidente da 

Câmara dos Vereadores de Natal, Albert Dickson. 

 

Carlos Eduardo parabenizou Marcelo Queiroz pela reinauguração da sede e pelos 65 

anos da Fecomércio-RN. Ele falou sobre a importância da organização para o 

desenvolvimento de Natal e do Rio Grande do Norte, destacando que a instituição 

representa um segmento forte que é um dos pilares sustentadores da economia 

local. O prefeito acrescentou que durante a realização da Copa do Mundo em Natal 

os empresários podem ficar tranquilos, pois não haverá feriados. 

 

O chefe do executivo municipal aproveitou a oportunidade para reforçar que a 

administração municipal tem contribuído bastante para o crescimento do setor de 



 

comércio e serviços de Natal, em virtude do grande volume de recursos que vem 

investindo na cidade. Carlos Eduardo lembrou que a Prefeitura está executando 

obras de infraestrutura, serviços urbanos, saúde, educação e cultura cujos recursos 

chegam a R$ 800 milhões. “Estamos reerguendo a cidade e essas obras em execução 

geram emprego e divisas que ajudam a movimentar toda a cadeia produtiva de 

Natal. Vamos continuar trabalhando para que a nossa capital cresça e se desenvolva 

cada vez mais”, disse. 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SÃO PAULO EM AÇÃO            DATA: 22.03.14  

MAR 

22 

 
Fecomércio RN reinaugura sua sede 

Ontem (21) a Federação de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 
reinaugurou sua sede, a qual tinha passado por reformas. 
Houve uma palestra com o Dr. Carlos Thadeu de Freitas,chefe da Divisão Econômica 
da confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC),  onde o 
mesmo falou sobre a economia Brasileira e as perspectivas para 2014. 
Depois da palestra os convidados foram recepcionados no piso superior do prédio, 
onde ocorreu a comemoração. Estiveram presentes na reinauguração: A 
governadora do estado do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini, o Presidente da 
Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, O prefeito de Natal, Carlos 
Eduardo e dentre outras autoridades. 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: GAZETA DO OESTE             DATA: 22.03.14  EDITORIA: LITZ 
MADRUGA 

 FECOMÉRCIO - SEDE NOVA 

O empresário Marcelo Fernandes de Queiroz, presidente do Sistema Fecomércio 
reinaugurou na tarde/noite de sexta feira, 21, o edifício-sede da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, na Avenida 
Alexandrino de Alencar, bairro do Alecrim, em Natal. 

  

FECOMÉRCIO - SEDE NOVA II 

O evento teve a participação do economista chefe do Departamento Econômico da 
Confederação Nacional do Comércio, Carlos Tadeu de Freitas, que focou o tema 
“Perspectivas da economia para 2014, no Brasil e no RN.” O presidente da 
Fecomércio realiza notável e administração, e o Brasil para melhorar, precisa apenas 
de uma dúzia de políticos e empresários bem-intencionados, padrão internacional, 
Marcelo Fernandes de Queiroz. 

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE DA REVISTA BZZZ             DATA: 22.03.14 
CIDADE 

Foto: Divulgação 

 
22 de março de 2014   -   06:56:22 
Prefeito anuncia que não será feriado nos dias de jogos da Copa em Natal 

A declaração do prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves (PDT), na noite 
reinauguração da sede do Sistema Fecomércio, nessa sexta-feira (21), era aguardada 
ansiosamente pelos empresários da cidade. O chefe do Executivo municipal garantiu 
que o comércio funcionará nos dias de jogos da Copa do Mundo 2014. 
  
"A Prefeitura do Natal assegura aos empresários que não será feriado nos dias de 
jogos da Copa do Mundo 2014 nesta cidade. Este é um ponto que vinha trazendo 
preocupação aos empresários, mas não há quem impeça de abrirmos nosso 

comércio, para aproveitar o fluxo de pessoas que vêm assistir os jogos, e fazer o que 
precisamos, que é promover o desenvolvimento da nossa economia", disse Carlos 
Eduardo. 
  
Pela Lei Geral da Copa, nos dias de jogos poderia ser decretado feriado. Esta semana 
durante um seminário para explicar as normas de proteção às marcas durante o 
mundial, organizado pela Prefeitura e pela Fifa, o principal questionamento dos 
empresários foi a questão dos feriados, mas na ocasião ficaram ainda sem resposta. 
  



 

Durante cerca de um ano, o prédio da Fecomércio RN, na Avenida Alexandrino de 
Alencar, 562, passou por adaptações e ganhou novos espaços e foi totalmente 
readaptado. Várias autoridades participaram do eento, além do prefeito. Estiveram 
presentes também a governadora do RN, Rosalba Ciarlini, o presidente da Câmara 
Federal, Henrique Alves, e o presidente da Câmara Municipal de Natal, Albert 
Dickson. . 



 

VEÍCULO: BLOG TERRITÓRIO LIVRE             DATA: 21.03.14   
 
21 
março 
Por Laurita Arruda em Agenda. 
Ministro do Trabalho em agenda potiguar 

 

O ministro do Trabalho e 
Emprego Manoel Dias cumpre agenda em Natal neste final de semana.  Tem reunião 
na  Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Ribeira e participa da 
reinauguração da sede da Fecomércio. 
Amanhã é esperado na Barra do Cunhaú para o 5º Grito da Pesca. 

Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ             DATA: 21.03.14   

 

Ministro do Trabalho, Manoel Dias, estará em Natal 

 0     Sem categoria      

O ministro do Trabalho e Emprego Manoel 
Dias cumpre agenda em Natal neste final de semana.  Tem reunião 
na  Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Ribeira e participa da 
reinauguração da sede da Fecomércio. 

Amanhã é esperado na Barra do Cunhaú para o 5º Grito da Pesca. 

http://www.blogdoserido.com.br/ministro-do-trabalho-manoel-dias-estara-em-natal/
http://www.blogdoserido.com.br/ministro-do-trabalho-manoel-dias-estara-em-natal/#respond
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VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE/ BLOG PANORAMA POLÍTICO       DATA: 
21.03.14   
 
Ministro do Trabalho estará hoje em Natal «  Panorama Político 
 
 
Clippada em: 21/03/2014 
 
Ministro do Trabalho estará hoje em Natal  
 21 de março de 2014 por annaruth 
 
 Comentários 0  
 
O ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, estará hoje em Natal para cumprir 
agenda administrativa. Seu primeiro compromisso será uma reunião na sede da 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, na Ribeira, às 16 horas. Em 
seguida, às 19 horas, o ministro participará da solenidade de reinauguração da sede 
da Federação do Comércio do Estado (Fecomércio/RN). 
 
Amanhã Manoel Dias cumprirá agenda em Barra do Cunhaú, município de 
Canguaretama, no 5º Grito da Pesca. 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE       DATA: 21.03.14   EDITORIA: JOTA 
OLIVEIRA 
 
Sede Com palestra do economista Carlos Thadeu de Freitas, seguida de coquetel, a 
Fecomércio/RN reinaugura seu edifício-sede, todo repaginado, no Alecrim. O evento, 
que terá serviço de manobristas, começa às 18h30. 
 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: MARCOS DANTAS       DATA: 21.03.14 
 
Ministro do Trabalho também estará em Natal nesta sexta-feira » Blog do Marcos 
Dantas 
 
 
 
Clippada em: 21/03/2014 
 
O ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, virá a Natal nesta sexta-feira (21) 
para cumprir agenda administrativa. Seu primeiro compromisso será uma reunião na 
sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, na Ribeira, às 16h. 
 
Em seguida, às 19h, o ministro participará da solenidade de reinauguração da sede 
da Federação do Comércio do Estado (Fecomércio/RN). Sábado (22), Manoel Dias 
cumprirá agenda em Barra do Cunhaú, município de Canguaretama, no 5º Grito da 
Pesca. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PONTO DE PAUTA       DATA: 21.03.14 
 
Ministro do Trabalho estará em Natal nesta sexta-feira 
 
 
Clippada em: 21/03/2014 
 
Ministro do Trabalho estará em Natal nesta sexta-feira  
 Postado as 14h04 | 20.03.2014 
 
O ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, virá a Natal nesta sexta-feira (21) 
para cumprir agenda administrativa. Seu primeiro compromisso será uma reunião na 
sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, na Ribeira, às 16 horas.  
 
Em seguida, às 19 horas, o ministro participará da solenidade de reinauguração da 
sede da Federação do Comércio do Estado (Fecomércio/RN). Sábado (22), Manoel 
Dias cumprirá agenda em Barra do Cunhaú, município de Canguaretama, no 5º Grito 
da Pesca. 
 
Fonte: Assessoria de imprensa 
 
    
     
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: ROSALIE ARRUDA       DATA: 20.03.14 
 
Rosalie Arruda: Ministro do Trabalho estará em Natal nesta sexta-feira 
 
http://www.rosaliearruda.com/2014/03/ministro-do-trabalho-estara-em-natal.html 
 
Clippada em: 20/03/2014 
 
O ministro do 
Trabalho e Emprego, Manoel Dias, virá a Natal nesta sexta-feira (21) 
para cumprir agenda administrativa. Seu primeiro compromisso será 
uma reunião na sede da Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego, na Ribeira, às 16 horas. 
 
  
 
 Em seguida, às 19 horas, o 
ministro participará da solenidade de reinauguração da sede da 
Federação do Comércio do Estado (Fecomércio/RN). Sábado (22), 
Manoel Dias cumprirá agenda em Barra do Cunhaú, município de 
Canguaretama, no 5º Grito da Pesca. 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: HILNETH CORREIA       DATA: 20.03.14 
 
Na Hora H - By Hilneth Correia - Colunista Social, os mais badalados eventos da 
sociedade Natalense você encontra no Na Hora H. Contato: (84) 3611-3168. 
 

 
 
FIQUEM SABENDO...  
 
postado por às 15:30:35 
 
FECOMÉRCIO EM FESTA 
 
Parabéns ao presidente Marcelo Queiroz, que inaugura sede da Fecomércio nesta 
sexta, com solenidade a partir das 18h. Durante o evento, haverá o descerramento 
da placa inaugural do prédio e o lançamento da programação em co-memoração 
pelos 65 anos de fundação da Fecomércio. Um marco para a história do comércio 
potiguar. 
 
COM SOLIDARIEDADE 
 



 

Nesta quinta, no auditório do Hospital Infantil Varela Santiago, foi lançada uma 
campanha de venda de camisetas alusivas à Copa do Mundo. Com o slogan 
&quot;Nesta Copa, Marque um Gol na sua Consciência”, a campanha visa a angariar 
recursos para adquirir um tomógrafo... 
 
FIOS SOLIDÁRIOS 
 
Que teve início no Marianinha, com a doação dos fios de cabelo de uma criança para 
pacientes do REVIVER, foi ampliada esta semana com a iniciativa da jornalista Raquel 
Louvain. O objetivo é arrecadar cabelos para fabricação de perucas que serão 
doadas a pacientes de câncer. Participam os salões Marcos Galvão, Belezaria e 
Lirêda. O corte é grátis. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM       DATA: 20.03.14 
 
Fecomercio-RN tem sede reinaugurada com palestra do economista Carlos Thadeu 
de Freitas - Blogs e Colunas - Nominuto.com 
 

 
 
Clippada em: 20/03/2014 
 
Marcelo Queiroz, Presidente da Fecomercio-RN  
 
   A solenidade que irá marcar a reinauguração  da sede da Federação do Comércio 
de Bens, 
Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte que será realizada nesta sexta-feira 
(dia 21)  a partir das  18h, contará com uma palestra do economista 
Carlos Thadeu de Freitas, chefe do Departamento Econômico da CNC, que irá falar 
sobre &quot;Perspectivas da economia para 2014, no Brasil e no RN&quot;. Logo 
em seguida será feito o descerramento da placa inaugural do prédio e apresentação 
da programação das comemorações em homenagem aos 65 anos da entidade. 
 
  No prédio também funcionam as presidências 
dos Conselhos Regionais do Sesc  e do 
Senac no Estado e levou mais de ano em obras. A sede da Fecomercio ganhou uma 
nova sala 
de reuniões, no primeiro andar e teve seu auditório (com capacidade para até 
100 pessoas), localizado no térreo, totalmente reformulado. Além disso, foi 
criado um espaço para eventos na cobertura. Houve ainda uma redistribuição das 
salas e todos os espaços físicos ganharam nova ambientação e mobiliário 
moderno, totalmente adequado às normas de ergonomia. O prédio ganhou ainda 



 

uma 
nova rampa de acesso e um elevador para o uso de portadores de pessoas com 
deficiência física e/ou mobilidade reduzida, bem como teve seus banheiros 
inteiramente adaptados para estes usuários. 
 
&quot;Este é um prédio 
antigo, construído nos anos 80. Muita coisa precisava ser modernizada e 
adequada à realidade atual. Este foi um dos motivos de optarmos pela reforma 
ampla&quot;, salienta o presidente da Fecomercio-RN, Marcelo Queiroz. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO CARLOS COSTA       DATA: 20.03.14 
 
MARCELO QUEIROZ REAFIRMA CRESCIMENTO NA CAPACITAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS NO INTERIOR E FALA SOBRE POSSÍVEL ENTRADA NA VIDA POLÍTICA 
 

 
Clippada em: 20/03/2014 
 
O Presidente do Sistema 
Fecomércio/SESC/Senac do RN, Marcelo Queiroz, concedeu entrevista ao blog do 
Carlos 
Costa. 
 
Nessa entrevista, falou do 
crescimento no atendimento as cidades do interior, disse que o Sistema que 
comanda, 
a cada ano vem crescendo em investimentos e no atendimento ao interior do 
estado, capacitando o trabalhador e atendendo com serviços e cursos 
profissionais gratuitos. 
 
Nessa entrevista, Marcelo também 
fala se realmente está entrando ou não para a política estadual. Ele vem sendo 
citado como possível candidato a suplência do Senado federal. 
 
CLIQUE ABAIXO E OUÇA A 
ENTREVISTA. 
 
Classificação: Positiva 



 

 
 
VEÍCULO: RODRIGO LOUREIRO         DATA: 20.03.14  

Clippada em: 20/03/2014 
 
Qua, 20 de Março de 2014 23:36  
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, participou, 
na manhã desta quarta-feira, 19.03, do Seminário de Proteção às Marcas, promovido 
pela Fecomércio e CDL Natal, em parceria com a Prefeitura de Natal e com a 
participação de representantes da Fifa, entre eles o Coordenador Geral de Proteção 
às Marcas da entidade, o suíço Auke-Jan. 
 
No encontro – que reuniu cerca de 150 pessoas, entre empresários, publicitários e 
imprensa - foram detalhadas e tiradas as dúvidas do empresariado local acerca do 
uso de marcas de empresas não patrocinadoras da Copa do Mundo de Futebol 2014, 
na chamada &quot;Área de Restrição Fifa&quot;, que engloba um raio de 2 km em 
torno da Arena das Dunas. 
 
  

 

  



 

 

  

 

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE             DATA: 22.03.14  EDITORIA: ASSU 
 
 AGRADECIMENTO 
A coluna entregou na noite de ontem, em Angicos, a comenda Aluízio Alves 
Sobrinho, "Baga", aos destaques do ano de 2013 e agradece a todos os que 
colaboraram para o sucesso de nosso baile de bodas de prata, em Angicos, inclusive 
ao ministro Garibaldi Filho, deputado Walter Alves, prefeito Júnior Chimbinha, 
deputado federal Henrique Alves, prefeito Carlos Eduardo Alves, deputada federal 
Sandra Rosado, presidente da Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz, entre outros.  
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL             DATA: 22.03.14  EDITORIA: RODA VIVA  

 Classificação: Neutra 
 
 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE             DATA: 23.03.14  EDITORIA: POESIA  

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE            DATA: 21.03.14         EDITORIA: CULTURA 
 

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE             DATA: 22.03.14  EDITORIA: GERAL  



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE        DATA: 20.03.14 
 
Projeto do Sesc "Encontro com o Cinema Alemão" chega a Mossoró | O Jornal de 
Hoje 
Foto:Divulgação 

 
 
Clippada em: 20/03/2014 



 

 
 
Depois de estrear em Natal no último dia 11, a mostra “Encontro com o cinema 
Alemão” chega a Mossoró. A abertura acontece na segunda-feira, 24 de março, às 
18h15, na unidade do Sesc, com um bate-papo sobre cinema, e exibição do 
filme Sonnenallee, que tem como foco à Alemanha Oriental, seus jovens, as canções 
e as danças proibidas. 
 
O projeto que marca o ano da Alemanha no Brasil, foi trazido ao Rio Grande do 
Norte pelo Sistema Fecomércio, que através do Sesc, exibe 10 filmes da safra 
contemporânea alemã. As produções audiovisuais alemãs são do final do século 20 e 
início do 21, e serão exibidas em seis unidades do Sesc. Em cartaz, são destacadas 
temáticas sobre a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha Oriental pós-
unificação.  Além de Natal e Mossoró, os filmes serão exibidos até o dia 14/04, nas 
unidades Sesc de São Paulo do Potengi, Caicó, Macaíba e Nova Cruz. 
 
Sobre a mostra 
 
Encontro com o Cinema Alemão, realizado em parceria com o Goethe Institut, nos 
brinda com dois temas de grande impacto na história do país: a Segunda Guerra 
Mundial e a vida na Alemanha Oriental com a unificação do país. Esse recorte nos 
proporciona conhecer, por intermédio da ficção, aspectos da vida cotidiana alemã, 
nos levando a refletir sobre uma infinidade de questões sociais e humanas, em 
detalhes normalmente esquecidos, apagados em filmes que costumamos ter acesso. 
 
Em cartaz, serão exibidos filmes como “Adeus, Lenin” (2003), “Berlin is in Germany” 
(2001) “ e “Yella” (2007), com faixas etárias que variam entre 12 e 14 anos. Uma 
abordagem bastante apropriada para uma ação do calendário da Temporada 
Alemanha  e Brasil, pois nos permite conhecer a produção cinematográfica 
contemporânea da Alemanha. 
 
Serviço: 
 
O quê? Mostra Encontro com o Cinema Alemão em Mossoró 
 
Quando? De 24/03 a 28/03 
 
Onde? Sesc Mossoró. Rua: Dr. João Marcelino, s/n.Nova Betânia. 
 
Acesso gratuito 
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 Mostra de Cinema Alemão do Sesc chega a Mossoró 
 Serão cinco dias de exibição gratuita de filmes na unidade do Sesc 
 
Depois de estrear em Natal no último dia 11, a mostra “Encontro com o cinema 
Alemão” chega a Mossoró. A abertura acontece na segunda-feira, 24 de março, às 
18h15, na unidade do Sesc, com um bate-papo com Giovani Rodrigues e Jonathas 
Andrade, idealizadores do CineClube Mossoró, e exibição do filme Sonnenallee, que 
tem como foco à Alemanha Oriental, seus jovens, as canções e as danças proibidas. 
 
O projeto que marca o ano da Alemanha no Brasil, foi trazido ao Rio Grande do 
Norte pelo Sistema Fecomércio, que através do Sesc, exibe 10 filmes da safra 
contemporânea alemã.  
 
As produções audiovisuais alemãs são do final do século 20 e início do 21, e serão 
exibidas em seis unidades do Sesc. Em cartaz, são destacadas temáticas sobre a 
Segunda Guerra Mundial e a Alemanha Oriental pós-unificação.   
 
Além de Natal e Mossoró, os filmes serão exibidos até o dia 14/04, nas unidades Sesc 
de São Paulo do Potengi, Caicó, Macaíba e Nova Cruz.  
 
Sobre a mostra 
 
Encontro com o Cinema Alemão, realizado em parceria com o Goethe Institut, nos 
brinda com dois temas de grande impacto na história do país: a Segunda Guerra 
Mundial e a vida na Alemanha Oriental com a unificação do país. Esse recorte nos 
proporciona conhecer, por intermédio da ficção, aspectos da vida cotidiana alemã, 
nos levando a refletir sobre uma infinidade de questões sociais e humanas, em 
detalhes normalmente esquecidos, apagados em filmes que costumamos ter acesso. 
 
Em cartaz, serão exibidos filmes como “Adeus, Lenin” (2003), “Berlin is in Germany” 
(2001) “ e “Yella” (2007), com faixas etárias que variam entre 12 e 14 anos.  
 
Uma abordagem bastante apropriada para uma ação do calendário da Temporada 
Alemanha e Brasil, pois nos permite conhecer a produção cinematográfica 
contemporânea da Alemanha. 
 
Serviço: 
 



 

O quê? Mostra Encontro com o Cinema Alemão em Mossoró 
 
Quando? De 24/03 a 28/03 
 
Onde? Sesc Mossoró. Rua: Dr. João Marcelino, s/n.Nova Betânia. 
 
Acesso gratuito 
 
  
 
Fonte: Sesc RN 
 
0 Comentário 
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Camila Masiso e o Patuá  

 
 Escrito por Toinho Silveira  
 
 Qui, 20 de Março de 2014 09:27  
 
A cantora Camila Masiso lança seu segundo álbum no dia 16 abril, às 20hs, no Teatro 
Riachuelo. Patuá será uma imersão na musicalidade afro-brasileira, dentre outros 
ritmos e influências, feita em parceria com grandes artistas potiguares. 
 
Para assistir ao show, basta levar 01 kg de alimento não perecível a partir do dia 
01/04 ao Pittsburg do Midway Mall e retirar o voucher. Em seguida, é preciso ir à 
bilheteria do teatro para trocar pelo ingresso. No lançamento, alguns dos parceiros 
musicais de Patuá subirão ao palco, num show que promete ser único. Participações 
especiais como Eduardo Taufic e Khrystal já estão confirmadas. 
 
Todos os convidado ganharão de presente o CD/DVD, que contém, além das onze 
músicas inéditas, o making off do trabalho, dirigido por Larissa R. Dantas, e o clipe da 
música “Além do Sol”, sob as lentes de Danilo Guanabara. O novo trabalho de Camila 
Masiso foi realizado por meio do Programa Djalma Maranhão, com patrocínio da 
Unimed Natal e do Sistema Fecomércio-Sesc RN, e do apoio do Pittsburg. Os 
alimentos arrecadados serão doados ao Mesa Brasil, programa de assistência do 
Sesc RN. 
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É preciso organizar e não descartar os incentivos fiscais” 

Publicação: 23 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Vinícius Menna - Repórter 
 
»entrevista» José Alves Filho - presidente da Adial Brasil 
 
Consolidar os incentivos fiscais estaduais como a mais eficaz política de 
desenvolvimento regional. Essa é a bandeira defendida pelo empresário e presidente 
da Associação Brasileira Pró-Desenvolvimento Regional Sustentável (Adial Brasil), 
José Alves Filho. A associação participou recentemente na formatação do projeto de 
Lei Nº 40 (PLS 40/2014), apresentado pelo senador Gim Argello (PTB/DF), que 
propõe normas gerais para a concessão de incentivos fiscais, fiscal-financeiros e de 
benefícios fiscais no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, para aplicação nos Programas de Desenvolvimento Regional. 
 
Em entrevista à TRIBUNA DO NORTE, José Alves Filho conta mais detalhes sobre o 
projeto e expõe seus argumentos para regulamentar os incentivos fiscais. “Hoje, a 
prática de atração de investimentos por incentivo fiscal de ICMS está bastante 
impregnada, está na nossa cultura econômica. Então não é uma coisa para se 
descartar, é algo que para se organizar, afirma. 

Silvio Simões José 
Alves Filho começou a trabalhar ajudando o pai nas Casas Alô Brasil. Se tornou 
presidente do Grupo José Alves, que além de atuar no atacado, trabalha com 
bebidas e refrescos e com ensino superior, pela Faculdades Alves Faria (Alfa) 
 
De que trata o Projeto de Lei do Senado? 
A maior parte dos estados do brasil tem decretos que regulamentam incentivos 



 

fiscais de ICMS para atrair investimentos, mas nós não temos uma lei federal que 
regulamente nacionalmente essas práticas. Então, os governos estaduais estão legais 
dentro de seus estados e estão ilegais nacionalmente. Hoje é remetido ao Confaz 
[Conselho Nacional de Política Fazendária] essa anuência, mas como São Paulo tem 
feito um bloqueio ferrenho contra a prática de atração de investimentos pelos 
demais estados, sempre vota contra, sempre fica barrando a regulamentação. 
 
Como o sistema de estados compete ao Senado, nós estamos buscando uma 
regulamentação via Senado para então o Confaz acompanhar o que o processo 
democrático no Congresso permite, que é a maioria absoluta dos votos. Como o 
Confaz é por unanimidade [votações] – isso não é democrático – o projeto acaba não 
passando. Então estamso com problemas dessa natureza desde 1994, ou seja, já 
temos 20 anos rodados e o processo não se resolve.  
 
Como o projeto pode acabar com a chamada guerra fiscal? 
Na prática, nós queremos estabelecer uma competição fiscal.  Porque guerra fiscal 
fica aquele negócio de um tocando ação contra o outro. No caso do Rio Grande do 
Norte, nós tivemos com a governadora no Supremo Tribunal [Federal] em setembro. 
Junto com os governadores do centro-oeste, nós fizemos um apelo para os 
governadores do norte e nordeste para irmos até os ministros do Supremo para 
explicar para eles as consequências do julgamento daquela súmula vinculante, que 
está lá desde 2011. E a governadora do Rio Grande do Norte estava explicando na 
ocasião: “Eu tenho incentivos fiscais para o microempresário de Confecções e, se eu 
acabar com incentivo fiscal de ICMS, eles param de vender e vai ter uma quebradeira 
de microempresários e por isso eu, como governadora, estou aqui apelando para 
que o Supremo coloque a mão na consciência. Não é só um problema econômico, 
mas também social. Hoje, a prática de atração de investimentos por incentivo fiscal 
de ICMS está bastante impregnada, está na nossa cultura econômica. Então não é 
uma coisa para se descartar, é algo que para se organizar porque tem que se 
proteger as economias mais pobres, menores, para que elas sejam atrativas. 
 
Qual o lado bom e o lado ruim desse projeto? 
Eu só vejo o lado bom porque no mundo capitalista em que estamos inseridos gira 
em torno do dinheiro. Ou a gente tem recursos financeiros para poder fazer 
melhoria social, ou não se faz melhoria social. Alguém tem que pagara conta.  Nós 
competimos com vários outros países na América do Sul e nas outras Américas. Nós 
presenciamos reuniões de governadores com industriais de multinacionais e fica 
claro que, o país que tiver a melhor equação de lucro, incluindo incentivos fiscais, é 
onde as indústrias vão investir. Quando uma multinacional fala que vai investir no 
Brasil, por ter uma boa equação de lucro, incluindo impostos e incentivos, se você 
não tiver um diferencial competitivo de preço para oferecer no nordeste, essas 
empresas todas vão se instalar no sul. 
 
A criação de normas gerais, que valessem de maneira igual para todos os estados, 



 

não poderia tornar os estados do nordeste menos atrativos? 
É ao contrário porque hoje, a governadora do Rio Grande do Norte às vezes tem que 
dar 100% de incentivo fiscal de ICMS para poder ser um pouco atrativo. Se você pega 
os poderes econômicos do nordeste e o do sul, o volume de negócios que pode ser 
feito no sul é bem maior. Vamos pelo PIB. O PIB só do Estado de São Paulo é 34% do 
PIB do país. Então, se eu tenho uma indústria instalada em São Paulo, o volume de 
negócios que eu já faço no meu start up é muito maior do que o volume que eu 
tenho na minha indústria no Rio Grande do Norte. Então, eu preciso dar condições 
do Rio Grande do Norte ser atrativo para as indústrias se instalarem e promoverem 
o desenvolvimento econômico do estado. Até porque viver de Fundo de Participação 
dos Estados (FPE)... não é um dinheiro tão grande assim. Pode ser grande para as 
demandas e os limites atuais, mas você não consegue construir hospitais na 
proporção da demanda da sua população, não consegue ter educação e segurança, 
financiados pelo Estado do Rio Grande do Norte, na proporção da arrecadação do 
Estado. É preciso fazer crescer a economia para poder ter maior fluxo de dinheiro. E 
se o Estado conseguir atrair indústrias, consegue atrair um volume de dinheiro 
suficiente para arcar com suas despesas públicas e ter capacidade de atendimento 
social, de estrutura pública, muito maior do que tem hoje. Porque isso que o Estado 
de São Paulo fica bloqueando [a regulamentação], porque quer tudo para ele. 
 
Mas como é exatamente a proposta do projeto? 
A nossa proposta fundamental é o seguinte: o primeiro ponto de referência é o PIB 
nominal dos estados. E por que PIB nominal, e não PIB per capita? Porque o PIB per 
capita é distorcido. Um estado com um PIB pequeno e uma população razoável tem 
um PIB médio que, na realidade, não representa a capacidade de alavancagem do 
Estado. Você pega São Paulo com um trilhão e meio de reais de PIB, que é 34% do 
PIB do Brasil, e o Rio Grande do Norte, que tem 0,86% do PIB do país. O Rio Grande 
do Norte fica com um valor de recursos na mão muito pequeno para fazer 
investimentos. Para fazer um hospital no Rio Grande do Norte, é um sacrífico 
hercúleo. A Organização Mundial do Comércio [OMC] prega que o incetivo fiscal 
deve ser dado a projeto de longo prazo. Esse longo prazo deve ser de 30 a 50 anos 
ou acima, e não abaixo. E volta e meia as pessoas falam em acabar com o incentivo 
fiscal, mas os países desenvolvidos, da Europa e também os Estados Unidos, já 
perceberam que o processo deve ser de longo prazo. Você não consegue reverter 
uma economia em dez anos. O processo é longo até criar substância. Outro ponto 
importante é que o incentivo fiscal de ICMS está favorecendo a cultura exportadora 
porque você vai estar produzindo mais do que consome na região. É tudo que o 
brasil precisa aprender: ter volumes de produção acima do seu consumo para 
exportar. A Alemanha exporta 40% do PIB dela. Nós temos um PIB de dois trilhões 
de dólares e exportamos só duzentos bilhões. A Alemanha tem um PIB de quatro 
trilhões de dólares e exporta um trilhão e seiscentos. Ela é a maior produtora 
industrial de café do mundo e não planta um pé de café, mas processa café do 
mundo inteiro e exporta para o mundo inteiro o café processado. Então, o incetivo 
fiscal de ICMS também está trazendo para as nossas regiões uma cultura de 



 

produção exportável para outras regiões, e com isso favorecendo as  economias 
regionais. 
 
Qual a sua avaliação sobre a redução das alíquotas de ICMS? 
Quando o pessoal concorda em reduzir essas alíquotas interestaduais de 12% para 
4%, na realidade não é para reduzir o ICMS coisa nenhuma, é para que aumente o 
ICMS arrecadado para os Estados. Você faz uma conta simplista: o que você compra 
de fora, você recebe com crédito de 12%. Normalmente, as dentro do Estado são de 
18%. Se você tem 12% de crédito, o consumidor vai pagar 6% adicionais. Se você 
reduz de 12% para 7%, ele vai pagar 9% adicional, e se reduzir para 4%, ele vai pagar 
14% adicional. Ou seja, o pessoal fica enganando a população, dizendo que redução 
das alíquotas interestaduais vaio trazer redução de carga tributária no país. Isso é 
um tremendo engodo porque o consumidor vai pagar mais caro. O que nós 
empresários pedimos é: simplifica a legislação. Não precisa mexer na taxa. O que eu 
não posso ter é uma regra em cada lugar. Os governadores tem o ICMS como uma 
forte fonte de arrecadação. Se a gente corta essa fonte, esse governador vai viver de 
quê? Ele vai ter que aumentar ainda mais as taxas de energia, de telefone, de 
combustível, porque tem que tirar dinheiro de algum lugar. 
 
Como esse projeto poderia trazer equilíbrio entre os estados? 
Nossa proposta fala o seguinte: o Rio Grande do Norte tem 0,86% do PIB do país, 
então pode dar 85% de incentivo fiscal do seu ICMS. São Paulo tem 34% do PIB, 
então não pode dar mais que 30%. Aí vocês vão ser competitivos. O que acontece 
hoje é que a governadora do Rio Grande do Norte é obrigada a dar 100% e às vezes 
alguma coisa do substituto para atrair investimento, porque investimento gera 
emprego, daí ela entende que é melhor para ela como governadora gerar emprego e 
às vezes abrir mão da receita. E ela tem que atender o seu eleitor porque eleitor 
desempregado é o anti-eleitor.  
 
Como está o trâmite desse projeto? 
O senador Gim Argello [PTB/DF] está tramitando o projeto dentro do Senado. O que 
nós estamos tentando fazer agora é alertar a mídia para que procure esclarecer a 
sociedade e os os políticos das suas regiões da importância disso para os estados 
para que o Senado olhe para isso e acelere o processo de aprovação porque nós 
temos convicção de que a aprovação disso inclusive ajuda a melhorar a economia do 
país como um todo. 
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João Carlos Caribé: 'Com mudança não faz sentido chamar isso de internet' 

Publicação: 23 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
De referência internacional como normativa que define os princípios, direitos e 
deveres dos usuários da internet, o Projeto de Lei do Marco Civil, tal como está 
escrito atualmente, passou a ser criticado inclusive pelos ativistas que 
acompanharam sua elaboração desde 2009. Entre eles, está João Carlos Caribé, que 
em entrevista à IHU On-Line, por e-mail, foi enfático em relação aos pontos 
inegociáveis a partir da proposta original. “Neutralidade da rede não se negocia de 
jeito nenhum, privacidade não se negocia de jeito nenhum, e a liberdade também 
não se negocia de jeito nenhum. Não abrimos mão desse tripé.” 
 
Caribé esclarece que o texto do Marco Civil foi alterado pela primeira vez na Casa 
Civil e a versão enviada à Câmara dos Deputados já propunha a quebra da 
neutralidade. “As modificações na questão de neutralidade estavam muito claras: 
conforme regulamentação. Ou seja, para quem não está ligado, essa expressão 
passaria sem maiores problemas”. Segundo ele, essa versão do texto é a que o 
deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) “chama de original, mas não é. O texto foi 
deformado para atender as empresas de telecomunicações. Além disso, esse é o 
texto que ele quer votar, porque quem vai regulamentar a rede será a Anatel. A 
Anatel já fez a consulta pública acerca da neutralidade, já definiu mais ou menos 
como ela irá regulamentar isso e só está esperando o Marco Civil virar lei para 
regulamentar a neutralidade”, denuncia. 
 
Na avaliação de Caribé, as alterações feitas no texto original do Marco Civil 
demonstram as estratégias das empresas de telecomunicações. “Para elas, interessa 
que o Marco Civil não seja votado nunca; caso seja votado, elas vão tentar inserir o 
conceito de “liberdade de negócios” no texto. Na entrevista a seguir, o publicitário 
esclarece quais são os outros pontos de divergências em torno do Marco Civil. 
Valter Campanato 
/ABr



 

João Carlos Caribé é publicitário, pós-graduado em Mídias Digitais e atua como 
consultor e ativista pelos direitos e inclusão digital 
 
O projeto era considerado avançado, mas o texto foi modificado diversas vezes. 
Quais são os principais pontos de discussão e divergência em torno do atual texto 
do Marco Civil?  
O texto original era ótimo, mas depois de uma série de audiências públicas, foi 
elaborado outro, próximo do ideal. O problema é que existem configurações de 
forças muito fortes dentro da Câmara dos Deputados e, então, depois que o texto 
estava pronto e entrou em tramitação, essas forças começaram a atuar – ocorre que 
elas não participam do debate público, ou seja, agem sempre de portas fechadas – e 
se organizaram, num primeiro momento, em dois blocos dentro da Câmara: o bloco 
da Globo e o das empresas de telecomunicações e de copyright, que queriam que o 
Marco Civil inserisse o parágrafo 2º, o qual previa remover o conteúdo de copyright 
sem ordem judicial. 
 
Posteriormente, elaboramos uma proposta para melhorar um pouco isso, porque o 
texto estava muito ambíguo e permitiria que qualquer um, baseado nessa premissa, 
pedisse para retirar um conteúdo da rede. Eu mesmo utilizei uma figurinha do 
tamanho de um selo para ilustrar um texto, e mandaram retirá-la do ar, porque era a 
imagem de capa de um livro do Chris Anderson e, ao utilizá-la, eu violava os direitos 
autorais do escritor. Ou seja, conteúdos culturais são removidos da rede por conta 
de uma bobagem. Pior ainda foi o caso envolvendo a Folha de São Paulo e a Falha de 
São Paulo. Os membros da Folha colocaram a Falha na Justiça com uma série de 



 

argumentos de que eles violaram a marca “Folha”. Essa medida abriu um 
antecedente perigoso. Mas essa premissa do parágrafo 2º foi a condição que as 
empresas de comunicações e a indústria de copyright exigiram para passarem a 
apoiar o Marco Civil. 
 
E o princípio de neutralidade? 
As empresas de telecomunicações querem porque querem quebrar a neutralidade 
da rede, pois pretendem ganhar dinheiro com isso. Carol Conway, advogada do 
Universo Online, fez um estudo e descobriu que as empresas de telecomunicações 
lucram quatro vezes mais do que os bancos. Recentemente foi publicado um artigo 
mostrando que muitas dessas empresas mandam quase todo o seu lucro para o 
exterior. Ou seja, nós estamos utilizando telefone para financiar os países do Norte. 
 
Um dos problemas mais graves do governo Dilma e do sistema do governo em si é 
atuação por emoção. Com o episódio do Snowden, que divulgou as espionagens da 
NSA, alguém soprou no ouvido da Dilma dizendo que o ideal era que as empresas de 
conteúdo que atuam no Brasil tivessem Data Center. Mas este argumento serve a 
dois propósitos. Em primeiro lugar, não resolve o problema para o qual foi 
inventado, ou seja, ter o Data Center no Brasil não significa que os usuários terão 
seus dados protegidos. Muito pelo contrário, quer dizer que as organizações 
brasileiras poderão espionar os dados do usuário. Em segundo lugar, com o Data 
Center no Brasil, fica muito mais fácil de ter resposta de remoção de conteúdo. 
 
Em relação a isso, a proposta do Marco Civil era outra. Existem muitas ações de 
remoções de conteúdo do Google, do Facebook e de sites internacionais na Justiça 
brasileira, mas os membros dessas organizações alegam que o servidor deles está 
fora do Brasil, então eles não estão sujeitos às leis brasileiras e não irão remover 
nenhum conteúdo. Então, a utilização do Data Center, baseado nesse argumento, cai 
por terra. Nesse sentido, começaram a estragar o Marco Civil, e muitas normas de 
vigilância foram inseridas de última hora no texto. 
 
Além disso, foi inserida na definição de neutralidade a expressão “liberdade de 
negócios”. Essa mudança, para mim – e alguns advogados também concordam com 
a minha preocupação –, é um gancho para as empresas de telecomunicações 
abrirem ações na Justiça para quebrarem a neutralidade com base na premissa de 
liberdade de negócios. 
 
Essa é a “pegadinha” que eles estão inserindo no código do Marco Civil. Não tem 
nenhuma explicação para esta expressão estar lá a não ser essa. A partir dessas 
alterações, você vê como foram estragando um projeto de lei que era maravilhoso. 
Era um projeto reverenciado no mundo todo: várias organizações internacionais 
achavam o Marco Civil espetacular, uma proposta incrível, e aí nossos parlamentares 
conseguiram estragar o projeto. 
 



 

 E a inserção do artigo 16? Houve pressão? 
No novo texto também foi inserido o artigo 16 – que é um dos piores –, por pressão 
da Polícia Federal e dos bancos. Esse artigo permite, tecnicamente, que se registrem 
os meta-dados dos usuários. Ou seja, dentro do artigo 16 tinha a opção dos logs. O 
Marco Civil, quando foi criado, era justamente uma resposta ao AI-5 Digital do 
projeto Azeredo, que não tratava dos log, os quais seriam abordados no Marco Civil, 
que determinava o seguinte: provedor de conexão registra somente o log de 
conexão, que nada mais é do que o IP que ele deu ao usuário, e a data e a hora. O 
provedor de conteúdo, por sua vez, registra o acesso do usuário. Então, por 
exemplo, quando uma pessoa faz um comentário em um blog, ali fica registrado o IP 
dele e o horário em que entrou. O WordPress faz isso automaticamente, como o 
Facebook e o Twitter estão sempre registrando o IP e a hora em que a pessoa 
entrou. Mas isso aí, no texto original do Marco Civil, era algo facultativo, ou seja, não 
era obrigatório registrar esse acesso. Ou seja, o site de conteúdo só era obrigado a 
registrar esse acesso em caso de ordem judicial. 
 
O Marco Civil também proibia que o provedor de conexão registrasse o acesso às 
aplicações. Hoje, sem essa normativa, a Oi, por exemplo, usa uma ferramenta que 
foi supostamente banida da Inglaterra. Trata-se de um software que fica registrando 
tudo o que o usuário faz. Quando você conecta pela Oi, pela Velox, sua navegação é 
totalmente vigiada. A operadora registra todas as páginas que você visita para te 
oferecer publicidade diferenciada. Esse é o argumento da empresa. Mas isso é um 
perigo. 
 
Qual a influência das teles na mudança do Marco Civil tal como está escrito? 
As teles pressionaram, e Eduardo Cunha é o principal porta-voz delas. As teles têm 
duas estratégias: para elas, interessa que o Marco Civil não seja votado nunca; caso 
seja votado, elas vão tentar inserir o conceito de “liberdade de negócios” no texto. 
Ocorre que mais adiante, no Senado, elas tentarão derrubar o princípio da 
neutralidade. Ou seja, para as empresas de telecomunicações, o principal ponto de 
discórdia é a neutralidade da internet, a qual, em termos gerais significa o seguinte: 
tudo que trafega na internet, seja texto, vídeo, uma música, ou uma conversa feita 
pelo Skype ou pelo WhatsApp, ou qualquer coisa parecida, é transformado em 
pacotes de dados e viaja pela rede dessa forma. 
 
Então, a neutralidade significa que todos esses pacotes são iguais perante a rede, ou 
seja, não existe uma prioridade de um tipo de pacote baseado no seu conteúdo ou 
na sua origem. O que as teles querem fazer? Elas querem justamente o contrário, ou 
seja, querem poder restringir os pacotes de dados com base no seu conteúdo e sua 
origem. Quais são as implicações disso? Você está acostumado a utilizar um 
buscador que não é o Google, mas a empresa de telecomunicação não fez um 
acordo com esse buscador, e aí demorará uma eternidade para carregá-lo, enquanto 
o Google carregará em um instantinho. 
Você tentará fazer uma ligação no Skype e não vai conseguir porque a conexão 



 

estará péssima. A Virtua faz isso hoje com o YouTube, por exemplo. Uma vez que se 
quebre a neutralidade, o usuário só terá contato com provedores de conteúdo, e só 
vai poder fazer negócio na internet quem tiver dinheiro. Então, as teles passarão a 
ser os donos da internet. E ela vai começar a ser fragmentada, segmentada. 
 
O texto rompe com a ideia central de liberdade e funcionamento da internet? 
 O texto atual subverte tudo. Vamos deixar de ter internet para ter uma espécie de 
América Online - AOL. No início da internet, nos anos 1990, 1996, a América Online 
nos Estados Unidos era uma grande rede privada de conteúdo. Inclusive, o próprio 
Bill Gates, quando criou a MSN, que era Microsoft Net Work, uma rede concorrente 
à American Online, falou que a internet não iria dar certo, e quebrou a cara. A 
internet justamente funciona porque é uma rede livre, onde todos podem criar e 
compartilhar conteúdo; é uma rede plural. Mas sem a neutralidade, tudo vai acabar. 
Nós vamos voltar a esse antigo modelo de rede com curadoria, com conteúdo 
priorizado ou com “guardas”, digamos assim. Será horrível. 
 
Não vai nem fazer sentido chamar o que querem criar de internet. Poderemos 
chamá-la de “rede de conteúdos”, algo mais ou menos assim. E as teles insistem em 
uma tese ainda mais absurda: a de que o pobre só acessa e-mail. Entretanto, Mário 
Brandão, que é presidente da Associação Brasileira de Centro de Inclusão Digital - 
ABCDI, que são as Lan Houses, fala que acontece o contrário: a pessoas que utilizam 
as Lan Houses acessam muitos vídeos, fazem muito learnings, usam muito conteúdo 
multimídia, mais até do que você ou eu. Então, a proposta das teles está totalmente 
equivocada na sua concepção. 
 
Quais são as mudanças que você sugere no texto atual do Marco Civil? Que 
questões são inegociáveis comparando o texto original e o texto atual? 
Neutralidade da rede não se negocia de jeito nenhum, privacidade não se negocia de 
jeito nenhum, e a liberdade também não se negocia de jeito nenhum. Não abrimos 
mão desse tripé. Então, não queremos de jeito nenhum, entre outros, o artigo 16, 
porque ele não tem o menor sentido e acaba com o Marco Civil. 
 


