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"O microempresário representa mais de R$ 8 milhões em negócios no país", diz 
Amaro Sales - Notícias - Entrevistas - Nominuto.com 
 
 
A Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern) lançou recentemente a 
primeira edição da Agenda Legislativa da Indústria do Rio Grande do Norte. A 
Agenda cataloga propostas priorizadas e temas que tramitam nas duas Casas 
Legislativas e reflete, principalmente, a preocupação sobre assuntos econômicos, 
tributários, educação, infraestrutura, institucional, meio ambiente, relações de 
consumo, relações de trabalho, responsabilidade social e transporte. 
 
Para falar sobre a Agenda Legislativa, o presidente da Fiern, Amaro Sales foi 
entrevistado pelo jornalista Diógenes Dantas. 
 
Confira a entrevista: 
 
Diógenes Dantas - Recentemente a Fiern lançou a Agenda Legislativa, seguindo a 
orientação da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O que está previsto na 
Agenda Legislativa? 
 
Amaro Sales - Eu que sou representante da micro e pequena empresa, vejo uma 
grande importância na Lei Geral, que protege as micro e pequenas empresas. Temos 
hoje um Projeto de Lei com mudanças para proteger as micro e pequenas empresas 
como a questão do limite estadual. Hoje o limite para elas é de três milhões e 
seiscentos e alguns estados resistem em acompanhar esse valor. O Rio Grande do 
Norte, a governadora Rosalba Ciarlini, sensibilizada com essa questão ela traz o 
fortalecimento para o estado e esse pleito é nacional, para que todos os estados 
acertem esse limite.  
 
Diógenes Dantas - E por que é importante que esse limite seja seguido nos estados?  
 
Amaro Sales - Se o pequeno empresário tem um limite na esfera federal de três 
milhões e seiscentos não faz sentido ele fazer a tributação se o limite é de um milhão 
e oitocentos. O Rio Grande do Norte está em sintonia com o nacional. Temos a 
questão da transição de quando a empresa atinge o limite de três milhões e 
seiscentos para que ela possa ter um escalonamento de saída. Hoje conheço 
empresários que tem três empresas porque ele ultrapassou esse limite. Para se ter 
uma ideia o BNDES tem um limite de dezesseis milhões e quatrocentos mil então nos 
pedimos um limite maior e como não foi atendido, pedimos no novo modelo 
queremos a transição para que a empresa não seja prejudicada. O empresário foge 
[..] Ele não está fazendo nada de ilegal, ele só está fugindo dessa tributação burra 
que se aplica na hora em que não vê a mudança desse limite. Nós temos ainda a 



 

fluição dos benefícios fiscais, para se ter uma ideia, a micro e pequena empresa não 
tem o direito como é o caso da desoneração das folhas de pagamento. A micro e 
pequena empresa continua pagando como as grandes. O micro e pequeno 
empresário representa no país mais de R$ 8 milhões em negócio. Representa mais 
de 40% da economia nacional e 53% da empregabilidade do país, então o governo 
tem que se preocupar com as micro e pequenas empresas. Se o governo se 
preocupa tanto com a questão da empregabilidade, o governo deveria incentivar as 
micro e pequenas empresas e se cada uma empregasse uma pessoa, apenas uma, o 
governo teria oito milhões de empregos. Isso já foi dito ao governo federal, através 
do discurso de Guilherme Affif, secretário com status de ministro e te conhecimento 
da micro e pequena empresa. Outro pedido que vem sendo feito é a universalização 
das empresas. Hoje temos um limite de setores que não podem participar, como é o 
caso as empresas da construção civil que tem as grandes construtoras, as médias e 
tem as pequenas, que trabalham no efeito formiguinha. As pequenas estão aleijadas 
porque não podem participar como micro e pequena empresa na questão do 
faturamento. O pessoal de serviços, contador, médico, advogado, fisioterapeuta, 
não podem ser excluídos por categoria e sim por volume que as empresas façam. O 
deputado Henrique sensibilizado com esse pleito, eu e o presidente da Casa 
combinou de colocar em votação no dia 29 de abril, no final do mês.  
 
Diógenes Dantas - Boa parte da Agenda Legislativa é formada por pleitos nacionais. 
No Rio Grande do Norte existe algo que deve ser feito esse ano?  
 
Amaro Sales – Esse ano fizemos a primeira vez uma parceria com o legislativo local, 
com o deputado e presidente da Assembleia legislativa, Ricardo Motta e o 
representante da Câmara, Júlio Protásio e entendemos que o setor produtivo não 
pode ficar longe do poder executivo e legislativo e essa aproximação que venho 
trazendo junto aos poderes. Entendo que o empresário precisa dessa interação. Hoje 
vivemos numa comunidade industrial que precisa do executivo, legislativo e também 
do judiciário para que possamos sobreviver juntos. Tem uma pesquisa feita onde 
29% da economia do Rio Grande do Norte vem do poder público, temos o 
entendimento e essa parceria com os poderes.  
 
Diógenes Dantas – No próximo dia 25 será divulgado um estudo sobre a viabilidade 
das vias de cabotagem. A Fiernjá teve acesso ao estudo? 
 
Amaro Sales – Esse estudo é custeado pela Codern, Fiern e Fecomércio para 
desengavetar um projeto de 30 anos sobre a linha de cabotagem que vai trazer 
empresas comerciais e industrais um barateamento no custo do frete. Para se ter 
uma ideia uma carreta carregada de açúcar de São Paulo é mais barato ela vir 
através da linha rodoviária do que marítima. [A linha de cabotagem é o transporte 
de navio entre os estados de uma nação]. Então o estudo traz as industrias e o 
comércio que trazem seus produtos, cargas do sul do país transportem pelo mar. As 
linhas só operam com linhas nacionais e essa aliança pela linha de cabotagem torne 



 

viável. Quatro empresas visitaram o estande e todos demonstraram interesse. Dessa 
vez, acredito que dessa vez os gargalos existentes no Porto serão sanados e 
conseguiremos iniciar o trabalho da linha de cabotagem. 
 
Diógenes Dantas – Quais os setores produtivos no Rio Grande do Norte que serão 
beneficiados com essa linha de cabotagem? 
 
Amaro Sales – Os setores têxtil, balas (confeitos), frutas, sal, de pesca e camarão. 
São setores importantes da economia do Estado que vão estar melhorando suas 
margens em torno do frete.  
 
Diógenes Dantas – Como a Fiern está vendo essa polemica dos mexicanos que não 
podem desembarcar aqui.  
 
Amaro Sales – Diógenes, é o que eu tenho dito nas minhas entrevistas: é a questão 
do planejamento. Eu não tenho dúvida que a ponte Newton Navarro foi importante 
e trouxe um beneficio para a cidade, estrutura para o Rio Grande do Norte e para 
Natal, mas não foi pensada a questão da passagem dos navios (Com quatro, cinco 
mil pessoas). O potencial que Natal tem pro turismo e agora com o terminal de 
passageiros, mas não vai conseguir porque os navios não entram no Porto. Então, 
lamentamos e eu lhe confesso que muitas pessoas dizem que os navios podem para 
em Recife e virem pra Natal através do meio rodoviário.  
 
Diógenes Dantas – Um dos trabalhos que está sendo feito no Rio Grande do Norte é 
o “Mais RN” com a participação da Fiern para planejar a economia dos próximos 20 
anos.  Quando teremos os primeiros resultados desse projeto? 
 
Amaro Sales – A Fiern vem trabalhando nesse projeto para o Rio Grande do norte 
com apoio das federações, do Governo do Estado e mais 15 empresas e acredito que 
estaremos entregando no mês de junho. Está sendo custeado pelas empresas 
privadas e identifica vários setores de importância na economia, mas não adianta 
fazer com o “achismo” com dados confiáveis. Antes se falavam que o Porto poderia 
ser feito em Porto do Mangue, em Caiçara. Um empresário só vai investir no Rio 
Grande do Norte quando tiver o mapeamento do Estado.  
 
Diógenes Dantas – Quer dizer que o “Mais RN” é um estudo que vai servir para o 
empresário do Rio Grande do Norte e para quem está lá fora? É isso? 
 
Amaro Sales – Para se ter uma ideia, o projeto faz um mapeamento das 
oportunidades e traz as políticas públicas que poderão ser implementadas. O Rio 
Grande do Norte não tem uma política industrial delineada, nunca foi feita e não 
adianta procurar culpados. Só temos que pensar para frente, como temos feito com 
todos os sistemas da industria do Rio Grande do Norte. Em qualquer lugar do 
mundo, os empresários poderão acessar em cinco idiomas e empresários que 



 

queiram investir aqui, terão acesso a informações. Por exemplo, o setor eólico, o Rio 
Grande do norte é o maior produtor de energia eólica do Brasil.  
 
Diógenes Dantas – Por falar em energia eólica, como está a questão das linhas de 
transmissão. Foram resolvidas? 
 
Amaro Sales – Depois de um atraso de dois anos não é possível que não tivessem 
sido resolvidas. O governo federal está trazendo no mês de maio um leilão de novas 
linhas de transmissão, as empresas que atrasaram não poderão participar, mas em 
junho, setembro e dezembro teremos mais leilões. O Rio Grande do Norte foi 
beneficiado com os ventos e essa energia renovável, energias limpas que vão trazer 
desenvolvimento.  
 
Diógenes Dantas – E qual a previsão da economia do Rio Grande do Norte para este 
ano? 
 
Amaro Sales – Eu sou otimista, acredito que 2014 poderemos preparar um belíssimo 
2015. Teremos a Copa e temos que aproveitar o legado da Copa e as pessoas que 
vão ver Natal nessa Copa. O Rio Grande do Norte tem um turismo da praia, de sol. 
Acredito que vamos ter uma economia do Estado neste ano uma preparação para 
2015. 
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segunda-feira, 21 de abril de 2014 
Depois do feriadão, competições estão de volta 
 

O futebol amador em Mossoró traz como atração para o período 
pós-feriadão, mais uma rodada do II Campeonato de Futebol Sociaty dos 
Comerciários. A competição iniciada no dia 23 de março, sob a coordenação do 
professor Onesimar Carneiro, se prolongará até o dia 1º de junho, organizado pelo 
Sindicato dos Empregados no Comércio de Mossoró e Médio Oeste do Rio Grande 
do Norte - Secom-RN.  
Nesta terça-feira, 22, serão dois jogos na quadra do Sesc, com o primeiro confronto 
da noite começando às 19h, entre as equipes da Riachuelo e Toda Tinta. A jornada 
dupla será complementada com a partida envolvendo Vertinho Pneus e Motoeste. 
Ao todo já foram realizados 14 jogos.  
Estão disputando o II Campeonato de Futebol Society dos Comerciários de Mossoró 
doze equipes, divididas em duas chaves. Na chave "A" estão: A Iluminadora, 
Vertinho Pneus, Relativa, Motoeste Honda, Rebouças Supermercado e Loja Santa 
Lúcia. Na "B" aparecem: Tony Peças, Riachuelo, Toda Tinta, Sol Comercial, Atacadão 
e Supermercado Queiroz. O campeonato será disputado em quatro fases. 
Fonte: O Mossoroense
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Natal é a oitava cidade do país mais beneficiada pelos cursos do Pronatec «  e-
Turismo 
 
 18 de abril de 2014 por antonioroberto 
 
 
Mais de 166 mil pessoas já se matricularam no Pronatec Turismo, programa de 
qualificação profissional do Ministério do Turismo em parceria com o Ministério da 
Educação. O programa oferece gratuitamente 54 cursos de idiomas e 
profissionalizantes ligados ao setor de turismo, como garçons, camareira, bartender, 
recepcionista de hotel, entre outros. Taxistas, agentes de turismo, policiais civis e 
militares, guardas municipais e corpo de bombeiros também estão sendo treinados 
para recepcionar os visitantes durante a Copa do Mundo. 
 
Os cursos do Pronatec são realizados pelo Senac, Senai, Sesc e Sesi, institutos 
federais e estaduais de educação, em 120 cidades brasileiras. Das 166 mil matriculas, 
89,1 mil foram realizadas nas cidades-sede da Copa do Mundo: Salvador (11.875), 
Cuiabá (11.092), Rio de Janeiro (10.040), Porto Alegre (9.149), Brasília (8.661), 
Fortaleza (7.972), São Paulo (7.107), Natal (6.082), Manaus (5.368), Recife (4.592), 
Belo Horizonte (4.465) e Curitiba (2.766). As outras 76,9 mil matriculas foram 
realizadas nas demais cidades participantes do programa. A oferta de vagas depende 
da identificação da demanda nos municípios. 
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Turismo por Cristina Lira : Pronatec Turismo ultrapassa meta para a Copa 
 
Até agora, 166 mil pessoas já foram matriculadas no programa de 
qualificação profissional do Ministério do Turismo. A 
expectativa era preencher 157 mil vagas até o 
mundial 
 
O ex-vigilante Sinvaldo Rodrigues, 
de 35 anos, estava desempregado quando se inscreveu no Pronatec Turismo 
para fazer o curso de garçom em Belo Horizonte. Assim que concluiu o 
curso, conseguiu um trabalho na área e, em pouco tempo, já 
estava com a carteira de trabalho assinada. Hoje, Sinvaldo é 
garçom no Restaurante Escola do Senac, na capital mineira, e sua 
renda mensal é maior do que a de vigilante. “Eu nunca havia 
trabalhado nessa área, não tinha experiência, comecei 
do zero. Digo sempre que esse curso foi um ‘achado’ na minha 
vida”, diz. Assim como Sinvaldo, mais de 166 
mil pessoas já se matricularam no Pronatec Turismo, programa de 
qualificação profissional do Ministério do Turismo em 
Parceria com o Ministério da Educação. O programa 
oferece gratuitamente 54 cursos de idiomas e profissionalizantes ligados ao 
setor de turismo, como garçons, camareira, bartender, recepcionista 
de hotel, entre outros. Taxistas, agentes de turismo, policiais civis e 
militares, guardas municipais e corpo de bombeiros também 
estão sendo treinados para recepcionar os visitantes durante a Copa 
do Mundo. Atender bem o turista é uma 
das missões do Ministério do Turismo – e uma 
realização dos prestadores de serviço do setor, como 
revelam duas pesquisas recentes, feitas com estrangeiros que estiveram no 
país para a Copa das Confederações e Jornada Mundial 
da Juventude. Em linhas gerais, o nível de satisfação 
com os serviços turísticos no país alcançou 
níveis acima de 90%, de modo que a maioria dos visitantes pretende 
voltar ao país. Os cursos do Pronatec são 
realizados pelo Senac, Senai, Sesc e Sesi, institutos federais e estaduais 
de educação, em 120 cidades brasileiras. Das 166 mil 
matriculas, 89,1 mil foram realizadas nas cidades-sede da Copa do Mundo: 
Salvador (11.875), Cuiabá (11.092), Rio de Janeiro (10.040), Porto 
Alegre (9.149), Brasília (8.661), Fortaleza (7.972), São 
Paulo (7.107), Natal (6.082), Manaus (5.368), Recife (4.592), Belo 
Horizonte (4.465) e Curitiba (2.766). As outras 76,9 mil matriculas foram 
realizadas nas demais cidades participantes do programa. A oferta de vagas 
depende da identificação da demanda nos 



 

municípios. De acordo com o ministro do 
Turismo, Vinicius Lages, ao investir em capacitação 
profissional, o MTur aumenta a competitividade dos destinos e contribui 
para o desenvolvimento do setor. “Fortalecer a imagem do Brasil, 
qualificando os trabalhadores para atender com qualidade e 
competência aos visitantes, será um dos benefícios mais 
importantes após o mundial”, afirma. Mais 68 mil vagas estão 
disponíveis para o primeiro semestre deste ano, para as modalidades 
Pronatec 
Copa, Pronatec 
Copa na Empresa e Pronatec 
Copa Social. Para se inscrever, o interessado deve procurar os 
órgãos municipais ou estaduais de Turismo, 
responsáveis por informar os cursos disponíveis na cidade e 
realizar a pré-matrícula. Geração de empregos 
- A Copa do Mundo pode gerar 380 mil empregos temporários no 
país em 2014, de acordo com um estudo realizado pela Value Partners 
Brasil, uma empresa de consultoria de gestão, a pedido do 
Ministério do Esporte. As novas vagas serão oferecidas 
especialmente por bares e restaurantes, em cargos como recepcionista, 
atendente e garçom. 
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Restaurante Mina D’Água abrirá filial em Ponta Negra durante a Copa «  Ao Ponto 
 

 
 
 
 
Restaurante Mina D’Água abrirá filial em Ponta Negra durante a Copa  
 17 de abril de 2014 por Cinthia Lopes 
 
Mina D’Água ganhará uma versão maior em Ponta Negra. Foto: Adriano Abreu/TN 
 
Mais restaurantes começam a abrir suas portas aproveitando os bons ventos 
turísticos da Copa do Mundo. Um deles é o Restaurante Mina D’Água. Destaque no 
roteiro gastronômico natalense por empunhar a bandeira da tradicional culinária 
mineira, a casa comandada por Geraldo e Ana Cristina Rezende, depois de oito anos 
de atividades no bairro de Petrópolis,  terá sua primeira filial em Ponta Negra – 
próximo ao Camarões Potiguar e ao Sesc. A inauguração está prevista para a 
primeira semana de junho. 
 
As mineirices estarão por toda parte e não só no sotaque e simpatia dos anfitriões. 
Nos pratos tradicionais da casa, preparados em forno de pedra, e no empório de 



 

iguarias das gerais que são o forte do lugar, com muitos doces, queijos, geleias e 
molhos; tudo sem concessões a outras cozinhas. 
 
A parte visual incorpora ao já caprichado cenário de objetos, um clima de fazenda 
mineira. Segundo adiantou o proprietário Geraldinho, a casa vai contar também com 
outras novidades, como uma horta orgânica e até um galinheiro. “Mas isso são 
planos pro futuro. Agora vamos abrir com uma estrutura para atender um bom 
público e estacionamento para 45 carros”. 
 
  
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

  
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE           DATA: 22.04.14        EDITORIA: CAPA E GERAL  

 



 

 

 



 

 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE           DATA: 22.04.14        EDITORIA: ECONOMIA 

  
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 18.04.14        EDITORIA: GEORGE 
AZEVEDO 

  
Classificação: Neutra 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE           DATA: 22.04.14        EDITORIA: ECONOMIA  



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE           DATA: 20.04.14        EDITORIA: ECONOMIA 

 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE           DATA: 18.04.14        EDITORIA: ECONOMIA 

 
 
Classificação: Positiva 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE: 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 20.04.14        EDITORIA: POLÍTICA  

 



 

 



 

 
Ads by Browser Extension. More Info | Hide These Ads 

Não há estruturas específicas para fiscalizar a 
propaganda virtual 
O juiz federal Marco Bruno Miranda, responsável pela propaganda  na campanha deste ano no Rio Grande do 
Norte, reconhece que a fiscalização das redes sociais será um desafio para a Justiça Eleitoral. Veja os principais 
trechos da entrevista concedida pelo juiz à reportagem da TRIBUNA DO NORTE. 

Emanuel 

Amaral

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/nao-ha-estruturas-especificas-para-fiscalizar-a-propaganda-virtual/279688
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/nao-ha-estruturas-especificas-para-fiscalizar-a-propaganda-virtual/279688


 

Juiz da propaganda eleitoral reconhece a dificuldade para evitar o abuso no uso das redes sociais pelos candidatos 

na campanha deste ano no Rio Grande do Norte 

 
O que é permitido na internet e redes sociais? Como o candidato poderá se manifestar usando essas 
mídias? 
O candidato não pode fazer, nesse momento (fase de pré-campanha), qualquer tipo propaganda eleitoral. Por ora, o 
que ele pode é se manifestar seja pela internet ou redes sociais, como qualquer outro cidadão, sobre temas de 
interesse geral e coletivo, se for detentor de mandato eletivo divulgar atos do mandato, mas não pode se declarar 
candidato. É vedada a propaganda eleitoral até o dia 5 de julho, período posterior aos registros de candidatura, 
quando são permitidos  eventos, mas nao propaganda ainda. A legislação brasileira é um tanto rigorosa, então, todo 
cuidado é pouco. Então deve se evitar qualquer divulgação que se caracterize como propaganda eleitoral 
antecipada e irregular. 
 
O que caracteriza a propaganda eleitoral antecipada? 
Não há um critério objetivo para definir a propaganda eleitoral antecipada na internet. Certo que o candidato não 
pode se referir ao pleito, nesse período, não pode dizer que é candidato ou pedir voto, seja de forma explícita ou 
implícita. Pode até cogitar em ser candidato, mas não se declarar.  
 
O que é permitido para postagens em Facebook, Twitter, Instagram? 
O candidato esta livre para fazer postagens no site ou perfil oficiais, é possível fazer menção até ao número do 
partido, mas nunca a um possível número de candidatura futuro. Ele pode se manifestar partidariamente. Ele não 
pode fazer menção de melhorias do destino do Estado, na gestão, prestação de serviços ou outros setores do 
Estado ou do país associadas ao vínculo a presença dele em possível mandato eletivo. 
 
Como será a fiscalização no ambiente virtual? 
A justiça eleitoral tem uma estrutura para propaganda eleitoral em geral e não há uma específica para a 
propaganda  virtual. Em Natal é bem mais estruturado com a designação de uma sessão eleitoral e no interior, todo 
servidor da Justiça Eleitoral exerce, à rigor, o poder de polícia durante a eleição e tem por atribuição institucional 
velar pela regularidade da propaganda. É impossível ter um monitoramento virtual dos perfis não oficiais. A partir do 
controle social pulveriza a fiscalização como participe do processo eleitoral como parte também da fiscalização e 
zeladores da lisura do processo eleitoral.  
 
Possíveis casos de ofensas e crime contra a honra nas redes sociais, como será fiscalizado e dado o direito 
de resposta? 
A exemplo do direito de resposta previsto para a veiculação de propaganda pelo rádio e televisão, não há regras 
claras quando o assunto é o ambiente virtual. Este será um grande desafio para esta eleição. Porque na grande 
parte dos casos, seja nas redes ou no site oficial o cumprimento da legislação n]ão é feito no Brasil, sendo 
necessário acionar provedores no exterior para retirar páginas do ar. Nunca enfrentamos porque são novidades e 
não temos precedentes para mostrar objetivamente. Fora que a viabilidade da tese precisa viabilidade da aplicação. 
O que pode ter para o veiculo oficial é tirar do ar, por período determinado. A dificuldade seria de operação a 
depender do provedor.  É comum, em retirada de postagens do Google do Brasil, algumas sentenças judiciais para 
a retirada de material do ar recebem a alegação de que é preciso acionar a Google dos EUA e com isso, o juiz que 
deferiu precisa entrar em contato com o Ministério de Relações Exteriores no Brasil, para acionar o Ministério de 
Relações Exteriores no país de origem do provedor  ou seja, não conseguiríamos em tempo hábil exigido pelo pleito 
eleitoral aplicar a lei. Em casos de contas não oficiais punir civilmente os responsáveis por meio de multa. 
 
Como será tratado o uso abusivo do direito nas Redes Sociais? 
Esse é um outro desafio. Não há referencia na jurisprudência. O uso abusivo caracteriza como crime e deverá assim 
ser tratado. O caso do WhatsApp deverá ser um exemplo. Por ser uma mídia nova e nunca usada nas eleições, não 
tem nada previsto nas resoluções do TSE, pode haver o envio excessivo e inoportuno de mensagens sobre cada 
passo do candidato, devido a gratuidade e a facilidade de criar grupos e propagar as informações. Os candidatos 
deverão fazer uso dessa ferramenta gerando desconforto ao eleitor caracterizando o  uso abusivo. Neste caso, 
poderemos aplicar as regras clássicas do direito eleitoral já adotadas parta envio de mensagens e malas-diretas e 
às sanções já prevista pela legislação de propaganda eleitoral. 
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