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Liege Barbalho » Comércio, Serviços e Turismo 
 
 
Fecomércio celebra 65 anos de atividades 
 
O jornal Tribuna do Norte, a Salamanca Capital Investiments, o Sistema Fiern, 
Sistema Fecomércio RN e a Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte promoverão nesta segunda-feira o seminário  “Comércio, Serviços e Turismo: 
Os desafios dos pilares da economia potiguar”. O evento acontece em homenagem 
aos 65 anos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN, além de 
integrar o projeto Motores do Desenvolvimento do RN. O encontro acontecerá no 
Serhs Natal Grand Hotel, a partir das 08h. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

  
VEÍCULO: PORTAL NOAR            DATA: 24.04.14 
 
Motores do Desenvolvimento discutirá desafios do Comércio, dos Serviços e do 
Turismo - Portal No Ar 
 
Para marcar o ano do seu jubileu de platina, o Sistema Fecomércio RN realiza, na 
próxima segunda-feira, 28, – em parceria com o jornal Tribuna do Norte, RG 
Salamanca, Sistema Fiern e UFRN – a edição especial do projeto “Motores do 
Desenvolvimento”, em comemoração aos 65 anos da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do estado. O seminário acontece no Hotel Serhs (Via 
Costeira), a partir das 8h, e tem como tema central “Comércio, Serviços e Turismo: 
os desafios dos pilares da economia potiguar”. A programação do evento conta com 
nomes de peso. 
 
Abrindo o evento, o CEO do Consórcio Inframérica, Alysson Barros Paolinelli, vai falar 
sobre “O Novo Aeroporto da Grande Natal, seus planos e desafios”. O consórcio é 
responsável pela construção e operação do aeroporto Aluízio Alves, na cidade de São 
Gonçalo do Amarante, cuja inauguração está prevista para o próximo dia 22 de maio. 
 
Em seguida, o Ministro-chefe da Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Guilherme 
Afif Domingos, vai proferir a palestra “Comércio e Serviços como foco de negócios 
para as micro e pequenas empresas”. Na sequência os dois participarão de um 
debate, mediado pelo presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
A tarde começa com uma palestra da presidente da rede de lojas Magazine Luiza, 
Luiza Helena Trajano, sob o tema “Varejo, um gigante e seus desafios”. Após a 
palestra, a sessão de perguntas será mediada por mais um grande nome do varejo 
nacional: o presidente da rede de lojas Riachuelo, Flávio Rocha. 
 
E para encerrar a programação, o presidente da Federação Brasileira de 
Hospedagem e Alimentação e Presidente do Conselho de Turismo da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Alexandre Sampaio fará 
uma palestra com o tema: “O desafios do turismo no pós-Copa: como transforma o 
evento em oportunidades de negócios futuros”. A mediação das perguntas relativas 
a esta última palestra será do presidente do Sistema Fiern, Amaro Sales. 
 
O evento deve contar, ainda, com as presenças do ministro da Previdência, Garibaldi 
Alves Filho; do presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves; da 
governadora Rosalba Ciarlini; do prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves; do 
presidente da Assembleia Legislativa do RN, Ricardo Motta; da reitora da UFRN, 
Ângela Paiva; e do diretor-presidente da Cosern, Distribuidora de Energia do Grupo 
Neoenergia, José Roberto Medeiros. O projeto Motores do Desenvolvimento 
acontece há sete anos, e está em sua vigésima edição.  Classificação: Positiva 
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Notícias 
 /  
 Economia 
 /  
 1º Seminário de Elaboração do Plano Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação 
acontece na Fecomércio  
 
 A reunião tratou sobre a elaboração do Plano Municipal e melhorias para o 
desenvolvimento tecnológico do estado 
 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do RN está 
sediando nesta quinta (24) e sexta (25), o 1º Seminário de Elaboração do Plano 
Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação. Na manhã ocorreu a 40ª Reunião 
Ordinária do Concit (Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia), composto por 
diversas entidades, dentre elas a UFRN, Sebrae, Fiern e a Fecomércio. 
 
Estiveram presentes a secretária de Planejamento de Natal e presidente do Concit, 
Virgínia Ferreira Dantas; a vice- presidente e titular da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), Maria Bernadete de Sousa; e o diretor executivo da 
Fecomércio, conselheiro Marcus Guedes, dentre outros representantes das 
instituições. A reunião tratou sobre a elaboração do Plano Municipal e melhorias 
para o desenvolvimento tecnológico do nosso estado. 
 
 A programação prossegue durante a tarde, com palestras sobre a Região 
Metropolitana de Natal, Energias Renováveis, Legado da Copa do Mundo e 
Metrópole Digital. E durante todo o dia de amanhã, serão realizadas oficinas para a 
elaboração do Plano Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. 
 
Fonte: Fecomércio RN 
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24/04/2014 16h19 - Atualizado em 24/04/2014 16h28 
  
 Motores do Desenvolvimento discute desafios do Comércio, dos Serviços e do 
Turismo potiguares 
 Edição especial dos 65 anos da Fecomércio terá nomes como Luiza Trajano, Flávio 
Rocha, Alexandre Sampaio, Alisson Paolinelli e o ministro Guilherme Afif Domingos 
 
Para marcar o ano do seu jubileu de platina, o Sistema Fecomércio RN realiza, na 
próxima segunda-feira, 28, – em parceria com o jornal Tribuna do Norte, RG 
Salamanca, Sistema Fiern e UFRN – a edição especial do projeto &quot;Motores do 
Desenvolvimento&quot;, em comemoração aos 65 anos da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do estado. O seminário acontece no Hotel Serhs (Via 
Costeira), a partir das 8h, e tem como tema central &quot;Comércio, Serviços e 
Turismo: os desafios dos pilares da economia potiguar&quot;. A programação do 
evento conta com nomes de peso. 
 
Abrindo o evento, o CEO do Consórcio Inframérica, Alysson Barros Paolinelli, vai falar 
sobre &quot;O Novo Aeroporto da Grande Natal, seus planos e desafios&quot;. O 
consórcio é responsável pela construção e operação do aeroporto Aluízio Alves, na 
cidade de São Gonçalo do Amarante, cuja inauguração está prevista para o próximo 
dia 22 de maio. 
 
Em seguida, o Ministro-chefe da Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Guilherme 
Afif Domingos, vai proferir a palestra &quot;Comércio e Serviços como foco de 
negócios para as micro e pequenas empresas&quot;. Na sequência os dois 
participarão de um debate, mediado pelo presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz. 
 
A tarde começa com uma palestra da presidente da rede de lojas Magazine Luiza, 
Luiza Helena Trajano, sob o tema &quot;Varejo, um gigante e seus desafios&quot;. 
Após a palestra, a sessão de perguntas será mediada por mais um grande nome do 
varejo nacional: o presidente da rede de lojas Riachuelo, Flávio Rocha. 
 
E para encerrar a programação, o presidente da Federação Brasileira de 
Hospedagem e Alimentação e Presidente do Conselho de Turismo da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Alexandre Sampaio fará 
uma palestra com o tema: &quot;O desafios do turismo no pós-Copa: como 
transforma o evento em oportunidades de negócios futuros&quot;. A mediação das 
perguntas relativas a esta última palestra será do presidente do Sistema Fiern, 
Amaro Sales. 
 



 

O evento deve contar, ainda, com as presenças do ministro da Previdência, Garibaldi 
Alves Filho; do presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves; da 
governadora Rosalba Ciarlini; do prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves; do 
presidente da Assembleia Legislativa do RN, Ricardo Motta; da reitora da UFRN, 
Ângela Paiva; e do diretor-presidente da Cosern, Distribuidora de Energia do Grupo 
Neoenergia, José Roberto Medeiros. O projeto Motores do Desenvolvimento 
acontece há sete anos, e está em sua vigésima edição. 
 
Fonte: Fecomércio RN 
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 Projeto Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do Norte acontece no 
próximo dia 28 
 O seminário traz como tema “Comércio, Serviços e Turismo: Os Desafios dos Pilares 
da Economia Potiguar” 
 
 
Os desafios para o crescimento dos principais segmentos da economia potiguar 
entram em debate na 20ª edição do Projeto Motores do Desenvolvimento do Rio 
Grande do Norte. O seminário traz como tema &quot;Comércio, Serviços e Turismo: 
Os Desafios dos Pilares da Economia Potiguar&quot; e será realizado na próxima 
segunda-feira, dia 28, a partir das 8h, no Serhs Natal Grand Hotel, na Via Costeira. O 
projeto Motores do Desenvolvimento é uma parceria do Sistema FIERN, Fecomércio, 
jornal Tribuna do Norte, UFRN e Salamanca Capital Investiments. 
 
Entre os palestrantes estão Alysson Barros Paolinelli, CEO do Consórcio Inframérica, 
que irá abordar &quot;O Novo Aeroporto da Grande Natal, seus planos e 
desafios&quot;, além do ministro-chefe da Secretaria de Micro e Pequena Empresa, 
Guilherme Afif Domingos. No contexto das micro e pequenas empresas, o ministro 
irá abordar sobre a reforma da Lei Geral das MPE, tema defendido recentemente 
pelo presidente da FIERN e do COMPEM-CNI, Amaro Sales. 
 
Outra palestrante aguardada é a presidente da rede Magazine Luiza, Luiza Trajano. 
Conhecida por comandar a maior rede de eletrodomésticos do país, a empresária 
falará sobre o case de sucesso, além de apresentar números que comprovam o 
crescimento do varejo, durante a palestra &quot;Varejo, um gigante e seus 
desafios&quot;. 
 
O presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales, será o mediador do debate com 
Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e 
Alimentação e do Conselho de Turismo da Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC). Sampaio irá ministrar a palestra &quot;Os desafios 
do setor turístico nacional no pós Copa - Como transformar o evento em negócios 
futuros&quot;. 
 
Além do presidente da FIERN, participarão do Seminário, o presidente da Câmara 
dos Deputados e da Tribuna do Norte, Henrique Eduardo Alves, o Ministro da 
Previdência, Garibaldi Alves Filho, a governadora Rosalba Ciarlini, o prefeito Carlos 
Eduardo Alves, o presidente da FECOMERCIO/RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, a 
Reitora da UFRN, Ângela Paiva Cruz, entre outras autoridades. 
 



 

Serviço: Data: 28 de abril de 2014 Local: Serhs Natal Grand Hotel Início: 8h00 
 
Confira a programação: 
 
09h30 - Palestra 1 - Tema: O Novo Aeroporto da Grande Natal, seus planos e 
desafios - Palestrante: Alysson Barros Paolinelli, CEO do Consórcio Inframérica 10h15 
- Palestra 2 - Tema: Comércio e Serviços como foco de negócios para as micro e 
pequenas empresas Palestrante: Guilherme Afif Domingos, Ministro-chefe da 
Secretaria de Micro e Pequena Empresa 11h00 - Debate: - Mediador: Marcelo 
Queiroz, Presidente do Sistema Fecomércio RN 12h00 - INTERVALO PARA ALMOÇO 
14h00 - Palestra 1 - Tema: Varejo,um gigante e seus desafios - Palestrante: Luiza 
Trajano, presidente da rede Magazine Luiza Mediador/Debatedor: Flávio Rocha, 
presidente das lojas Riachuelo 15h30 - COFFEE BREAK 15h45 - Palestra 2 - Tema: Os 
desafios do setor turístico nacional no pós Copa - Como transformar o evento em 
negócios futuros - Palestrante: Alexandre Sampaio, Presidente da Federação 
Brasileira de Hospedagem e Alimentação; Presidente do Conselho de Turismo da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 16h30 - 
Debate - Mediador: Amaro Sales (Presidente da FIERN) 17h - Encerramento 
 
  
 
Fonte: Fiern 
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VEÍCULO: SITE NA HORA H            DATA: 24.04.14 
 
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. 
 
 
Dia do Trabalhador 
 
Na próxima quinta-feira (01), Dia do Trabalhador, o Sistema Fecomércio RN, por 
meio do Sesc, promoverá – como faz há cinco anos –, grandes eventos simultâneos 
para celebrar a data. Pela 1ª vez, o Sesc Zona Norte sediará a programação gratuita 
em Natal, que inclui a tradicional Corrida do Comerciário (em sua 5ª edição), saúde, 
cultura, lazer e esportes. As unidades Sesc Ponta Negra, Mossoró e Seridó (Caicó) 
também integram a programação, iniciada às 8h.  
 
Classificação: Positiva 
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Sesc RN promove Dia do Trabalhador pela primeira vez na Zona Norte 
 
Na próxima quinta-feira (01), Dia do Trabalhador, o Sistema Fecomércio RN, por 
meio do Sesc, promoverá – como faz há cinco anos –, grandes eventos simultâneos 
para celebrar a data. Pela 1ª vez, o Sesc Zona Norte sediará a programação gratuita 
em Natal, que inclui a tradicional Corrida do Comerciário (em sua 5ª edição), saúde, 
cultura, lazer e esportes. As unidades Sesc Ponta Negra, Mossoró e Seridó (Caicó) 
também integram a programação, iniciada às 8h. 
 
A Gincana Recreativa entre comerciários de várias empresas é mais uma novidade 
da 5ª edição do evento. A atividade foi idealizada com o objetivo de demonstrar aos 
comerciários, por meio de atividades lúdicas, os cinco programas desenvolvidos pelo 
Sesc RN: Lazer, Assistência, Educação, Saúde e Cultura. 
 
Programação do Sesc acontece nos quatro polos (Foto: Moraes Neto) 
Para suar a camisa, tem mais atividades físicas, como torneios de futevôlei, futsal, 
vôlei de areia e aulas de dança. A área da cultura também está recheada de 
atrações: apresentações musicais, contação de histórias, artes circenses e 
mamulengos são mostras do que estará à disposição. Brinquedos infláveis e outros 
jogos infantis farão a alegria dos pequenos. 
 
A saúde também será foco do Dia do Trabalhador, com a oferta de serviços como 
teste de glicemia, aferição da pressão e orientações em saúde. Quem estiver por lá 
poderá Quem ainda não é associado Sesc RN poderá aproveitar o momento para 
fazer a carteirinha. 
 
Além dos quatro polos, o Sesc RN também promoverá torneios esportivos na cidade 
de Assú para comemorar o Dia do Trabalhador. 
 
Corrida do Comerciário 
 
A 5ª Corrida do Comerciário será realizada pela primeira vez na Zona Norte de Natal, 
com largada e chegada em frente ao Complexo Cultural da UERN, na Av. João 
Medeiros Filho. Os percursos serão de 5 e 10 km para a categoria Adulto (incluindo 
Comerciário, Comunidade e portadores de necessidades especiais), além da Corrida 
Infantil (recreativa), cujo percurso varia entre 40 e 50m. Ao todo, 1.700 corredores 
participarão da corrida. 
 
A prova será arbitrada e regulamentada pela Confederação Brasileira de Atletismo e 
pela Federação Norte-Rio-Grandense de Atletismo (FNA). O resultado extra-oficial 
será divulgado em no máximo 50 minutos após a largada do evento. Os primeiros 
lugares nas categorias Adulto ganham kits esportivos, bicicletas, troféus e diárias nas 



 

hospedagens Sesc RN. Todos os participantes ganharão medalhas. 
 
A entrega dos kits para os participantes acontece dias 28 e 29/04 no Sesc Centro 
(Cidade Alta). Comerciários devem levar, além dos 2 kg de alimentos, a carteirinha 
do Sesc dentro da validade.  
 
Serviço: 
 
O quê? Sesc RN promove 5º Dia do Trabalhador Quando? 01/05 
Onde? 
NATAL: 
Sesc Ponta Negra – das 8h às 15h 
Sesc Zona Norte – 9h às 13h 
MOSSORÓ: Sesc Mossoró, das 8h às 15h 
CAICÓ: Sesc Seridó, das 8h às 15h 
ENTRADA GRATUITA 
Mais informações: www.sescrn.com.br 
 
Atualizado em 24 de abril às 11:03 
 
 
Classificação: Positiva 
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Sesc RN promove mais uma comemoraç                             - 
 
Na próxima quinta-feira (01/05), Dia do Trabalhador, o Sistema Fecomércio RN, por 
meio do Sesc, promoverá – como faz há cinco anos –, grandes eventos simultâneos 
para celebrar a data. Pela 1ª vez, o Sesc Zona Norte sediará a programação gratuita 
em Natal, que inclui a tradicional Corrida do Comerciário (em sua 5ª edição), saúde, 
cultura, lazer e esportes. As unidades Sesc Ponta Negra, Mossoró e Seridó (Caicó) 
também integram a programação, iniciada às 8h. 
 
A Gincana Recreativa entre comerciários de várias empresas é mais uma novidade 
da 5ª edição do evento. A atividade foi idealizada com o objetivo de demonstrar aos 
comerciários, por meio de atividades lúdicas, os cinco programas desenvolvidos pelo 
Sesc RN: Lazer, Assistência, Educação, Saúde e Cultura. 
 
Para suar a camisa, tem mais atividades físicas, como torneios de futevôlei, futsal, 
vôlei de areia e aulas de dança. A área da cultura também está recheada de 
atrações: apresentações musicais, contação de histórias, artes circenses e 
mamulengos são mostras do que estará à disposição. Brinquedos infláveis e outros 
jogos infantis farão a alegria dos pequenos. 
 
A saúde também será foco do Dia do Trabalhador, com a oferta de serviços como 
teste de glicemia, aferição da pressão e orientações em saúde. Quem estiver por lá 
poderá Quem ainda não é associado Sesc RN poderá aproveitar o momento para 
fazer a carteirinha. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO TOTINHA            DATA: 24.04.14 
CRC/RN comemora Dia do Profissional da Contabilidade com capacitação. 
 
 
 O Conselho Regional de Contabilidade do RN marca a passagem do Dia do 
Profissional da Contabilidade com a palestra “eSocial”. O evento acontece em Natal 
e Mossoró nesta sexta-feira (25), respectivamente no auditório do SESC da Cidade 
Alta e na Biblioteca Ney Pontes Duarte. Em Natal, a ação se desenvolverá no período 
da manhã e em Mossoró no período vespertino.  
 
As inscrições são feitas no site www.crcrn.org.br e as vagas remanescentes serão 
disponibilizadas para cadastros presenciais. Na manhã desta quinta-feira (24), mais 
de 250 profissionais haviam confirmado presença apenas em Natal. Em Mossoró, 
esse número beira as cem pessoas. Os eventos contam com a parceria da IOB 
Folhamatic e da Fortes Informática. 
 
&quot;Escolhemos este tema pela relevância atual, afinal as exigências que advém 
do eSocial e do SPED ainda despertam muitas dúvidas dentre os profissionais 
contábeis&quot;, salientou o presidente do CRCRN, João Gregório Júnior, que 
acrescentou que o trabalho de capacitação é importante porque as mudanças tem 
acontecido rapidamente. 
 
No mês de março, a Receita Federal cedeu aos apelos e adiou a exigência do uso do 
eSocial para o mês de outubro em virtude das dúvidas que o sistema ainda desperta 
entre os contribuintes. &quot;Os prazos e as obrigações ainda sofrem mudanças em 
relação ao eSocial, assim precisamos entender as alterações e evitar que as 
empresas sejam multadas&quot;, afirmou Gregório Júnior.  
 
No Estado do RN, há cerca de 6 mil profissionais contábeis, dos quais 
aproximadamente 25% exercem suas funções na capital do Estado. Em seguida, as 
cidades que mais possuem profissionais atuando são Parnamirim e Mossoró. No 
Brasil, a classe contábil compreende mais de meio milhão de profissionais. 
 
A palestrante será Viviane Rigloski, que atualmente é instrutora de cursos da IOB 
Folhamatic EBS e que atua há 10 anos no atendimento e treinamento para uso de 
software. É graduada em Administração de Empresas pela FACECLA, além de ser a 
palestrante sobre Fisco Digital para o Conselho Federal de Contabilidade. 
 
O eSocial é uma plataforma digital que vai integrar as informações previdenciárias, 
trabalhistas e tributárias das empresas, unificando o envio de informações pelo 
empregador em relação aos seus empregados. Assim, com o eSocial, todos os 
empregadores brasileiros serão obrigados a registrar as informações trabalhistas, 
previdenciárias, tributárias e fiscais relacionadas à contratação de mão de obra com 
ou sem vínculo empregatício por meio do novo sistema eletrônico. 



 

 
Tradição de comemoração do dia nasceu de pronunciamento de senador do RN 
 
A data do Dia do Profissional da Contabilidade é comemorada no dia 25 de abril em 
alusão ao discurso proferido pelo Senador João Lyra Tavares, no ano de 1926, 
quando, em forma de agradecimento às homenagens que lhe prestava a classe 
contábil, colocou que &quot;trabalhemos, pois, tão convencidos de nosso triunfo, 
que desde já consideramos 25 de abril, o Dia dos Contabilistas brasileiros&quot;. 
Este momento marcou sua aclamação como Presidente do Supremo Conselho da 
Classe dos Contabilistas Brasileiros. 
 
João Lyra veio morar no Rio Grande do Norte aos três anos de idade, onde edificou 
sua carreira profissional e política, elegendo-se senador em 1915, cargo que ocupou 
até o fim da vida, em 1930. Na ocasião do emblemático discurso, Lyra defendia a 
necessidade de ensinar os fundamentos da contabilidade nas escolas, que, na época, 
eram chamados de assuntos contabilísticos. 
 
Os fundamentos contábeis não eram ensinados na escola, apenas a sua prática, o 
que deixava os alunos aquém dos conhecimentos sobre as causas e consequências 
das ações praticadas. 
 
Depois de cerca de um mês, a conquista almejada pelo senador foi conseguida: o 
Decreto Federal nº 17.329 instituía a Fundação Escola de Comércio Álvares 
Penteado, primeira escola oficial de ensino da contabilidade. Iniciada em 1902 de 
forma não oficial, a escola também teve seus antigos diplomas expedidos 
reconhecidos oficialmente. 
 
Em 1945, outra conquista foi obtida: a instituição do Curso de Ciências Contábeis, 
dessa vez superior, que garante o diploma da profissão para os estudantes. Depois 
de treze anos, a Lei 3.384 também garantiu aos antigos perito-contadores o cargo de 
técnicos em Contabilidade. 
 
No Senado, João Lyra foi membro eminente da Comissão de Finanças, sempre 
ressaltando os benefícios que a sociedade brasileira teria com o reconhecimento de 
uma classe de contadores públicos. Devido a todas essas conquistas, foi dado ao 
então senador o título de “Patrono da Contabilidade Brasileira”. 
 
Solidariedade e saúde, união que multiplica 
 
II Caminhada Solidária do Dia do Profissional da Contabilidade acontece no sábado 
 
O CRC/RN realizará também a II Caminhada Solidária do Dia do Profissional da 
Contabilidade no próximo dia 26, sábado, a partir das 8h, com a saída acontecendo 
no Parque das Dunas. 



 

 
A iniciativa faz parte da programação alusiva ao Dia do Profissional da Contabilidade 
e partiu do programa CRCRN Jovem, braço institucional do CRCRN. Para participar 
basta inscrever-se no endereço http://acaderncic.tumblr.com/. O evento será em 
prol da Casa de Idosos Jesus Misericordioso. A expectativa é que mais de 200 
pessoas participem. 
 
 
Classificação: Positiva 
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