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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 27.04.14      EDITORIA: ECONOMIA  
Luiza Trajano palestra sobre desafios do varejo no Motores do Desenvolvimento - 
Tribuna do Norte 
 

 
A empresária Luiza Trajano, presidente da rede varejista Magazine Luiza, é uma das 
palestrantes do seminário “Os Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do 
Norte”, que tem como tema da 20ª edição o “Comércio, Serviços e Turismo: os 
desafios dos pilares da economia Potiguar”. 
Luiza Trajano integra a lista dos 60 empresários mais poderosos do Brasil, e está à 
frente da rede varejista com mais de 800 lojas espalhadas pelo país — a maior delas 
em Natal.  
 A abertura do seminário será às 8h desta segunda-feira (28),  no Serhs Natal Grand 
Hotel, localizado na avenida Senador Dinarte Mariz, 6045, Via Costeira, em Natal. O 
Motores do Desenvolvimento do RN é realizado pela TRIBUNA DO NORTE, 
Salamanca Capital Investments, Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte 
(Fiern),  Federação do Comércio e Serviços do Rio Grande do Norte (Fecomercio/RN) 
e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
O objetivo é fazer um panorama sobre a economia do Estado, as perspectivas de 
crescimento e as oportunidades que estão surgindo.  
 
Programação 
 
8 h – Pronunciamentos: - Presidente da Fecomércio/RN, Marcelo Fernandes de 



 

Queiroz - Presidente da FIERN, Amaro Sales de Araújo - Presidente da Tribuna do 
Norte, Deputado Federal Henrique Eduardo Alves - Reitora da UFRN, Ângela Paiva 
Cruz - Prefeito da Cidade do Natal, Carlos Eduardo Alves - Presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte, Deputado Estadual Ricardo Motta - Presidente 
da Cosern, José Roberto Bezerra de Medeiros - Ministro da Previdência, Garibaldi 
Alves Filho - Governadora do Estado do RN, Rosalba Ciarlini 
 
09h30 – Palestra     - Palestrante - Ricardo Garcia, Presidente da Federação Brasileira 
das Empresas e Serviços 
 
10h15 – Palestra: 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 
 
14h00 – Palestra: Varejo,um gigante e seus desafios - Palestrante: Luiza Trajano, 
presidente da rede Magazine Luiza Mediador: Flávio Rocha, presidente das lojas 
Riachuelo 
 
15h30 – Coffee Break 
 
16h00 – Palestra -Palestrante: Alysson Barros Paolinelli, CEO Inframérica  
 
16h45 – Palestra: Os desafios do setor turístico nacional no pós Copa – como 
transformar o evento em negócios futuros -Palestrante: Alexandre Sampaio, 
Presidente da Federação Nacional de Turismo 
 
17h30 - Debate - Mediador: Amaro Sales (Presidente da Fiern) 
 
18h - Encerramento 
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VEÍCULO: NA HORA H            DATA: 25.04.14       
 
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. 
 

 
 
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 (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, que ministrará 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. 
 
A programação está disponível no site www.tribunadonorte.com.br/motoresrn 
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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. 
 

 
 
SEGUNDA 
 
* MOTORES EM AÇÃO – Nesta segunda acontece uma edição especial do projeto 
&quot;Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do Norte; em homenagem aos 
65 anos da Fecomércio-RN. O evento ocorre nesta segunda-feira (28), às 8h, no 
Serhs Grand Hotel, e é promovido pela Tribuna do Norte, RG Salamanca 
Investimentos, Sistema Fecomércio, Sistema Fiern e UFRN. 
 
 
QUINTA 
 
* Nesta quinta ocorre a 5ª Corrida do Comerciário, que integra uma série de 
atividades em comemoração ao Dia do Trabalhador. Além da categoria adulto, que 
oferece 1.500 vagas e engloba percursos de 5 e 10 km, os pequenos entre 07 e 13 
anos também podem se inscrever na categoria infantil, com 200 vagas disponíveis. 
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Gazeta do Oeste 
 
http://www.gazetadooeste.com.br/noticias-motores-do-desenvolvimento-discute-
desafios-do-comercio-22216 
 
 
 
Por Redação em 26/04/2014 às 13:12  
 
Para marcar o ano do seu jubileu de platina, o Sistema Fecomércio RN realiza, 
amanhã, 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”. 
 
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 transformar 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 
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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. 
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Gazeta do Oeste 
 
http://www.gazetadooeste.com.br/noticias--22209 
 
Clippada em: 26/04/2014 
 
Postado em 26/04/2014 por Liszt Madruga 
 
MOTORES DO DESENVOLVIMENTO 
 
Para marcar o ano do seu jubileu de platina, o Sistema Fecomércio RN realiza 
amanhã, – 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 RN. 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. 
 
  
 
MOTORES DO DESENVOLVIMENTO II 
 
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. 
 
  
 
MOTORES DO DESENVOLVIMENTO III 
 
O ministro-chefe da Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif 
Domingos, vai proferir palestra &quot;Comércio e Serviços como foco de negócios 
para as micro e pequenas empresas&quot;, e na sequência os dois participarão de 
um debate, mediado pelo presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes 
de Queiroz. 
 
  
 
MOTORES DO DESENVOLVIMENTO IV 
 

http://www.gazetadooeste.com.br/noticias--22209


 

A tarde começa com a 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. 
 
  
 
MOTORES DO DESENVOLVIMENTO V 
 
Encerrando 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 palestra com o 
tema: &quot;O desafios do turismo no pós-Copa: como transformar 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. 
 
  
 
  
 
MOTORES DO DESENVOLVIMENTO VI 
 
Confirmadas 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 
 



 

VEÍCULO:BLOG CRISTINA LIRA TURISMO             DATA: 26.04.14  
 
Turismo por Cristina Lira : 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 “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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VEÍCULO: PORTAL NO AR             DATA: 25.04.14  
 
Porto de Natal movimentará 90 mil contêineres com linha de cabotagem - Portal 
No Ar 
 
 
O Porto de Natal é viável para a implantação da linha de cabotagem, a navegação 
entre portos marítimos do mesmo país. A informação foi constatada por um estudo 
de viabilidade técnica elaborado pela Agência Porto, contratada pela Companhia de 
Docas do Rio Grande do Norte (Codern), Federação das Indústrias do Rio Grande do 
Norte (Fiern) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande 
do Norte (Fecomércio). O resultado do estudo foi apresentado aos empresários 
nesta sexta-feira (25). 
 

“Esses números de cargas já existem 
e justificam a implantação da linha de cabotagem. São números que apresentam 
a viabilidades para se aplicar este ano”, garantiu consultor (Foto: Wellington 
Rocha) 
O consultor da empresa, Fabrizio Pierdomenico, explicou que o estudo focou na 
matriz origem-destino para saber se existe carga suficiente para aplicar a linha de 
cabotagem no porto potiguar. 
 
“Pesquisamos o mercado, os níveis de nichos para viabilizar e quais seriam as 
empresas e as cargas. Buscamos os mercados potenciais, as áreas que o porto pode 
se tornar competitivo, quais os estados que tem vantagem do custo”, detalhou 
Fabrizio. O estudo durou cerca de quatro meses. 
 
No estudo, a cabotagem só seria vantajoso para trajetos de no mínimo 1,5 mil 
quilômetro de distância do Porto de Natal. Nesse caso, o transporte seria feito entre 
os portos de Salvador, da região Norte, Sudeste e Sul. Para fazer esse transporte o 
Porto teria mais duas linhas marítimas. 
 
Fabrizio Pierdomenico exemplificou com o transporte de arroz, onde o produto 
sairia do Rio Grande do Sul e viria direto para o Porto de Natal. “É muito melhor do 
que parar em Suape, em Pernambuco, como faz atualmente”, acrescentou. Saindo 

http://ds6ce23etnjkl.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/04/aa790f0fabd2c6fea1f90374f9288b18.jpg?0f6274
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de Natal, Pierdomenico afirmou que os produtos âncoras seriam frutas, sal e têxtil. 
 
Segundo a pesquisa, só com a cabotagem, seriam movimentados 500 contêineres 
por mês no Porto de Natal, número de carga demandada pelas empresas 
entrevistadas na pesquisa, além de outros 100 contêineres de transporte pontual, 
como pisos e cerâmicas, eletroeletrônicos, camarão congelado. A capacidade de 
movimentação do porto atualmente é de 45 mil contêineres, com a cabotagem 
duplicaria, chegando a 90 mil contêineres. 
 
“Esses números de cargas já existem e justificam a implantação da linha de 
cabotagem. São números que apresentam a viabilidade para se aplicar este ano. O 
exportador terá menor custo de transporte”, garantiu Fabrizio. 
 
Para a linha de cabotagem ser de fato aplicada, o consultor aponta a necessidade de 
investimentos públicos, como a ampliação do berço e da retroárea do porto, e 
privados, a compra do MHC [Mobile Harbour Crane], que custa cerca US$ 4 milhões. 
O equipamento faz a colocação e retirada da carga do navio. 
 
Pedro Terceiro de Melo adiantou que uma empresa está interessada em operar a 
cabotagem no Porto (Foto: Wellington Rocha) 
Além disso, ele apontou o trabalho conjunto entre Codern, Fiern e Fecomércio para 
buscar as cargas junto aos empresários. 
 
“É um transporte moderno e eficiente para longas distâncias, um impacto 
totalmente positivo, social, ambiental e econômico, que traz grandes vantagens aos 
empresários. Agora tem um dever de casa para fazer, a Codern tem que ir atrás dos 
investimentos, a Fiern tem que convencer de fato as empresas que falaram que tem 
carga e consolidar as conversas com os armadores para trazer as linhas marítimas”, 
listou Fabrizio. 
 
O diretor-presidente da Codern, Pedro Terceiro de Melo, falou que a expectativa é 
que a linha seja implantada em breve no porto. Ele adiantou que uma empresa 
armadora, responsável pelo transporte da carga, está interessada em prestar o 
serviço. 
 
“Na Intermodal, apresentamos a Log-In os primeiros números desse estudo e eles se 
interessaram em fazer a cabotagem no Porto. Os representantes da empresa estão 
vindo para cá dia 19 de maio para uma reunião. Acredito que ano final deste 
semestre ou início do próximo semestre a cabotagem estará em operação”, contou 
Pedro. A Intermodal que o presidente da Codern se referiu é a Feira Internacional de 
Logística, Transporte de Cargas e Comércio Exterior, que aconteceu no começo 
desse mês em São Paulo. 
 
Pedro Terceiro de Melo comentou que a ampliação do porto está sendo trabalhada 



 

paralelamente. No projeto, serão retirados dois armazéns frigoríficos, a comunidade 
do Maruim e ampliação do berço 4, que totalizarão 20 mil metros. Com o novo 
espaço, a capacidade de contêineres passará de 50 mil para 150 mil. 
 
Com a cabotagem, o diretor da Codern declarou que “as indústrias se tornariam 
mais competitivas pelo custo baixo do transporte” e por consequência, o produto 
chegaria mais barato à mesa do consumidor. 
 
Otimista, Amaro prevê operação da cabotagem em 60 dias (Foto: Wellington Rocha) 
O presidente da Fiern, Amaro Sales, é mais otimista e acredita que a cabotagem 
entrará em operação em 60 dias. Na análise de Sales, como há interesse de uma 
empresa em fazer a linha e existe a carga, não há nenhum empecilho. 
 
“Existe o interesse da Log-In em fazer a linha e nessa visita a Natal vamos apresentar 
todo o estudo de viabilidade. As cargas existem, as empresas operam naturalmente 
os produtos e agora será bem melhor. São produtos de confecção, balas, tecelagem, 
existe uma gama de interesse para utilizar a cabotagem”, encerrou. 
 
Atualizado em 25 de abril às 18:11 
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VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO            DATA: 25.04.14  
 
Portal Mercado Aberto 
 
25/04/2014 09h41 
  
 Sesc RN promove Dia do Trabalhador pela 1ª vez na Zona Norte 
  
Programação, realizada dia 01/05, inclui 5ª Corrida do Comerciário. Atividades 
também acontecem no Sesc Ponta Negra, em Mossoró e em Caicó 
 
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. 
 
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 
 
*Fonte: Sesc RN 
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Liege Barbalho » Corrida do Comerciário 
 
 
Evento esportivo acontecerá na Zona Norte 
 
Ainda falando sobre o Dia fo Trabalhador…  A 5ª Corrida do Comerciário será 
realizada pela primeira vez na Zona Norte de Natal, nesta quinta-feira, 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, além da Corrida Infantil. Ao 
todo, 1.700 corredores participarão do evento. Os primeiros lugares nas categorias 
Adulto ganharão kits esportivos, bicicletas, troféus e diárias nas hospedagens Sesc 
RN. 
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Liege Barbalho » Dia do trabalhador 
 
 

 
 
 
Programação exclusiva em diversas localidades 
 
Nesta quinta-feira, Dia do Trabalhador, o Sistema Fecomércio RN, através 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, além de atividades nas áreas de saúde, 
cultura, lazer e esportes. As unidades Ponta Negra, Mossoró e Seridó também 
integram a programação, iniciada às 8h. 
 
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. 
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Gazeta do Oeste 
 
http://www.gazetadooeste.com.br/noticias-sesc-oferece-100-vagas-em-auloes-
gratuitos-de-revisao-para-o-enem-22223 
 
 
Por Redação em 26/04/2014 às 13:45  
 
Os estudantes da rede pública de ensino e que não têm condições de pagar um 
cursinho poderão participar de um ciclo de aulões gratuitos para o Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM). A capacitação faz parte do Programa de 
Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Serviço Social do Comércio (SESC). 
 
Em Mossoró, serão oferecidas 100 vagas em duas turmas – tarde (14h às 17h20) e 
noite (19h às 22h). As aulas vão acontecer no Darwin Colégio e Curso e serão 
ministradas pelos professores da própria instituição no período de 5 de maio a 31 de 
outubro. As provas do Exame devem ser aplicadas nos dias 8 e 9 de novembro. 
 
As inscrições começaram na terça-feira, 22, e podem ser feitas até segunda-feira, 28, 
na sede do Sesc (Avenida Dr. João Marcelino, Nova Betânia). No ato, o estudante 
deve apresentar cópias do CPF, RG, declaração ou histórico e comprovante de 
residência. 
 
Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. A renda familiar mensal do candidato não pode ultrapassar o valor 
de três salários mínimos nacionais.  Caso o interessado em fazer o curso seja menor 
de idade, deverá estar acompanhado do responsável. 
 
A assistente social do Sesc Mossoró, Raquel Duarte, disse que se o número de 
interessados for maior que a disponibilidade, haverá uma seleção. “Para isso serão 
observados os critérios que estão definidos no edital 01/2014 do PCG disponível no 
nosso site”, completa. 
 
Segundo ela, nos aulões serão abordados todos os conteúdos do Enem, ou seja, as 
disciplinas de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), Ciências 
da Natureza (Física, Química e Biologia), Linguagens, Códigos e suas tecnologias 
(Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Artes) e Matemática. 
 
O projeto será levado ainda para Natal e Caicó. Na capital, 240 alunos assistirão aos 
aulões no Espaço Contemporâneo e na cidade seridoense o colégio Cuca receberá os 
200 estudantes selecionados. 
 

http://www.gazetadooeste.com.br/noticias-sesc-oferece-100-vagas-em-auloes-gratuitos-de-revisao-para-o-enem-22223
http://www.gazetadooeste.com.br/noticias-sesc-oferece-100-vagas-em-auloes-gratuitos-de-revisao-para-o-enem-22223


 

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (84) 3316-3665 e pelo 
endereço eletrônico www.sescrn.com.br. 
 
  
 
BENEFICIADOS 
 
O público-alvo do PCG é formado por comerciários e seus dependentes, como 
também por estudantes de escolas públicas, cuja renda familiar mensal não 
ultrapasse três salários mínimos nacionais. 
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Sex, 25 de Abril de 2014 20:47  
 
No dia 1 de maio acontecerá em Natal a 5º edição da Corrida do Comerciário 
promovida pelo Sesc RN. A corrida que vai unir os comerciários da cidade e a 
população que gosta da prática esportiva terá a largada às 16h, em frente à UERN 
(Complexo Cultural), na Avenida João Medeiros Filho. O evento faz parte da 
comemoração do dia do comerciário e da campanha Move Brasil, promovida pelo 
Sesc, como iniciativa de erradicar o sedentarismo e oferecer qualidade de vida a 
partir do esporte. 
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Tribuna de Notícias: Sesc RN promove Dia do Trabalhador pela 1ª vez na Zona 
Norte 
 
 
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. 
 
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 TrabalhadorQuando? 01/05Onde?NATAL:Sesc 
Ponta Negra – das 8h às 15hSesc Zona Norte – 9h às 13hMOSSORÓ: Sesc Mossoró, 
das 8h às 15hCAICÓ: Sesc Seridó, das 8h às 15hENTRADA GRATUITAMais 
informações: www.sescrn.com.br 
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Blog - Carlos Escóssia clippada em 27/04/2014  

PARCERIA GARANTE QUALIFICAÇÃO  

PROFISSIONAL A JOVENS CARENTES 

O acesso a cursos profissionalizantes está transformando a realidade de jovens 
carentes que participam do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), no município de Baraúna. Cerimônia de encerramento de 
quatro turmas do programa, realizada nesta quinta-feira (24), marca a formação de 
120 estudantes da rede pública de ensino e beneficiários do Programa Bolsa Família. 

       De acordo com a secretária de Ação Social do município, Lenice Dantas, as 
medidas voltadas para a assistência social é uma das prioridades da atual gestão. 
Segundo ela, além de garantir acesso ao mercado de trabalho, as capacitações 
movimentam a economia local com a geração de novos negócios. “Os cursos 
profissionalizantes não apenas inserem estas pessoas no mercado de trabalho, mas 
abrem espaço para que elas criem seus próprios negócios, e isso é muito importante 
para o município. Por isso a atual gestão, da prefeita Luciana Oliveira, trata esta área 
como prioritária”, destaca. 

      Os 120 alunos beneficiados com os cursos profissionalizantes oferecidos por 
meio da parceria entre a prefeitura municipal de Baraúna e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac) são concluintes das turmas de depilação e 
maquiagem, recepcionista, auxiliar de pessoal e organização de eventos. 

        Concluinte do curso de organização de eventos, Clivanilson Alves está otimista 
com os resultados da capacitação, apresentados em estandes, durante o evento de 
encerramento. “Sinto-me muito feliz e realizado com o curso, que me ensinou uma 
profissão que vou seguir a partir de agora. Vamos apostar na inovação e organizar 
eventos diferenciados”, comemora. 

         Ações contínuas 

http://www.carlosescossia.com/


 

        Após a conclusão das quatro turmas, a qualificação profissional por meio da 
parceria municipal com o Senac abre inscrições para dois novos cursos do Pronatec. 
Serão ofertadas vagas para Eletricista e Recursos Humanos. A aula inaugural 
acontece no dia 5 de maio, e a inscrição poderá ser efetuada na sala onde funciona 
o Pronatec, localizada na Rua Francisca Alves. 

Fonte:  Prefeitura Municipal de Baraúna 

             Assessoria de Comunicação 
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"Precisamos de um crescimento ancorado na produtividade" 

Publicação: 27 de Abril de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Vinícius Menna - Repórter 
 
O Brasil conquistou crescimento rápido, de algo em torno de 4% ao ano, entre 
2002 e 2010, ancorado na geração de empregos. Contudo, de uns tempos para cá, 
o país vivenciou uma desaceleração nesse processo e a inflação voltou a ser motivo 
de preocupação. Em entrevista à TRIBUNA DO NORTE, o economista e ex-diretor 
do Banco Central Alexandre  Schwartsman explica não só o motivo para o Brasil 
estar crescendo menos, que é o tema do livro “Complacência” - recém-lançado e 
escrito em co-autoria com o economista Fábio Giambiagi – mas também o que 
fazer para reverter esse quadro. Confira os principais trechos da entrevista, 
concedida por telefone. 
 

Cedida

Alexandre Schwartsman explica por que o Brasil cresce menos do que poderia 
 
No livro “Complacência”, o senhor analisa o motivo pelo qual o Brasil cresce menos 
que o esperado. Por que o Brasil cresce menos que o esperado e de quanto seria o 
crescimento ideal? 
O Brasil teve um crescimento durante sete, oito anos, da ordem de 4% ao ano, que 
implicava num crescimento do PIB per capita entre 2,5% e 3%. Parece razoável. 



 

Todos estavam satisfeitos. O ideal talvez seria nós mantermos esse ritmo. Mas a 
ideia não é tanto que o Brasil cresce menos do que pode, mas sim que cresce menos 
do que já cresceu. 
 
Agora, por que a gente está crescendo pouco?  
Acho que porque o nosso crescimento mais rápido no período 2004-2010 foi 
ancorado na expansão do emprego com pouca ênfase na questão do aumento da 
produtividade. E aí ocorre que uma expansão que tem o emprego como base tem 
seus limites, até pelo próprio tamanho da população empregável do Brasil. Já um 
crescimento que é baseado na expansão da produtividade, em tese, não tem limites. 
Você pode produzir mais, indefinidamente, desde que você consiga produzir mais 
por unidade de trabalho.  
 
Acho que o grande problema foi o Brasil ter surfado essa onda mundial, favorável ao 
país, com o preço das commodities altos e etc, e aproveitar isso botando mais gente 
para trabalhar, sem se preocupar em como é que a gente faria para que cada uma 
produzisse mais a partir do momento que esse estoque de pessoas estivesse mais 
disponível. 
 
Faltaram reformas nas áreas tributária, previdenciária, no trabalho, criação de 
instituições. O livro aponta justamente para essa questão da complacência. A classe 
política se acomodou com o crescimento mais alto, parou o processo reformista, e 
acabando o excesso de mão de obra, a gente não tem mais como crescer rápido. 
 
Há críticas que pesam sobre o PT de que o partido abandonou os pressupostos da 
própria política econômica e adotou a que vinha sendo aplicada por FHC. O senhor 
concorda com isso ou não? 
Nem gosto de colocar a questão do ponto do vista partidário. Ocorre que, de 2003 
até praticamente 2008, tivemos uma aderência ao mesmo modelo de política 
macroeconômica que vigorou no período 1999-2002. Cambio flutuante, controle da 
inflação, alguma responsabilidade com as contas fiscais, uma combinação 
importante, mas no sentido de promover a estabilidade, de garantir que a inflação 
fique sob controle e que se tenha uma trajetória de queda persistente da dívida 
bruta do governo, um balanço de pagamentos em ordem. Mas isso não é feito para 
garantir crescimento, e sim estabilidade. Com uma economia razoavelmente estável, 
é possível focar em um conjunto de reformas que tenha o efeito de aumentar a 
produtividade, o que leva a outro tipo de consideração. 
 
Por que algumas políticas garantiram a queda da inflação até certo ponto e agora 
não estão mais funcionando? Qual o motivo para a alta da inflação?  
O motivo é que abandonaram essa política. Vamos pela política monetária. Durante 
muito tempo, o Banco Central realmente perseguia a meta da inflação. Quando fui 
do Banco Central, havia o compromisso sério de manejar a política monetária para 
manter a inflação o mais perto possível da meta. Mas desde 2011, desde que o 



 

Banco Central deu um “cavalo-de-pau” na política monetária, ficou claro que o 
compromisso dele com a meta de inflação é muito frouxo.  
 
A discussão que passou a existir não é mais se o Banco Central quer trazer a inflação 
para a meta, porque a meta é 4,5%. O Banco Central simplesmente não quer que a 
inflação passe dos 6,5%. As pessoas percebem que o Banco Central não está 
perseguindo essa meta e não vão fazer contratos que pressuponham inflação a 4,5%, 
vão pedir aumento de salário maior do que 4,5%, e empresas que vão fixar preços 
por um período prolongado vão colocar suas expectativas de inflação mais altas 
porque não é 4,5% que elas esperam. 
 
Esse tipo de consideração acaba erodindo a principal característica do governo de 
regime de meta de inflação. Essa falha foi o que fez com que o Banco Central de fato 
perdesse o controle das expectativas de inflação. 
 
A inflação nos últimos 12 meses atingiu a casa dos 6,15%. A estimativa do governo 
de ficar em 6,5% é exequível? Qual a estratégia para conter a alta nos preços? 
Tem que subir juro, mas o Banco Central já disse que vai parar. Então, nesse ano, 
provavelmente eles vão perder inclusive os 6,5%. 
 
A aposta do senhor é mais que 6,5%? 
Um pouco acima: 6,6% a 6,7%. 
 
E para conter a alta nos preços precisaria mexer nos juros... 
Na taxa de juros ou nas contas fiscais. O instrumento fiscal é o mais difícil de mexer, 
então o que sobra é a taxa de juros. 
 
Nesse contexto, qual a sua aposta para o crescimento da economia este ano? 
Em torno de 1,5%, 1,7%. 
 
O senhor defende que há um excesso de gasto público. A Lei de Responsabilidade 
Fiscal não foi uma medida importante para conter os gastos do governo? 
Ela está sendo contornada o tempo inteiro. É um instrumento importante, desde 
que tenhamos um governo que esteja disposto a Lei de Responsabilidade Fiscal. Veja 
por exemplo a divulgação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em que o superávit é 
2,5% do PIB, mas pode ser 2%, pode abater. A Lei de Responsabilidade Fiscal é 
importante, mas não é a Panaceia. Se tiver um governo firmemente determinado a 
não cumprir o que a Lei pede... enfim, ele [governo] pode, consegue, tem meios para 
fazer isso.  
 
Em pleno ano de eleitoral, a tendência é que haja aumento nos gastos públicos. 
Como gastar menos em um ano como esse? 
Teria que ter vontade de gastar menos, mas não é o que vai acontecer. A proposta 
orçamentária do governo federal já embute um aumento de gastos. Não tenho os 



 

números dos governos estaduais, mas a tendência tem sido de aumento no gasto 
público.  
 
O senhor afirma que a falta de infraestrutura é um dos gargalos para o 
crescimento. Mas com a Copa, projetos que talvez não saíssem do papel foram 
lançados. Por outro lado, a grande maioria deles não foi viabilizada com recursos 
privados, contribuindo para o aumento dos gastos públicos, o que inclui alguns 
equipamentos temporários. A Copa foi positiva ou negativa? 
Se o gasto do governo tivesse ocorrido em infraestrutura, até seria melhor, mas o 
investimento público não tem crescido com a mesma proporção do PIB. A grande 
verdade é que se pegar os últimos anos, à exceção do Minha Casa, Minha Vida, não 
houve aumento expressivo nos investimentos do setor público. E vamos falar a 
verdade: estádio é muito bacana, mas o efeito de um estádio na produtividade é 
baixíssimo, bem diferente do que se teria com uma estrada, uma ponte, um viaduto, 
ou um hospital, uma escola. 
 
Então a Copa é negativa? 
O que eu acho curioso é que fizemos uma Copa do Mundo e as Olimpíadas, e esses 
eram pretextos para obras de mobilidade urbana. Mas em tese, podíamos cuidar das 
obras sem Copa do Mundo. Ainda assim, vamos considerar que esses fossem 
eventos focais. A verdade é que a gente fez uma Copa e não fez as obras de 
mobilidade. Só se fez estádios. A Copa foi mais uma oportunidade desperdiçada. 
 
O que é preciso fazer para que o Brasil cresça mais?  
Nesse primeiro momento, é recuperar a estabilidade, trazendo a inflação para níveis 
mais baixos. Cuidar da inflação significa, entre outras coisas, subir juros e apertar a 
política fiscal, ou seja, cortar gasto público. E, se possível, começar o processo 
reformista, particularmente na área tributária. A empresa brasileira gasta 2.600 
homens-hora/ano para a tarefa de pagar imposto, ou seja, preencher guia, ir atrás 
da legislação. O peso do sistema tributário é tamanho que temos uma quantidade 
estúpida de pessoas dedicadas à tarefa de pagar imposto. Enquanto isso, a média da 
OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico] é de 270 
homens-hora/ano e a da América Latina é da ordem de 360 homens-hora/ano. 
Uma abertura comercial também seria interessante no sentido de ampliar a 
competição comercial no país. Parte das reformas também envolve um aumento da 
integração comercial brasileira ao resto do mundo.  
 
Como essa abertura poderia ser viabilizada? 
Ah... Por exemplo, saindo do Mercosul e indo atrás de um acordo de livre comércio 
com a União Europeia ou seguindo aí os passos da Aliança do Pacífico, ou ainda 
tentando entrar em um acordo com os Estados Unidos no que diz respeito a Alca 
[Área de livre comércio das Américas]. Não faltam oportunidades para se engajar de 
forma decidida no comércio internacional. 
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