
 

FECOMÉRCIO 
 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 06.06.14             EDITORIA: NOTAS E 
COMENTÁRIOS 

 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 06.06.14             EDITORIA: ELIANA LIMA 

 Classificação: Positiva 
 
 



 

 
VEÍCULO: GAZETA DO OESTE           DATA: 06.06.14             EDITORIA: CIRCULANDO 
EM OFF 

 Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO: SUÉBSTER NERI            DATA: 06.06.14    
Feira de Negócios: “Compras governamentais” é tema de encontro promovido pelo 
Sebrae   - 
 
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RN) 
promoverá, no dia 27 de junho, das 9h às 12h, no auditório da Casa do Empresário 
de Caicó, o Encontro de Negócios Compras Governamentais. 
 
O evento, integra programação da 1ª Feira de Negócios de Caicó, busca aproximar as 
micro e pequenas empresas de instituições públicas, otimizando encontros de 
negócios. Objetiva, ainda, divulgar e esclarecer os procedimentos e exigências das 
compras governamentais, assim como os processos de aquisições de bens e serviços. 
 
As inscrições, gratuitas, podem ser realizadas através dos números (84) 3616-7976/ 
3417-7404. O credenciamento será realizado no dia do evento, das 8h às 9h. 
 
A Feira de Negócios de Caicó será realizada de 26 a 28 de junho deste ano, no 
Complexo Turístico Ilha de Sant’Ana. É uma promoção da Casa do Empresário e 
Prefeitura de Caicó, com apoio do Sebrae, Fecomércio, FIERN e Governo do Estado. 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
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5 de junho de 2014Márcio Macedo é eleito um dos vice-presidentes da 
FECOMÉRCIO 

[0] Comentários | Deixe seu comentário. 

O presidente do 

Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz, Márcio Macedo, foi eleito um dos 
vice-presidentes da Federação do Comércio do Rio Grande do Norte (FECOMÉRCIO). 
A eleição aconteceu no último dia 16, reunindo representantes de todos os 

sindicatos do Rio Grande do Norte, ligados ao comércio, bens e serviços, e teve 
chapa única encabeça pelo presidente reeleito Marcelo Queiroz. 

Ao lado de Marcelo Queiroz, foram eleitos 10 vice-presidentes para um mandato de 
quatro anos a frente da FECOMÉRCIO. A nova diretoria assume os trabalhos em 
agosto e pretende fazer uma reformulação em todos os sindicatos varejistas do Rio 
Grande do Norte. 

O trabalho da diretoria da FECOMÉRCIO é desenvolver ações que possam fortalecer 
o comércio do Rio Grande do Norte e melhorar as condições na categoria, que é a 
que mais gera empregos no estado. 

Atualmente, Marcio Macedo é um dos diretores da FECOMÉRCIO. Com a eleição 
para vice-presidente, em seu lugar assumirá outro santa-cruzense, Marcos Augusto, 
ato que fortalece o Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz. 

Fonte: www.radiosantacruzam.com.br 

- See more at: http://www.wsantacruz.com.br/marcio-macedo-e-eleito-um-dos-
vice-presidentes-da-fecomercio/#sthash.saKv5K07.dpuf 
Classificação: Positiva 
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“Compras governamentais” é tema de encontro promovido pelo Sebrae na Feira 
de Negócios de Caicó » Blog do Marcos Dantas 
 
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RN) 
promoverá, no dia 27 de junho, das 9h às 12h, no auditório da Casa do Empresário 
de Caicó, o Encontro de Negócios Compras Governamentais. O evento, integra 
programação da 1ª Feira de Negócios de Caicó, busca aproximar as micro e 
pequenas empresas de instituições públicas, otimizando encontros de negócios. 
Objetiva, ainda, divulgar e esclarecer os procedimentos e exigências das compras 
governamentais, assim como os processos de aquisições de bens e serviços. 
 
As inscrições, gratuitas, podem ser realizadas através dos números (84) 3616-7976/ 
3417-7404. O credenciamento será realizado no dia do evento, das 8h às 9h. A Feira 
de Negócios de Caicó será realizada de 26 a 28 de junho deste ano, no Complexo 
Turístico Ilha de Sant’Ana. É uma promoção da Casa do Empresário e Prefeitura de 
Caicó, com apoio do Sebrae, Fecomércio, FIERN e Governo do Estado. 
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Feira de Negócios: “Compras governamentais” é tema de encontro promovido pelo 
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Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Feira de Negócios: “Compras governamentais” é tema de encontro promovido pelo 
Sebrae  
 
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RN) 
promoverá, no dia 27 de junho, das 9h às 12h, no auditório da Casa do Empresário 
de Caicó, o Encontro de Negócios Compras Governamentais. O evento, integra 
programação da 1ª Feira de Negócios de Caicó, busca aproximar as micro e 
pequenas empresas de instituições públicas, otimizando encontros de negócios. 
Objetiva, ainda, divulgar e esclarecer os procedimentos e exigências das compras 
governamentais, assim como os processos de aquisições de bens e serviços. 
 
As inscrições, gratuitas, podem ser realizadas através dos números (84) 3616-7976/ 
3417-7404. O credenciamento será realizado no dia do evento, das 8h às 9h. A Feira 
de Negócios de Caicó será realizada de 26 a 28 de junho deste ano, no Complexo 
Turístico Ilha de Sant’Ana. É uma promoção da Casa do Empresário e Prefeitura de 
Caicó, com apoio do Sebrae, Fecomércio, FIERN e Governo do Estado. 
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“Compras governamentais” é tema de encontro promovido pelo Sebrae «  Blog do 
Seridó 
 

 
 
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RN) 
promoverá, no dia 27 de junho, das 9h às 12h, no auditório da Casa do Empresário 
de Caicó, o Encontro de Negócios Compras Governamentais. 
 
O evento, integra programação da 1ª Feira de Negócios de Caicó, busca aproximar as 
micro e pequenas empresas de instituições públicas, otimizando encontros de 
negócios. Objetiva, ainda, divulgar e esclarecer os procedimentos e exigências das 
compras governamentais, assim como os processos de aquisições de bens e serviços. 
 
As inscrições, gratuitas, podem ser realizadas através dos números (84) 3616-7976/ 
3417-7404. O credenciamento será realizado no dia do evento, das 8h às 9h. A Feira 
de Negócios de Caicó será realizada de 26 a 28 de junho deste ano, no Complexo 
Turístico Ilha de Sant’Ana. É uma promoção da Casa do Empresário e Prefeitura de 
Caicó, com apoio do Sebrae, Fecomércio, FIERN e Governo do Estado. 
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VEÍCULO: BLOG DO ROMEU DANTAS            DATA: 05.06.14 
 
Prefeito Isaias Cabral visita turma concluinte do curso de Auxiliar de Cozinha do 
PRONATEC 
 

 



 

  



 

O prefeito Isaias Cabral visitou na tarde desta quinta-feira (05) a nova sede dos 
cursos oferecidos pelo PRONATEC, através da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Desenvolvimento Comunitário, localizada na Rua Juvenal Lamartine, no 
centro de Acari. Na oportunidade, ele participou da confraternização de 
encerramento da primeira turma do curso de Auxiliar de Cozinha do PRONATEC 
Brasil Sem Miséria, ofertado pelo SENAC. 
 
Cursos com inscrições abertas 
 
A secretária Nara Luiza comunica aos acarienses que ainda há vagas para os cursos 
de Garçom e Bartender. Os interessados deverão procurar a Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário. 
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Seturn reivindica ‘ incentivos’  para negociar reajuste com rodoviários 

Publicação: 06 de Junho de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Daísa Alves 
Repórter 
 
Impasse nos transportes. O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos 
(Seturn) afirma que o reajuste salarial para motoristas e cobradores de ônibus 
depende de incentivos da Prefeitura do Natal. Para o Seturn, a desoneração 
tributária da tarifa ou implementação de subsídio tarifário é a única forma de 
economicamente viabilizar um acordo na celebração da convenção coletiva. 

Júnior 
Santos

Nilson Queiroga: “tarifa não dá condições de reajustar salário” 
 
Os trabalhadores representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários do RN (Sintro/RN) querem reajuste salarial de 16% mais aumento no 
valor pago pelo auxílio-alimentação, na database  deste ano referente ao mês de 
maio. No ano passado, os rodoviários receberam 7,5% de aumento e 15% no vale-
alimentação. 
 



 

Diante da iminente possibilidade de paralisação dos ônibus se não houver acordo, 
como já anunciado pelo Sintro – com indicativo de greve para a próxima quarta-
feira, 11 - a secretária de Mobilidade Urbana (Semob), Elequicina dos Santos, se 
limita a afirmar que espera que “as negociações sejam concluídas e não haja greve”. 
Já o prefeito de Natal, Carlos Eduardo, preferiu não emitir opinião sobre o impasse. 
“Não digo nada porque não analisei a questão”, declarou Carlos Eduardo. 
 
Segundo o consultor técnico do Seturn, Nilson Queiroga,  o valor atual da tarifa, com 
último reajuste dado em janeiro de 2011, não oferece condições financeiras para 
responder ao pleito dos rodoviários. No somatório de todas os gastos, o custo com 
mão de obra é a principal da planilha, significando 45% da tarifa. A segunda seria o 
valor combustível, que contempla 20% do valor. 
 
A passagem atual de R$ 2,20 teve último reajuste de 10% há três anos. Ela custava 
R$ 2,00, passou para R$ 2,20. Em junho de 2013 foi anunciado um segundo 
aumento, de R$ 2,20 para R$ 2,42 (ficando R$ 2,40 para cobrança ao passageiro). 
Após manifestações sociais contrárias a alteração, a passagem continuou no valor de 
R$ 2,20 – sendo extraído da tarifa os impostos federais de Pis/Confins, que 
significavam R$ 0,07 centavos. Segundo Nilson Queiroga, os demais R$ 0,13 trazem 
prejuízo às empresas de mais de R$ 1 milhão por mês. 
 
Para encerrar o impasse financeiro, uma das soluções seria a desoneração do 
Imposto sobre Serviços (ISS) referente aos transportes públicos. De acordo com 
Queiroga o ISS representa 5% da tarifa atual, o que significa em valor R$ 0,11. Com 
dados da Secretaria Municipal de Tributação (Semut), a arrecadação anual do ISS no 
segmento de transportes é no valor, aproximadamente, de R$ 7 milhões ao ano - 4% 
da arrecadação total do ISS. 
 
A questão é polêmica e já vem sendo discutida há um mês - já ocorreram três 
rodadas de negociações para reajuste salarial entre o Seturn e Sintro, perante a 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do RN (SRTE/RN). Para hoje está 
marcada outra reunião, com a novidade do convite de comparecimento à 
secretária  Elequicina dos Santos. O Seturn enviou à titular da pasta uma carta-
convite em 3 de junho, e publicou o documento, em forma de aviso, na edição de 
ontem à  TRIBUNA DO NORTE.  
 
“Pedimos que a Semob leve uma proposição para que as empresas continuem 
negociando”, disse Nilson Queiroga,  consultor técnico do Seturn, reiterando que as 
empresas não pedem um reajuste tarifário, mas sim desoneração de imposto ou 
subsídio da tarifa. No início deste ano foi solicitado também, à Semob, uma 
atualização da planilha de custos dos transportes coletivos. Até então, o Seturn não 
obteve resposta ao pedido.  
 
Procurada pela reportagem, a titular da Semob declarou que não irá comparecer à 



 

rodada de negociação, pois “não há motivos para se envolver numa questão entre 
patrão e empregado”. E quanto à possibilidade de reajuste tarifário, desoneração ou 
subsídio aos transportes públicos, ela afirmou que “não recebeu nenhuma 
sinalização do prefeito para permissão”. No caso do estudo da planilha de custos, 
Elequicina dos Santos informou que ainda não foi feito e não tem prazo para 
realização.  
 
 

Prefeitura abre licitação para contratar consultoria 

Publicação: 06 de Junho de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
O edital de licitação para contratação de uma empresa consultora  - que realize 
novos estudos sobre a rede de transporte da cidade e elabore o Edital de Licitação 
dos Transportes Públicos de Natal - deve ser publicada nesta próxima semana. O 
contrato deve ser finalizado até agosto deste ano, com previsão de custo de R$ 733 
mil, com recurso do Município. 
Emanuel 
Amaral

Novo estudo vai definir a nova configuração para a rede de transporte público de 
Natal, a partir de um diagnóstico da situação atual 
 
O estudo visa definir uma nova configuração para a rede de transportes públicos, a 
partir do diagnóstico da situação atual. Levará em conta a pesquisa de origem e 
destino das linhas de ônibus e alternativos, assim com a demanda atendida. 



 

Analisará também o custo financeiro, e ao final sugestionará as diretrizes para a 
nova rede. Segundo Elequicina dos Santos, secretária da Semob, o estudo antigo 
será apresentado a empresa contratada e ficará a vontade dela utilizar ou não as 
informações. 
 
 “Próxima semana publicaremos o edital e até agosto esperamos finalizar a 
contratação. Já o estudo terá o prazo de seis meses para conclusão”, explica 
Elequicina. “Esperamos que ao final deste, para o início de 2015 tenhamos o Edital 
de Licitação”. Tendo em mãos o documento que regularizará os transportes públicos 
da cidade, ainda deverá ser promovido audiências públicas na cidade para discussão 
e final aprovação do projeto – para enfim ser colocado em vigor. 
 
O projeto anterior, que já havia passado pela Câmara Legislativa, e retornado para o 
Executivo, também foi resultado de um estudo. A gestão anterior contratou a 
empresa paulista Oficina e Consultores para executar os estudos e formular o edital 
de licitação. O serviço custou quase R$ 922. 028,20 e acabou sendo alvo de 
investigações pelo Ministério Público Estadual.  
 
O novo estudo e novo projeto precisará ser refeito por ocasião do pedido acatado 
pelo prefeito Carlos Eduardo, em que o Sindicato dos Permissionários de Transporte 
Opcional de Passageiros do Rio Grande do Norte (Sitoparn) requeria a inclusão de 
177 vagas para os alternativos, e não 82, como previsto no projeto anterior – que 
contabilizava as linhas em operação atualmente. As linhas operantes de ônibus 
atuais contabilizam 88. No entanto, o estudo vai analisar a viabilidade de colocar em 
operação essas linhas.  
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