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Marcelo Queiroz recebe Comenda concedida pela Câmara Municipal de Fernando 
Pedroza 

 
 
Marcelo Queiroz (À ESQUERDA): reconhecimento 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, esteve na 
noite desta quarta-feira, 25.06, no município de Fernando Pedroza, na região Central 
do estado, onde foi homenageado com a Comenda Municipal do Mérito Prefeito 
Fernando Gomes Pedroza. A honraria é concedida anualmente a personalidades que 
tenham prestado serviços relevantes à sociedade fernandopedrozense. 
 
“Para mim, cidadão honorário da cidade, receber esta homenagem faz aumentar o 
carinho e o respeito que tenho por esta terra e seu povo. Penso que a decisão dos 
nobres parlamentares desta casa em me conceder este Mérito, resulta de ações que 
aqui são desenvolvidas pelo Sistema Fecomércio, que tenho a honra de presidir, com 
o apoio operacional do Sesc e do Senac”, agradeceu Queiroz. 
 
A solenidade aconteceu na Câmara Municipal de Fernando Pedroza e contou com a 
presença de diversas autoridades municipais, membros da diretoria do Sistema 
Fecomércio, além de familiares dos dezoito homenageados da noite. A Comenda 
concedida a Marcelo Queiroz foi proposta pelo presidente da Câmara, o vereador 
Magnos Paulo do Nascimento. 
 
“Vivemos em uma sociedade em que as pessoas só fazem criticar, e agradecer é uma 
virtude para poucos. Por isso esta noite é de agradecer a todos aqui e ao presidente 
Marcelo por tudo o que ele fez por nossa cidade, através dos serviços oferecidos 
pelo Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, e que ele trouxe para Fernando Pedroza. 
Obrigado a todos vocês que tanto tempo dedicaram para contribuir com o 
desenvolvimento de nossa cidade”, afirmou o presidente da Câmara Municipal. 
 



 

Em seu discurso de agradecimento, Queiroz lembrou que Fernando Pedroza é uma 
cidade progressista, que conta com empresários e colaboradores do segmento do 
comércio de Bens, Serviços e Turismo. “Nada mais justo, portanto, do que contar 
com o apoio do Sistema Fecomércio. E esta presença, aqui na cidade, de ações do 
Sesc e do Senac, particularmente, é fruto de um amplo trabalho de interiorização 
das nossas atividades, uma das marcas que busquei para identificar a minha gestão à 
frente do sistema Fecomércio RN”, finalizou. 
 
A Comenda Municipal do Mérito Prefeito Fernando Pedroza foi criada através do 
Decreto Legislativo 63/2012, de autoria do vereador Francimagno Alves Batista, em 
26 de dezembro de 2012, com o objetivo de homenagear homens e mulheres, que 
de forma humilde e igualitária muito fizeram e fazem pelos habitantes da cidade. 
 
  
 
(Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN) 
 
 
Classificação: Positiva 
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MARCELO QUEIROZ EM FERNANDO PEDROZA 

 
 
Marcelo Queiroz, Presidente do sistema Fecomércio/Sesc/Senac, junto ao gerente 
do Banco do Nordeste de Angicos, Sidney, na câmara de Fernando Pedroza, durante 
noite de entrega de comendas e títulos. 
 
 
Classificação: Positiva 
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 Marcelo Queiroz recebe Comenda concedida pela Câmara Municipal de Fernando 
Pedroza 
 A honraria é concedida anualmente a personalidades que tenham prestado serviços 
relevantes à sociedade fernandopedrozense 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, esteve na 
noite desta quarta-feira, 25.06, no município de Fernando Pedroza, na região Central 
do estado, onde foi homenageado com a Comenda Municipal do Mérito Prefeito 
Fernando Gomes Pedroza. A honraria é concedida anualmente a personalidades que 
tenham prestado serviços relevantes à sociedade fernandopedrozense. 
 
&quot;Para mim, cidadão honorário da cidade, receber esta homenagem faz 
aumentar o carinho e o respeito que tenho por esta terra e seu povo. Penso que a 
decisão dos nobres parlamentares desta casa em me conceder este Mérito, resulta 
de ações que aqui são desenvolvidas pelo Sistema Fecomércio, que tenho a honra de 
presidir, com o apoio operacional do Sesc e do Senac&quot;, agradeceu Queiroz. 
 
A solenidade aconteceu na Câmara Municipal de Fernando Pedroza e contou com a 
presença de diversas autoridades municipais, membros da diretoria do Sistema 
Fecomércio, além de familiares dos dezoito homenageados da noite. A Comenda 
concedida a Marcelo Queiroz foi proposta pelo presidente da Câmara, o vereador 
Magnos Paulo do Nascimento. 
 
“Vivemos em uma sociedade em que as pessoas só fazem criticar, e agradecer é uma 
virtude para poucos. Por isso esta noite é de agradecer a todos aqui e ao presidente 
Marcelo por tudo o que ele fez por nossa cidade, através dos serviços oferecidos 
pelo Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, e que ele trouxe para Fernando Pedroza. 
Obrigado a todos vocês que tanto tempo dedicaram para contribuir com o 
desenvolvimento de nossa cidade”, afirmou o presidente da Câmara Municipal. 
 
Em seu discurso de agradecimento, Queiroz lembrou que Fernando Pedroza é uma 
cidade progressista, que conta com empresários e colaboradores do segmento do 
comércio de Bens, Serviços e Turismo. &quot;Nada mais justo, portanto, do que 
contar com o apoio do Sistema Fecomércio. E esta presença, aqui na cidade, de 
ações do Sesc e do Senac, particularmente, é fruto de um amplo trabalho de 
interiorização das nossas atividades, uma das marcas que busquei para identificar a 
minha gestão à frente do sistema Fecomércio RN&quot;, finalizou. 
 
A Comenda Municipal do Mérito Prefeito Fernando Pedroza foi criada através do 
Decreto Legislativo 63/2012, de autoria do vereador Francimagno Alves Batista, em 



 

26 de dezembro de 2012, com o objetivo de homenagear homens e mulheres, que 
de forma humilde e igualitária muito fizeram e fazem pelos habitantes da cidade. 
 
Fonte: Fecomércio RN 
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 Marcelo Queiroz lança atividades do BiblioSesc em Angicos 
 A biblioteca itinerante do Sesc estaciona na Praça Jota da Penha, incentivando a 
leitura e promovendo a interiorização das ações do Sistema Fecomércio 
 
&quot;Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem 
leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever – inclusive a sua própria 
história&quot;. A frase, de autoria do dono da Microsoft, Bill Gates, foi destacada 
pelo presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, nesta 
quarta-feira, 25.06, durante a instalação da unidade móvel BiblioSesc, em Angicos. 
 
Com essa citação, Queiroz enfatizou para as crianças presentes no evento a 
importância da leitura na vida de todos. &quot;Quando o empresário da maior rede 
de computadores do mundo fala sobre a importância dos livros, mesmo na era da 
informática, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, e incentivar o gosto pela 
leitura nas nossas crianças&quot;, reafirma. 
 
É com esse objetivo, que a biblioteca itinerante do Sesc estaciona na Praça Jota da 
Penha, incentivando a leitura e promovendo a interiorização das ações do Sistema 
Fecomércio, um dos pilares da gestão de Marcelo Queiroz à frente da entidade. 
 
O prefeito de Angicos, Expedito Edilson Chimbinha Júnior, proferiu palavras de 
agradecimento a Queiroz: &quot;Sabemos que as unidades móveis do Sesc são 
solicitadas por muitos municípios do interior do estado. Por isso, sou muito grato à 
Marcelo Queiroz pelo esforço empreendido em trazer para os angicanos esta 
oportunidade. Desejo que as nossas crianças aproveitem a oportunidade e tomem 
gosto pela leitura. Pois como muito se diz, sem educação não se chega a lugar 
nenhum&quot;. 
 
Sob os olhares atentos dos alunos da Escola Municipal de Angicos, Marcelo Queiroz 
e o prefeito da cidade, Expedito Chimbinha Júnior, assinaram o convênio que marca 
o início das atividades do BiblioSesc no município. Até o dia 30 de julho, os angicanos 
terão à disposição um acervo com mais de três mill obras. Para fazer consulta ou 
empréstimo – este último com duração de até sete dias. Para o empréstimo, 
inclusive, basta apresentar documento de identidade e comprovante de residência. 
A expectativa é que ao final do período, o BiblioSesc tenha atraído mais de mil 
visitantes. 
 
Após a solenidade, os estudantes conferiram a apresentação promovida pelo 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, do espetáculo Estação dos Contos, com o 



 

Grupo Estação de Teatro (RN). 
 
Participaram do evento, o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz; o 
prefeito de Angicos, Expedito Chimbinha Júnior; a secretária municipal de educação, 
Cinara Ribeiro Dantas; o pároco de Angicos e de Fernando Pedroza, Severino da Silva 
Neto; a diretora regional do Sesc, Jeane Amaral; o diretor regional do Senac, Helder 
Cavalcanti; demais diretores do Sesc e do Senac, estudantes e professores da rede 
municipal. 
 
Fonte: Fecomércio RN 
 
0 Comentário 
 
 
Classificação: Positiva 
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SESC APRESENTA GRANDE PEÇA TEATRAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO 
DE FP E MARCELO QUEIROZ É RECEPCIONADO PELO PREFEITO 
 

 

 

 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-8K9jSFQdStM/U6wvwmC8WfI/AAAAAAAAjUU/dedM-fxXEyM/s1600/fernando+pedroza+pe%C3%A7a+teatral2.JPG


 

A peça teatral do SESC Andarilhos do Coração, baseada na obra de Ariano Suassuna, 
fez belíssima apresentação na cidade de Fernando Pedroza na noite desta quarta 
feira, 25, durante os festejos alusivos aos 22 anos de emancipação política do 
município. 
 

 

 

 
Com o patrocínio cultural do 
sistema Fecomércio/Sesc/Senac, a prefeitura da cidade montou uma estrutura de 
som e iluminação para receber a população em praça pública e proporcionou 
acomodações 

http://1.bp.blogspot.com/-Kza_AxSdg_I/U6wvxdgPt_I/AAAAAAAAjUY/6qBdH0cxRx0/s1600/fernando+pedroza+pe%C3%A7a+teatral3.JPG


 

para a grande atividade cultural. 
 
 

 
A apresentação foi perfeita e 
muito aplaudida pelo público que lotou a praça principal da cidade. 
 
As diretoras Jeany Amaral, da regional do SESC, e Lucia Galvão, dos programas 
sociais do SESC, vieram prestigiar as apresentações. 
 
O presidente da Fecomércio/RN, Marcelo Fernandes de Queiroz recebeu comenda 
na câmara de vereadores da cidade e em seguida prestigiou o evento cultural e 
festivo, assim como foi recebido pelo prefeito da cidade, Daniel Pereira, na sede da 
prefeitura. 
 

http://3.bp.blogspot.com/-eZmaE3BMDS4/U6w1Y6d36DI/AAAAAAAAjVM/2WhZQbA72tk/s1600/DANIEL+E+MARCELO+QUEIROZ.JPG
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Sebrae mobiliza Seridó em torno das compras governamentais | Ponto de Vista 
com Nelson Freire 

 
 
As vantagens e benefícios de priorizar as micro e pequenas empresas em licitações 
públicas em âmbito municipal foram o centro das discussões do Seminário Regional 
de Compras Governamentais, realizado nesta quinta-feira (26), em Caicó. Promovido 
pelo Sebrae no Rio Grande do Norte em parceria com o Sistema Fecomércio, o 
evento reuniu cerca de 50 empresários e representantes de prefeituras de 12 
cidades da região, responsáveis pelo setor de licitações e pregões. Além do 
seminário, também será realizado nesta sexta-feira (27) um encontro de negócio 
para aproximar pequenas empresas seridoenses. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Sebrae mobiliza Seridó em torno das compras governamentais - Portal No Ar 
 
As vantagens e benefícios de priorizar as micro e pequenas empresas em licitações 
públicas em âmbito municipal foram o centro das discussões do Seminário Regional 
de Compras Governamentais, realizado nesta quinta-feira (26), em Caicó. Promovido 
pelo Sebrae no Rio Grande do Norte em parceria com o Sistema Fecomércio, o 
evento reuniu cerca de 50 empresários e representantes de prefeituras de 12 
cidades da região, responsáveis pelo setor de licitações e pregões. Além do 
seminário, também será realizado nesta sexta-feira (27) um encontro de negócio 
para aproximar pequenas empresas seridoenses. 
 
As duas iniciativas fazem parte dos esforços do Sebrae no Rio Grande do Norte para 
mobilizar prefeitos e demais gestores públicos para implementação da Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa, que estabelece tratamento diferenciado para as 
empresas com faturamento anual de até R$ 3,6 milhões nas aquisições de bens e 
serviços por parte de órgãos e autarquias ligados a governo e prefeituras. São ações, 
na área de políticas públicas, que buscam aproximar as empresas das instituições 
governamentais para esclarecer o que prevê a Lei Geral, visando tirar a lei do papel. 
 
“São projetos amplos e duradouros que frisam a capacitação acerca das licitações, 
dos pregões, entre outros”, esclarece o gerente da Unidade de Políticas Públicas do 
Sebrae-RN, Hélmani de Souza Rocha. Sobre o seminário, o gerente explica que o 
evento foi idealizado para incentivar as negociações entre os dois públicos, 
empresários e órgãos públicos. “A questão das compras governamentais e tudo o 
que implicam é muito representativo, já que o dinheiro decorrente da compra 
circula dentro do próprio município, gerando, renda e emprego ao passo que 
também fortalece a economia local”. 
 
Durante o seminário, que durou toda a manhã desta quinta-feira, o pós-graduado 
em Finanças Corporativas e Gestão Pública e consultor do Programa de Compras 
Governamentais do Sebrae Nacional, Luis César Pivovar, apresentou para os 
participantes do evento as principais oportunidades de negócios que surgem para 
microempresas, empresas de pequeno porte e Microempreendedores Individuais 
com a implementação da Lei Geral (Lei Complementar 123/2006). 
 
“O problema não é a empresa ser pequena. O problema é a empresa estar sozinha! 
Questões, como o cadastramento das empresas, elaboração de catálogos, o 
pagamento em dia dos pequenos negócios, além do firmamento de acordos com 
contratos assinados, são algumas das ações que devem ser adotadas”, alerta Luis 
Pivovar. 
 
Mas o poder público é peça fundamental nesse processo e, nesse sentido, boas 



 

iniciativas não faltam. É o caso da cidade pernambucana de Arcoverde, que 
implantou um programa de compras governamentais. A iniciativa foi apresentada 
como caso de sucesso no seminário pelo vice-prefeito e secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Wellington José Pereira de Araújo. “A oportunidade 
que estamos tendo é ímpar, uma vez que é um momento de discussão entre o 
empresariado, especialistas e instituições”, diz, ressaltando que o maior incentivo 
tem de partir do setor público. 
 
De acordo com o vice-prefeito, o evento é muito positivo, na medida que tem a 
oportunidade de compartilhar o que está em prática, quanto às compras 
governamentais, em Arcoverde. “Queremos que comecem a implantar a Lei das 
Compras em outras cidades, pois contribuirá, decerto, com o desenvolvimento 
local”. 
 
Atualizado em 26 de junho às 18:58 
 
 
Classificação: Positiva 
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Rodada facilita negociação com oito instituições públicas - Portal No Ar 
 
Para aproximar as pequenas empresas da região do Seridó de órgãos públicos e 
fortalecer o programa de Compras Governamentais no Rio Grande do Norte, o 
Sebrae no Rio Grande do Norte promove nesta sexta-feira (27) uma Rodada de 
Negócio específica para empreendedores da região que desejam fornecer para 
prefeituras e instituições públicas das três esferas. O encontro será realizado no 
auditório da Casa do Empresário, das 18h às 22h, uma rodada de negócios. 
 
A idéia é fortalecer o desenvolvimento da economia local, aproximando micro e 
pequenas empresas do município de instituições públicas, através de rápidos 
encontros de negócios agendados. Participam como âncoras diversas organizações, 
como o Senai, Sesc, Senac, 1º Batalhão Seridó, UFRN, IFRN, Prefeitura e Câmara 
Municipal de Caicó. 
 
A rodada de negócios busca, ainda, ampliar a curto e longo prazos, as compras 
locais, além de divulgar e esclarecer procedimentos e exigências das compras 
governamentais e os processos de aquisições de bens e serviços. 
 
Atualizado em 26 de junho às 19:02 
 
 
Classificação: Positiva 
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