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“Chegamos a R$ 333 milhões injetados na economia”, diz o presidente da 
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 Para Marcelo Queiroz todos faturaram bem e a Copa deixa saldo positivo na 
economia da capital potiguar.  
 
O impacto econômico da Copa em Natal ainda está sendo medido. No setor de 
serviços ligado ao turismo, só há o que comemorar. No RN Acontece da Band desta 
terça-feira (15), o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado do RN (Fecomércio), Marcelo Queiroz, falou sobre o assunto. 
 
Inicialmente Marcelo enalteceu os impactos da Copa no comércio de Natal. 
“Primeiro eu faço uma avaliação desde o ano de 2013. Tivemos um crescimento nas 
vendas do comércio de 8,8%. Isso já em virtude dos recursos aplicados nas obras de 
mobilidade que geraram empregos e renda. Recursos que circularam no comércio. 
Nós também fizemos uma pesquisa onde diz que o turista gastou aqui, no período 
da Copa, R$ 1.834 mil por pessoa. Segunda a pesquisa do Ministério do Turismo nós 
tivemos nesse período 180 mil turistas. Então, se multiplicarmos os 180 mil por R$ 
1.834, chegamos a R$ 333 milhões injetados na economia”. 
 
O presidente da Fecomércio também falou sobre os problemas encontrados durante 
a realização do Mundial, como a greve dos motoristas e cobradores do transporte 
coletivo. “Tivemos alguns problemas. Tivemos a greve dos rodoviários que foi um 
absurdo. Atrapalhou o comércio de uma maneira geral. Tivemos as fortes chuvas e 
os desvios de tráfego devido aos espaços da Arena. As lojas fecharam e isso 



 

atrapalhava o comércio, mas o setor de serviços, de bares, hotéis, transportes, todos 
esses faturaram bem”. 
 
Sobre o pós-Copa, Marcelo conta que o trabalho de divulgação do destino Natal 
continua. “Pessoas que estavam trabalhando e ganharam seu dinheiro vão começar 
a gastar. Além disso o grande legado também é a divulgação. Nossa cidade foi 
divulgada em dia de jogos para quase o mundo todo. Resta agora a gente continuar 
o nosso trabalho de fazer essa divulgação para que essas pessoas voltem”.  
 
Marcelo Queiroz também abordou o projeto apresentado pela Fecomércio à 
Aeronáutica com relação ao uso do aeroporto Augusto Severo em Parnamirim. “Há 
mais de dois anos atrás já imaginávamos o enceramento das atividades do Augusto 
Severo. Contratamos uma consultoria que fez uma pesquisa e ela viu o caminho do 
turismo como o melhor para ser colocado lá. Ela identificou que, como tivemos a 
Segunda Guerra, que ali seria uma boa colocar um museu aeroespacial como 
também um equipamento tipo um Centro de Convenções&quot;. 
 
Marcelo ainda completou. &quot;Dentro desse projeto também tem um shopping 
para bancar essa parte. Levamos isso para o Governo do Estado, entregamos a 
governadora um documento oficial com todo esse trabalho, levamos a Prefeitura de 
Parnamirim. Tivemos também com o presidente da Câmara, deputado Henrique 
Alves (PMDB). Na hora todo mundo achou muito bonito, muito legal, mas ninguém 
deu andamento. Agora, no dia 9, fomos a uma reunião juntamente com o Sebrae, 
Fiern na Aeronáutica e eles preocupados porque não tinham recebido nada. Nós não 
encaminhamos por que levamos para o governo. Achávamos que o governo iria 
fazer esse meio de campo e na hora lá ele disse que não tinha recebido nenhuma 
proposta e entregamos a nossa proposta”. 
 
Classificação: Positiva 
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Marcelo Queiroz diz que supermercados devem reduzir horário por falta de 
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O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, informou hoje (15) que os donos de 
supermercados estão determinados a reduzir o horário de funcionamento das lojas 
por causa da falta de segurança pública.  
 
A ideia é fechar os supermercados às 22h e não mais às 24h como ocorre hoje na 
maioria dos estabelecimentos. 
 
Queiroz levou o assunto às autoridades da segurança pública do Estado, mas não 
houve qualquer avanço até o momento. 
 
O empresário ressalta a falta de segurança em vários setores do comércio: bares, 
restaurantes, padarias e farmácia.  
 
“A maior parte do comércio vive de portas abertas para atender o cliente. Não pode 
fechar. Em vez dos clientes, o comerciante tem recebido bandidos. Isso virou rotina”, 
lamentou Marcelo Queiroz. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Cerca de 50 mil empresas do RN terão de adotar o Sped Fiscal - Portal No Ar 
 
Os empresários do Rio Grande do Norte, sobretudo os ligados ao setor de comércio, 
devem ficar atentos. Esta terça-feira (15) é o ultimo dia para enviar a escrituração 
digital fiscal dos seis primeiros meses de 2014. Isso é o que determina o decreto 
24.120, de dezembro do ano passado, da Secretaria Estadual de Tributação. De 
acordo com essa lei, o recolhimento de impostos passa a ser feito de forma 
eletrônica, através do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped Fiscal). Todas as 
empresas que são optantes do Simples Nacional (perfil C) e Varejistas (perfil B) estão 
obrigadas a relatar os arquivos fiscais por esse sistema. 
 
Para preparar os empresários acerca dessa nova forma de prestar contas com o 
fisco, o Sebrae no Rio Grande do Norte vem promovendo uma série de palestras 
educativas para tirar dúvidas e informar os empresários sobre o sistema. A 
capacitação começou pelo interior, sendo oferecida em Mossoró – nos dias 9 e 10 – 
e também em Assú, no dia 10. Na próxima quinta-feira (17), é a vez de Natal. A 
palestra será realizada na sede do Sebrae, na capital potiguar, às 19h. 
 
A capacitação será mesmo necessária, já que, segundo estimativas do Sistema 
Fecomércio-RN, a medida atinge cerca de 50 mil estabelecimentos comerciais do Rio 
Grande do Norte, que passam a ter de fornecer os dados, em regra, mensalmente. 
 
A intenção do Sped Fiscal é tentar simplificar o pagamento de impostos ao 
informatizar esse sistema e buscar uma integração dos fiscos federais, estaduais e 
municipais. Estão inseridas nesse modelo eletrônico, três vertentes a Escrituração 
Fiscal Digital (EFD), a Escrituração Contábil Digital (ECD) e a Nota Fiscal Eletrônica 
(NF-e). Na prática, para as empresas, esse sistema simplificaria e facilitaria a entrega 
da documentação necessária para os fiscos ao utilizar um meio digital, além de 
eliminar a necessidade de ter documentos em papeis. Por outro lado, facilitaria por 
parte do governo a fiscalização, além de reduzir a burocracia para a entrega desses 
documentos. 
 
O problema é que a maior parte do empresariado potiguar ainda não está preparada 
para adotar o sistema. Em março, instituições que representam a classe produtiva, 
como Sebrae, Fecomércio, Federação das Associações Comerciais do RN, Federação 
das Indústrias do RN, Conselho Regional de Contabilidade, entre outros, tentaram 
junto ao governo do estado a prorrogação do prazo, mas não obtiveram sucesso. 
 
Justificativas 
 
Um dos argumentos era de que faltava divulgação da forma de operacionalização 
das obrigações criadas, uma vez que a própria SET, reconhecendo as dificuldades de 



 

cumprimento das novas obrigações por parte dos pequenos negócios, efetua 
palestras em algumas cidades com o objetivo de prestar esclarecimentos e orientar 
quanto aos procedimentos, mas o faz exclusivamente para contadores. 
 
Outra justificativa para prorrogação era o enfraquecimento das empresas potiguares 
em relação à concorrência das empresas de outros estados, que somente passarão a 
ser exigidas de tal obrigação em 2016. 
 
A Escrituração Fiscal Digital é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de 
escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos 
do Rio Grande do Norte e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de 
registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas 
pelo contribuinte. O arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via 
Internet, ao ambiente Sped. Daí o nome Sped Fiscal. 
 
A partir de base de dados, a empresa deverá gerar um arquivo digital, informando 
todos os documentos fiscais e outras informações de interesse dos fiscos federal e 
estadual, referentes ao período de apuração dos impostos ICMS e IPI. Esse arquivo 
deverá ser submetido à importação e validação pelo Programa Validador e Assinador 
(PVA) fornecido pelo sistema. 
 
Atualizado em 15 de julho às 18:17 
 
 
Classificação: Positiva 
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  Contra números não há argumentos: 
três pesquisas realizadas para saber o grau de satisfação dos estrangeiros que 
estiveram no Brasil  durante a Copa do Mundo – sendo uma realizada pela FIPE e 
duas pela ABIH/RN e 
Fecomércio/RN mostram porque Natal é tão querida pelos turistas e claro, o 
Brasil como um todo. Agora é fortalecer o destino Natal em feiras e eventos 
nacionais, sempre.  
 
  Para o secretário de Turismo de 
Natal, Fernando Bezerril não se pode contestar os números mostrados pelas 
pesquisas. “Ficamos felizes porque a Prefeitura do Natal e as demais 
secretarias envolvidas a recepcionar os turistas durante a Copa somaram 
esforços, trabalharam em equipe e Natal fica feliz por ter tido tamanha 
receptividade. Taí os números do FIFA FAN Fest que não mentem onde mais de 175 
mil pessoas em 20 dias do evento participaram da festa montada pela Prefeitura 
do Natal”. 
 
  Aos pessimistas que não acreditam 
no produto Natal, Fernando Bezerril disse que estes deveriam mudar de posição, 
nossa cidade se firma cada vez mais no turismo nacional e  internacional. 
 
  
 Para o presidente da Fecomércio, Marcelo 
Queiroz  os números da pesquisa são, a seu ver, um retrato muito claro 



 

do sucesso que foi o evento para a nossa cidade. Eles mostram que tivemos um 
bom volume de novos recursos circulando, que as pessoas gostaram e pretendem, 
sim, retornar. Além disso, como um percentual muito grande de visitantes esteve 
aqui pela primeira vez, ficamos como legado com um grande potencial de abertura 
de novos mercados emissores.   
 
 “Cabe a todos nós, agora – governos, 
entidades, empresários -, dar continuidade ao trabalho de divulgação de modo a 
efetivamente transformar estas oportunidades, esta pré-disposição de retorno, 
em negócios&quot;, 
 
  Para o presidente da ABIH/RN, Habib 
Chalita, o  índice de satisfação 
sobre a Copa do Mundo foi muito grande, sobre o que esperava de Natal.  “Fora isso 
tivemos números que foram cruzados 
como Estados Unidos, México , Uruguai e isso é fundamental para que possamos 
ter um futuro turístico no RN, já que estamos passando por esta crise que só vem 
nos trazendo números negativos”. 
 
ANÁLISE DAS PESQUISAS - FECOMERCIO, ABIH/RN E FIPE 
 
Vamos analisar por partes: a 
pesquisa da Fecomércio mostrou que uma nota 
global média dada pelos visitantes à Natal, onde 1 era péssimo e 10 era 
excelente, foi 8,37. Além disso, a grande maioria deles (69,6%) veio 
pela primeira vez à cidade e pretende voltar em outra oportunidade (69,2%).  
 
  Vejamos os números econômicos 
ainda da pesquisa Fecomércio com o título  &quot;Perfil dos 
turistas presentes em Natal durante a Copa do Mundo Fifa 2014&quot;, realizada 
pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), ligada a 
entidade: perfil dos nossos 
visitantes foi de pessoas com idades entre 35 e 59 anos (49,4%), que vieram com 
suas famílias (46,4%) e de alta renda familiar mensal – 47,4% dos entrevistados 
têm rendimento entre R$ 7 mil e R$ 15 mil. O México (11,9%), os Estados Unidos 
(11,1%) e o Japão (10,3%) foram os países que mais enviaram visitantes para 
Natal. Já entre os turistas nacionais, os estados de São Paulo (8,9%), Rio de 
Janeiro (6,3%),  Pernambuco (2,9%) e Paraíba (2,8%) lideram a lista de 
emissores. 
 
  A 
pesquisa da Fecomércio também pediu que os visitantes atribuíssem notas de zero 
a dez a alguns itens da cidade. A maior nota média ficou com os Atrativos 
Naturais (8,93), seguida da Hospitalidade  (8,79), dos Locais de 



 

Alimentação (8,4%) e Meios de Hospedagem (7,89). O Acesso e o Transporte – 
muito, em parte, devido à greve dos Rodoviários, que retirou de circulação 
grande parte da frota de ônibus urbanos de Natal neste período – foi o item com 
pior nota: 6,69. 
 
Sobre 
os preços praticados em Natal, 64,9% dos entrevistados os classificaram como 
&quot;Normais&quot; e apenas 27,9% os tacharam de &quot;Elevados&quot;. 
 
  Na pesquisa da ABIH/RN já divulgada 
anteriormente por esta coluna no portal “Nominuto.com” os números batem em 
maior ou menor escala e o mais importante, vamos refrescar a memória: 88,24% 
dos turistas que vieram a Natal não Copa tiveram uma imagem positiva da cidade; 
87,74% indicariam Natal para se fazer turismo e 76,47% atestam que Natal é a 
cidade que gostariam que fosse.  
 
Agora 
vamos a da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) onde  mostra 
que 83% dos turistas internacionais consideraram que a visita ao Brasil durante 
a  Copa do Mundo atendeu 
plenamente ou superou as expectativas. Além disso, 95% desses turistas têm a 
intenção de voltar ao país.  
 
  Os serviços mais bem avaliados pelos 
estrangeiros foram o de hospitalidade e o de gastronomia, com aprovação de 98% 
e 93%, respectivamente. A segurança pública teve 92% de aprovação. Foram 
ouvidos 6.627 turistas estrangeiros. 
 
  
OUTROS NÚMEROS DA PESQUISA FIPE 
 
Apesar de a Copa do Mundo 
contar apenas com seleções de 32 nacionalidades, turistas de 203 países 
desembarcaram no Brasil no período do Mundial de futebol. A Secretaria de 
Aviação Civil da Presidência da República aponta que cerca de 490 mil 
estrangeiros desembarcaram de voos internacionais no Brasil de 1º de junho a 1º 
de julho. Além disso, 3.056 brasileiros circularam pelo país durante a Copa. 
 
Dos 6.038 brasileiros ouvidos 
pela pesquisa, 90,5% avaliaram positivamente o atendimento e a receptividade. A 
segurança pública teve avaliação inferior entre os brasileiros. Foram 83,8% de 
aprovação para o setor. 
 
Do dia 10 de junho ao dia 13 de 



 

julho, 16,74 milhões de passageiros nos 21 aeroportos que atenderam às demandas 
da Copa do Mundo de 2014, segundo balanço da Secretaria de Aviação Civil da 
Presidência da República. O recorde foi alcançado no dia 3 de julho, com 548 
mil passageiros. Segundo dados da secretaria, no dia 28 de fevereiro, durante o 
carnaval, uma das maiores festas brasileiras, foram registrados 467 mil 
passageiros nos aeroportos. 
 
Classificação: Positiva 
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O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, esteve em 
Currais Novos, região Seridó do estado, no último sábado 12, onde participou da 
posse da diretoria do Sindicato do Comércio Varejista de Currais Novos para o 
período de 2014 a 2018, com a recondução ao cargo do atual presidente Hélder de 
Medeiros Araújo. A solenidade, que aconteceu no estande do Sistema Fecomércio 
RN, dentro da 20ª Feirinha de Sant’Ana da cidade, contou com a presença de 
membros da diretoria do Sistema, de toda a diretoria da nova gestão do Sindivarejo, 
além de empresários e personalidades da cidade, bem como da deputada federal 
Fátima Bezerra. 
 
Em seu discurso, Queiroz lembrou que ao longo de todo o mandato anterior houve 
uma parceria e que estava sendo renovada na ocasião. “Apesar de ainda não termos 
uma unidade fixa na cidade, já que este é um sonho que ainda acalentamos, hoje 
estamos reforçando esta parceria que, para minha grande alegria, tem sido de 
sucesso entre o Sistema Fecomércio e os empresários do Comércio, Serviços e 
Turismo desta bela cidade que é Currais Novos”, registrou. 
 
Desde o ano de 2012 já foram capacitados e qualificados 618 curraisnovenses em 
cursos gratuitos nas unidades móveis do Senac. “Se é uma parceria que está se 
renovando, é porque deu certo. E o Sistema Fecomércio, sem dúvida, exerce um 
importante papel no contexto econômico e social do Rio Grande do Norte, como um 
dos maiores executores do Programa Nacional de Desenvolvimento Técnico e 
Emprego (Pronatec)”, corroborou a deputada federal Fátima Bezerra. 
 
…… 



 

 
Também chegaram à cidade projetos de esportes e lazer como o CicloSesc e o Dia do 
Desafio; além de atuação na área de saúde e grandes momentos da área cultural, 
como a montagem do show “Parcerias Sinfônicas, Vinícius, uma canção pelo ar”, no 
ano passado, e que marcou em letras douradas a passagem do aniversário de 
emancipação política da cidade. Além do apoio à Feitinha de Sant’Ana, ainda este 
ano será realizado na cidade, o show “Patuá”, da cantora Camila Masiso, e em 
outubro, uma edição do projeto Palco Giratório, entre outras atrações. 
 
“O Sindicato tem como objetivo lutar em prol do desenvolvimento de Currais Novos, 
e a parceria com o Sistema Fecomércio é muito importante. Agradeço ao presidente 
Marcelo a disposição em sempre atender nossas reivindicações. Agradeço também à 
nossa diretoria, e que a gente consiga fazer muito mais por nossa cidade”, disse 
Hélder Araújo. Também presente à solenidade, o prefeito Vilton Cunha, reforçou a 
importância do trabalho desenvolvido pelo Sindivarejo: “Além de entidade de classe, 
o Sindicato é uma entidade de apoio às ações sociais, e contribui de forma definitiva 
para o nosso desenvolvimento”. 
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O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, esteve em 
Currais Novos, região Seridó do estado, no último sábado, 12.07, onde participou da 
posse da diretoria do Sindicato do Comércio Varejista de Currais Novos para o 
período de 2014 a 2018, com a recondução ao cargo do atual presidente, Hélder de 
Medeiros Araújo. A solenidade, que aconteceu no estande do Sistema Fecomércio 
RN, dentro da 20ª Feirinha de Sant’Ana da cidade, contou com a presença de 
membros da diretoria do Sistema, de toda a diretoria da nova gestão do Sindivarejo, 
além de empresários e personalidades da cidade, bem como da deputada federal, 
Fátima Bezerra. 
 
Em seu discurso, Queiroz lembrou que ao longo de todo o mandato anterior houve 
uma parceria, e que estava sendo renovada na ocasião. “Apesar de ainda não termos 
uma unidade fixa na cidade, já que este é um sonho que ainda acalentamos, hoje 



 

estamos reforçando esta parceria que, para minha grande alegria, tem sido de 
sucesso entre o Sistema Fecomércio e os empresários do Comércio, Serviços e 
Turismo desta bela cidade que é Currais Novos”, registrou. 
 
Desde o ano de 2012 já foram capacitados e qualificados 618 curraisnovenses em 
cursos gratuitos nas unidades móveis do Senac. “Se é uma parceria que está se 
renovando, é porque deu certo. E o Sistema Fecomércio, sem dúvida, exerce um 
importante papel no contexto econômico e social do Rio Grande do Norte, como um 
dos maiores executores do Programa Nacional de Desenvolvimento Técnico e 
Emprego (Pronatec)”, corroborou a deputada federal Fátima Bezerra. 
 
Também chegaram à cidade projetos de esportes e lazer como o CicloSesc e o Dia do 
Desafio; além de atuação na área de saúde e grandes momentos da área cultural, 
como a montagem do show “Parcerias Sinfônicas, Vinícius, uma canção pelo ar”, no 
ano passado, e que marcou em letras douradas a passagem do aniversário de 
emancipação política da cidade. Além do apoio à Feitinha de Sant’Ana, ainda este 
ano será realizado na cidade, o show “Patuá”, da cantora Camila Masiso, e em 
outubro, uma edição do projeto Palco Giratório, entre outras atrações. 
 
“O Sindicato tem como objetivo lutar em prol do desenvolvimento de Currais Novos, 
e a parceria com o Sistema Fecomércio é muito importante. Agradeço ao presidente 
Marcelo a disposição em sempre atender nossas reivindicações. Agradeço também à 
nossa diretoria, e que a gente consiga fazer muito mais por nossa cidade”, disse 
Hélder Araújo. Também presente à solenidade, o prefeito Vilton Cunha, reforçou a 
importância do trabalho desenvolvido pelo Sindivarejo: “Além de entidade de classe, 
o Sindicato é uma entidade de apoio às ações sociais, e contribui de forma definitiva 
para o nosso desenvolvimento”. 
 
 
 
 
Classificação: Positiva 
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 Marcelo Queiroz prestigia posse da nova diretoria do Sindivarejo  
  
O presidente da Fecomércio também prestigiou Feirinha de Sant'Ana em Currais 
Novos 
 
15 de Julho de 2014 
 
 O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, esteve em 
Currais Novos, região Seridó do estado, no último sábado, 12.07, onde participou da 
posse da diretoria do Sindicato do Comércio Varejista de Currais Novos para o 
período de 2014 a 2018, com a recondução ao cargo do atual presidente, Hélder de 
Medeiros Araújo. A solenidade, que aconteceu no estande do Sistema Fecomércio 
RN, dentro da 20ª Feirinha de Sant'Ana da cidade, contou com a presença de 
membros da diretoria do Sistema, de toda a diretoria da nova gestão do Sindivarejo, 
além de empresários e personalidades da cidade, bem como da deputada federal, 
Fátima Bezerra. 
 
 Em seu discurso, Queiroz lembrou que ao longo de todo o mandato anterior houve 
uma parceria, e que estava sendo renovada na ocasião. &quot;Apesar de ainda não 
termos uma unidade fixa na cidade, já que este é um sonho que ainda acalentamos, 
hoje estamos reforçando esta parceria que, para minha grande alegria, tem sido de 
sucesso entre o Sistema Fecomércio e os empresários do Comércio, Serviços e 
Turismo desta bela cidade que é Currais Novos&quot;, registrou. 
 
 Desde o ano de 2012 já foram capacitados e qualificados 618 curraisnovenses em 
cursos gratuitos nas unidades móveis do Senac. &quot;Se é uma parceria que está se 
renovando, é porque deu certo. E o Sistema Fecomércio, sem dúvida, exerce um 
importante papel no contexto econômico e social do Rio Grande do Norte, como um 
dos maiores executores do Programa Nacional de Desenvolvimento Técnico e 
Emprego (Pronatec)&quot;, corroborou a deputada federal Fátima Bezerra. 
 
 Também chegaram à cidade projetos de esportes e lazer como o CicloSesc e o Dia 
do Desafio; além de atuação na área de saúde e grandes momentos da área cultural, 
como a montagem do show &quot;Parcerias Sinfônicas, Vinícius, uma canção pelo 
ar&quot;, no ano passado, e que marcou em letras douradas a passagem do 
aniversário de emancipação política da cidade. Além do apoio à Feitinha de 
Sant'Ana, ainda este ano será realizado na cidade, o show &quot;Patuá&quot;, da 
cantora Camila Masiso, e em outubro, uma edição do projeto Palco Giratório, entre 
outras atrações. 



 

 
 &quot;O Sindicato tem como objetivo lutar em prol do desenvolvimento de Currais 
Novos, e a parceria com o Sistema Fecomércio é muito importante. Agradeço ao 
presidente Marcelo a disposição em sempre atender nossas reivindicações. 
Agradeço também à nossa diretoria, e que a gente consiga fazer muito mais por 
nossa cidade&quot;, disse Hélder Araújo. Também presente à solenidade, o prefeito 
Vilton Cunha, reforçou a importância do trabalho desenvolvido pelo Sindivarejo: 
&quot;Além de entidade de classe, o Sindicato é uma entidade de apoio às ações 
sociais, e contribui de forma definitiva para o nosso desenvolvimento&quot;. 
 
   
 
 FEIRINHA DE SANT'ANA 
 
 O presidente Marcelo Queiroz também participou da abertura oficial da 20ª edição 
da Feirinha de Sant'Ana, que tem a venda de artesanato e comidas típicas, como 
forma de aquecer a economia local. Os stands foram montados entre a Praça Cristo 
Rei e Desembargador Tomás Salustino, estendendo-se até o Largo do Tungstênio 
Hotel. Durante a solenidade de abertura, ele recebeu uma homenagem pelo apoio 
dado para a realização da festa. 
 
 &quot;Fazemos isso por acreditar firmemente que o verdadeiro desenvolvimento 
social e econômico de um povo, de uma cidade, de uma região, somente se dá 
através da geração de emprego e renda. E celebrar Sant'Ana, além de ser um dever 
de todo seridoense é também manter viva a tradição religiosa e festeira desta 
região, que é responsável direta pelo seu potencial turístico&quot;, agradeceu 
Queiroz. 
 
 O Sistema Fecomércio vem contribuindo com a promoção de atrações culturais para 
a Feirinha. E este ano, o Senac promoveu qualificação gratuita para 32 expositores, 
pensando na segurança, higiene e manipulação correta dos alimentos vendidos na 
festa. Os comerciantes puderam aprender os princípios básicos de como manipular 
corretamente os alimentos na hora da preparação e comercialização. &quot;O curso 
foi muito interessante. Aprendi muita coisa que não sabia. Coisas simples, que são 
comuns no meu dia a dia, e hoje posso comercializar os meus produtos com muito 
mais segurança&quot;, disse a expositora Sheila Diniz. 
 
 Tradição há 206 anos em Currais Novos, a Festa de Sant'Ana este ano, ocorrerá até 
o dia 26 de julho. Os festejos à avó de Jesus reúnem milhares de curraisnovenses, 
nos diversos eventos sociais e religiosos. O anfitrião da Festa, padre Welson 
Rodrigues, pároco da cidade, reforçou o &quot;agradecimento ao Sistema 
Fecomércio e a todos os parceiros, que estão ajudando a resgatar a Feirinha, 
mantendo viva uma tradição de 20 anos&quot;. &quot;Uma tradição que gera 
milhares de empregos diretos e indiretos, perenes e temporários, fazendo girar a 



 

economia da cidade e contribuindo fortemente para o seu desenvolvimento social e 
econômico&quot;, finalizou o presidente. 
 
   
 
 ÁGUA 
 
 Um dos assuntos que mais foram debatidos durante a feirinha de Currais Novos – 
aproveitando a presença de políticos e autoridades estaduais – foi a questão da crise 
no abastecimento de água da cidade, cujos reservatórios estão, em média, com 20% 
de suas capacidades. Instado a se posicionar sobre o assunto, o presidente Marcelo 
Queiroz foi enfático. &quot;Não existe comércio forte sem economia forte. E não há 
como fortalecer a economia se o povo não está bem, se não está assistido e se não 
conta com a infra-estrutura necessária ao seu dia a dia. Por isso, nos preocupa, sim, 
a nós do Sistema Fecomércio, ao Sindivarejo e a todo o empresariado 
curraisnovense, esta questão da água. Em um seminário realizado aqui em currais 
novos no mês de maio, o professor João Abner, um especialista em Recursos 
Hídricos, explicou que os cerca de três milhões de habitantes que o RN tem hoje 
consomem em média 6 metros cúbicos por segundo de água. Parece muito, mas 
equivale a 10% de nossas reservas mesmo em tempos de seca. Com um detalhe: 
60% desta população e abastecida pelos mananciais perenes do litoral. Fica muito 
claro, portanto, que a questão é de redistribuição. Aqui mesmo em Currais Novos 
temos a opção da adutora da Serra de Sant'Ana, trazendo água da cidade de 
Florânia. A cidade que hoje reverência Santana com todo o seu fervor religioso pode 
buscar Nela também, na serra que leva seu nome, a água que vai matar a sede do 
seu povo e fazer girar sua economia. Por isso faço questão de reforçar aqui o apelo 
às autoridades que aqui estão. Vamos pensar juntos no futuro. E trabalhar juntos 
por soluções definitivas&quot;, disse Queiroz.  
   
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM DATA: 15.07.14              
Últimos dias para se inscrever em projeto de iniciação esportiva do Sesc - Notícias - 
Esporte - Nominuto.com 
 
Até domingo (20), crianças entre 4 e 14 anos podem ser inscritas gratuitamente no 
projeto de Atividades Psicomotoras, Lúdicas e Esportivas (APLES). As inscrições no 
projeto, promovido pelo Sistema Fecomércio, por meio do Sesc, podem ser feitas 
nas unidades Sesc onde acontecerão as atividades: Macaíba, São Paulo do Potengi e 
Nova Cruz. As aulas começam no dia 11 de agosto e seguem até dezembro. São 
oferecidas 390 vagas, em 25 turmas, com aulas duas vezes por semana.  
 
Interessando em participar têm que ter renda familiar de até três salários 
mínimos.  As atividades do projeto são definidas de acordo com a faixa etária e 
contemplam exercícios que estimulem as habilidades motoras básicas, exercícios de 
postura, relaxamento, respiração, ginástica infantil, brincadeiras tradicionais, jogos 
cooperativos, mini-vôlei, mini-basquete, mini-futsal, tênis, futsal, entre outras. 
 
 Estão previstas também aulas experimentais de iniciação esportiva para crianças 
que não conseguiram vagas, e para a comunidade em geral (4 a 6, e 7 a 10 anos). 
 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG RODRIGO LOUREIRO DATA: 15.07.14              

 
A AMÉRICA POR JOHN FORD 
 
RODRIGO LOUREIRO 

 
 
De hoje (15) à sábado (19), acontece em Natal a mostra de cinema &quot;A América 
por John Ford&quot;, iniciativa do Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. A 
abertura acontece hoje, às 18h30, no Sesc Centro, onde será exibido o filme 
&quot;No tempo das diligências&quot; (1939), logo depois um bate-papo sobre o 
gênero faroeste com Nelson Marques, do Cineclub Natal.  
 
Durante toda a mostra serão exibidos dez clássicos de faroeste dirigidos por Ford. A 
exposição é gratuita. A mostra também passará por cidades como Mossoró, São 
Paulo do Potengi e Nova Cruz. Em Caicó já está acontecendo e deve ir até o dia 21 de 
julho.  
 
  
Classificação: Positiva 
 
 

http://www.rodrigoloureiro.com.br/novo/coluna/5157-a-america-por-john-ford-


 

VEÍCULO: BLOG LEONARDO SODRÉ DATA: 15.07.14              
.: Mostra de cinema exibe filmes de faroeste de John Ford em Natal 

 
Sesc traz à capital “A América por John Ford”, que exibirá dez filmes gratuitamente 
do famoso diretor norte-americano de 15 a 19/07. Outras 04 cidades recebem 
mostra em julho 
 
Chega a Natal a mostra de cinema A América por John Ford, trazida pelo Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Sesc. Dez clássicos filmes de faroeste dirigidos pelo 
famoso diretor John Ford, um dos principais expoentes do gênero, serão exibidos 
gratuitamente no auditório do Sesc Centro (Cidade Alta) de terça-feira (15/07) a 
sábado (19/07), com sessões em horários variados. Toda a programação está 
disponível no site do Sesc, o www.sescrn.com.br.  
Na abertura, marcada para esta terça-feira (15/07), às 18h30, no Sesc Centro, será 
exibido o filme No Tempo das Diligências (1939), precedido de um bate-papo sobre o 
gênero faroeste com Nelson Marques, do Cineclube Natal. A capital potiguar foi a 
segunda a receber a mostra. Em Caicó, a mostra já começou, e segue até dia 21/07. 
Durante o mês de julho, A América por John Ford visita ainda as unidades Sesc 
Mossoró, São Paulo do Potengi e Nova Cruz, totalizando cinco cidades. Em todas as 
aberturas, serão realizados bate-papos sobre filmes de faroeste com cinéfilos 
convidados. 
 



 

Outros filmes exibidos na mostra são O Prisioneiro da Ilha dos Tubarões (1936), A 
Mocidade de Lincoln (1939), As Vinhas da Ira (194) e Rastros de Ódio (1956). A 
mostra pretende apresentar Ford como um diretor capaz de filmes com temáticas 
diversas, mas alicerçadas na história norte-americana. 
 
Sobre John Ford 
 
John Ford foi um dos principais responsáveis pela importância que o gênero faroeste 
adquiriu no cinema. Em 51 anos de carreira, Ford dirigiu 133 filmes e atuou em 
alguns, como &quot;O Furacão&quot;, de 1917. 
 
Inquestionavelmente, foi o diretor John Ford um dos responsáveis pelo status que o 
gênero faroeste adquiriu no decorrer da história do cinema. A sua facilidade de 
trabalhar com os atores, fazendo-os improvisar e realizando poucas (às vezes apenas 
uma) tomadas de cenas era, na verdade, uma afirmação da sua capacidade 
produtiva. 
 
Entre os atores que trabalharam com Ford, estão James Stewart, Henry Fonda, Will 
Rogers, John Carradine, Maureen O’Hara, George O’Brien, Ward Bond, Harry Carey 
Jr. e o seu ator-ícone, John Wayne. 
 
Serviço:  
O quê? Sesc RN traz a Natal mostra de cinema A América por John Ford  
Quando? De terça-feira (15/07) a sábado (19/07), horários variados  
Onde? Auditório do Sesc Centro (Av. Coronel Bezerra, 33, Cidade Alta)  
Abertura? Dia 15/07, às 18h30, no Sesc Centro  
ENTRADA GRATUITA  
Programação completa: www.sescrn.com.br 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE NA HORA H DATA: 15.07.14              
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. 

 
 
EM CLIMA DE FAROESTE  
 
postado por às 10:30:52 
 
 
Chega hoje (15) a Natal a mostra de cinema &quot;A América por John Ford&quot;, 
trazida pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. Dez clássicos filmes de 
faroeste dirigidos pelo famoso diretor John Ford, um dos principais expoentes do 
gênero, serão exibidos gratuitamente no auditório do Sesc Centro (Cidade Alta) de 
terça-feira (15) a sábado (19), com sessões em horários variados. Toda a 
programação está disponível no site do Sesc, o www.sescrn.com.br. 
 
Na abertura, marcada para esta terça, às 18h30, no Sesc Centro, será exibido o filme 
No Tempo das Diligências (1939), precedido de um bate-papo sobre o gênero 
faroeste com Nelson Marques, do Cineclube Natal. Em Caicó, a mostra já começou, e 
segue até dia 21. A mostra visitará ainda as unidades Sesc Mossoró, São Paulo do 
Potengi e Nova Cruz. Outros filmes exibidos na mostra são O Prisioneiro da Ilha dos 
Tubarões (1936), A Mocidade de Lincoln (1939), As Vinhas da Ira (194) e Rastros de 
Ódio (1956). A mostra pretende apresentar Ford como um diretor capaz de filmes 
com temáticas diversas, mas alicerçadas na história norte-americana. 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE DATA: 15.07.14             EDITORIA: CAPA E CULTURA 
  
 

 

 



 

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 16.07.14             EDITORIA: JOTA 
OLIVEIRA  

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL DATA: 16.07.14             EDITORIA: ROBERTO GUEDES 
 
 

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS  DATA: 15.07.14              
 
SESC Seridó divulga as atrações da Festa de Sant’Ana de Caicó » Blog do Marcos 
Dantas 
 

 
 
Através do Projeto Letra e Música o SESC Seridó estará ofertando para os caicoenses 
e visitantes, diariamente shows musicais na praça de Sant’Ana. Os espetáculos terão 
início a partir desta quarta-feira, sempre após o novenário, com uma estrutura de 
palco e som armado próximo ao pavilhão da festa. O Blog do Marcos Dantas divulga 
a programação oficial: 
 
Quarta-feira (16) – Show religioso com Ronaldo Carlos e Galvão Freire  
Quinta-feira (17) – Orlando Batista e Fátima Moraes  
Sexta-feira (18) – Trio Vênus, Marcos Vinicius (Palco da Praça do Coreto)  
Sábado (19) – Geraldão e Darrijane  
Domingo (20) – Solange Silva  
Segunda-feira (21) – Banda Altas Horas  
Terça-feira (22) – Marcus Lima  
Quarta-feira (23) – Max, Dodora Cardoso (Praça do Coreto)  
Quinta-feira (24) – A partir das 11 horas na Feirinha de Sant’Ana – Suênia Monteiro e 
Taíse Lima (Forró É Bom Demais, e as 20hs Rui Silva.  
Sexta-feira (25) – Marcus Vinicius  
Sábado (26) – Bené e Teclados  
Domingo (27) – Rodolfo Lopes 
 
FAMUSE – Shows diariamente a partir das 19 horas  
Quarta-feira (23) – Neto Paraíba  



 

Quinta-feira (24) – Dão Nunes e Tome Xote a partir das 12 horas  
Quinta-feira (24) – Deto Edina  
Sexta-feira (25) – Jonas Linhares e Banda  
Sábado (26) – Silvio Ceará  
Domingo (17) – Kleyton Pinheiro 
 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES  DATA: 15.07.14              
 
SESC Seridó apresenta Projeto Letra e Música na Festa de Sant’Ana - Blog do 
Robson Pires 
 

 
  
ás 18:21 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 SESC Seridó apresenta Projeto Letra e Música na Festa de Sant’Ana  
 
Em parceria com a paróquia de Sant’Ana, o SESC Seridó volta a apresentar o Projeto 
Letra e Música, diariamente na Praça de Sant’Ana, após o novenário. Confira 
programação: 
 
Quarta-feira (16): show religioso com Ronaldo Carlos e Galvão Freire Quinta-feira 
(17): Orlando Batista e Fátima Moraes Sexta-feira (18): Trio Vênus, Marcos Vinicius 
(Palco da Praça do Coreto) Sábado (19): Geraldão e Darrijane Domingo (20): Solange 
Silva Segunda-feira (21): Banda Altas Horas Terça-feira (22): Marcus Lima Quarta-
feira (23): Max, Dodora Cardoso (Praça do Coreto) Quinta-feira (24): A partir das 11 
horas na Feirinha de Sant’Ana – Suênia Monteiro e Taíse Lima (Forró É Bom Demais, 
e as 20hs Rui Silva. Sexta-feira (25): Marcus Vinicius Sábado (26): Bené e Teclados 
Domingo (27): Rodolfo Lopes 
 
FAMUSE (shows diariamente a partir das 19 h) 
 
Quarta-feira (23): Neto Paraíba Quinta-feira (24): Dão Nunes e Tome Xote a partir 



 

das 12 horas Quinta-feira (24): Deto Edina Sexta-feira (25): Jonas Linhares e Banda 
Sábado (26): Silvio Ceará Domingo (27): Kleyton Pinheiro 
 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: GAZETA DO OESTE  DATA: 16.07.14             EDITORIA: MOSSORÓ 
 

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO:  COMUNICADOR EFECTIVO DATA: 15.07.14              
 
Senac oferece 1.317 bolsas de estudos gratuitas em 38 cursos 
 
 
Operador de Computador está entre os cursos oferecidos – Foto Assessoria Senac  
 
O Senac, lança, hoje, 16, processo seletivo para 1.317 bolsas de  
estudos gratuitas em 38 opções de cursos para os municípios de  Natal,  
Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assu. Os interessados devem se  
inscrever exclusivamente pelo site www.rn.senac.br/psg, até o dia 22 de julho. Os 
selecionados já iniciam a capacitação em agosto. 
 
Entre as formações disponíveis, há opções nas áreas de informática,  
gestão e negócios, saúde, beleza, turismo e hospitalidade. Técnico em  
Guia de Turismo, Técnico em Logística, Cabeleireiro, Editor Gráfico e  
Operador de Computador estão entre os cursos oferecidos. 
 
Para participar, é necessário que o candidato possua renda familiar  
mensal de até dois salários mínimos federais, por pessoa, e atenda aos  
requisitos exigidos pelo curso escolhido, que variam de acordo com a  
modalidade selecionada. 
 
A iniciativa é oriunda do Programa Senac de Gratuidade (PSG) cujo  
objetivo é promover a inclusão social por meio da oferta de vagas  
gratuitas para a população de baixa renda em cursos de Formação Inicial e 
 Nível Técnico. Entre janeiro e julho, o Senac realizou 5.825 matrículas 
 por meio da iniciativa, beneficiando a população norte-rio-grandense. 
 
A seleção dos candidatos ocorrerá de acordo com a ordem da inscrição  
efetuada no site do Senac. Os processos seletivos para cursos inseridos  
no Programa são lançados mensalmente. Dessa forma, os candidatos que não 
 forem contemplados na atual seleção poderão se inscrever novamente nas  
próximas etapas. 
 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 4005-1000 e pelo site 
www.rn.senac.br. 
 
Do Jornal Gazeta do Oeste 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO:  PORTAL G1 DATA: 15.07.14              
G1 - Senac oferece 1.317 vagas para cursos gratuitos - notícias em Rio Grande do 
Norte 
 

 
 
Senac oferece 1.317 vagas para cursos gratuitos  
 Inscrições estão abertas de 16 a 22 de julho e podem ser feitas na internet.Natal, 
Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assu serão contempladas.  
 
 O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) lança nesta quarta-feira (16) 
um processo seletivo para 1.317 bolsas de estudos gratuitas em 38 opções de cursos 
para os municípios de Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assu. Os 
interessados devem se inscrever pelo site www.rn.senac.br/psg até o dia 22 de 
julho. Os selecionados iniciam a capacitação em agosto. 
 
Entre as formações disponíveis há opções nas áreas de informática, gestão e 
negócios, saúde, beleza, turismo e hospitalidade. Para participar é necessário que o 
candidato possua renda familiar mensal de até dois salários mínimos, por pessoa, e 
atenda aos requisitos exigidos pelo curso escolhido, que variam de acordo com a 
modalidade selecionada. 
 
A iniciativa é oriunda do Programa Senac de Gratuidade (PSG) cujo objetivo é 
promover a inclusão social por meio da oferta de vagas gratuitas para a população 
de baixa renda em cursos de Formação Inicial e Nível Técnico. Entre janeiro e julho, o 
Senac realizou 5.825 matrículas por meio da iniciativa, beneficiando a população 
norte-rio-grandense. 
 



 

A seleção dos candidatos ocorrerá de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do Senac. Os processos seletivos para cursos inseridos no programa são 
lançados mensalmente. Os candidatos que não forem contemplados na atual 
seleção, poderão se inscrever novamente nas próximas etapas. 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 VEÍCULO:  SITE JORNAL DEFATO.COM DATA: 15.07.14              
 
Banco de Oportunidades do Senac em Mossoró oferece 11 vagas - 

 
 
A unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Mossoró, 
dispõe de 11 vagas nos setores de Informação e Comunicação e Gestão e Negócios. 
Para técnico em informática são quatro vagas. Para o almoxarife tem uma vaga, 
vendedor quatro vagas e repositor duas vagas. 
 
 Os currículos devem ser encaminhados até esta sexta-feira, 18 para o 
bancodeoportunidades@rn.senac.br. Os interessados devem entrar em contato com 
o Banco de Oportunidades pelo número 4005 1008. 
 
 O Senac informa que é preciso ter concluído algum curso ou estar matriculado na 
instituição. 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO:  PORTAL NO AR DATA: 15.07.14              
Programa Senac Móvel qualifica profissionais em Paraú - Portal No Ar 
 
Nesta terça-feira (15), o Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, realiza 
cerimônia de formatura para certificação de 118 alunos beneficiados gratuitamente 
pelo Programa Senac Móvel, em Paraú. 
 
Entre os meses de março e junho, a carreta-escola do Senac realizou nove turmas na 
cidade, nos cursos de Cabeleireiro Assistente, Manicure e Pedicure, Depilador, 
Unhas decoradas, Automaquiagem e Design de sobrancelhas. A iniciativa contou 
com parceria da prefeitura do município, que disponibilizou a infraestrutura 
necessária para instalação da unidade móvel do Senac. 
 
Com a capacitação, os formandos poderão atuar de forma autônoma, bem como 
aumentam suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho local. 
 
Localizado na região do Alto-Oeste do Rio Grande do Norte, Paraú foi o primeiro 
município contemplado com a chegada das atividades da Unidade Móvel de Moda e 
Beleza do Senac em 2014. 
 
O Senac Móvel no Rio Grande do Norte também conta com carretas que atuam nas 
áreas de Turismo e Hotelaria e Informática e Administração. Elas permanecem 
alguns meses em municípios onde a instituição não possui estrutura física e sua 
disponibilização é feita a partir de parcerias. 
 
Atualizado em 15 de julho às 14:06 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 
 
 
 
 



 

VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE/BLOG ABELHINHA.COM   DATA: 15.07.14              
Senac abre processo seletivo para cursos gratuitos «  Abelhinha.com 
 
 
 15 de julho de 2014 por Eliana Lima 
 
 Comentários 0  
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, abre nesta quarta (16) processo 
seletivo para 1.317 bolsas de estudos gratuitas em 38 opções de cursos para os 
municípios de Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú, com inscrições 
pelo site www.rn.senac.br/psg, até o dia 22 de julho. A capacitação para 
os selecionados começa em agosto. 
 
Estão disponíveis formações nas áreas de informática, gestão e negócios, saúde, 
beleza, turismo e hospitalidade. Técnico em Guia de Turismo, Técnico em Logística, 
Cabeleireiro, Editor Gráfico e Operador de Computador. 
 
Para participar, o candidato deve apresentar renda familiar mensal de até dois 
salários mínimos, por pessoa, e atenda aos requisitos exigidos pelo curso escolhido, 
que variam de acordo com a modalidade selecionada. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE DATA: 15.07.14             EDITORIA: CIDADES  

 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 16.07.14             EDITORIA: POLÍTICA  

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 16.07.14             EDITORIA: POLÍTICA  

 



 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 16.07.14             EDITORIA: POLÍTICA  



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL DATA: 16.07.14             EDITORIA: POLÍTICA 
 



 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL DATA: 16.07.14             EDITORIA: ÚLTIMAS 

 
 
 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE DATA: 15.07.14             EDITORIA: POLÍTICA 
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VEÍCULO: NOVO JORNAL DATA: 16.07.14             EDITORIA: RODA VIVA 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL DATA: 16.07.14             EDITORIA: ROBERTO GUEDES 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 16.07.14             EDITORIA: ECONOMIA 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 16.07.14             EDITORIA: NEGÓCIOS E 
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