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VEÍCULO: COMPANHIA DA NOTÍCIA            DATA: 09.01.15             
Marcelo Queiroz prestigia posse de presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae 
 

 
 
Presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, e o novo presidente do Conselho 
Deliberativo do Sebrae RN, José Álvares Vieira 
 
  
 
O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN, Marcelo 
Fernandes de Queiroz, participou na manhã desta quinta-feira, 08, da solenidade de 
posse do novo presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RN, José Álvares 
Vieira, que foi realizada na sede da entidade e reuniu lideranças empresariais e 
políticas além de autoridades como o senador Garibaldi Alves Filho; o prefeito de 
Natal, Carlos Eduardo Alves; o presidente do Tribunal de Justiça do estado, Cláudio 
Santos; e o secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, Orlando Gadelha 
Simas Neto. 
 
José Vieira – que também é presidente da Federação da Agricultura do RN – 
substituiu Silvio Bezerra, que presidia o Conselho desde 2011, como representante 
da Federação das Indústrias (Fiern). Como conselheiro do Sebrae, Marcelo Queiroz 
destacou o trabalho de Bezerra e o apoio que pretende dar ao novo presidente, 



 

além de exaltar o revezamento das entidades setoriais na presidência do CDE. 
 
“Em um estado onde mais de 96% das empresas são micro e pequenas, o papel de 
uma instituição como o Sebrae no fomento ao desenvolvimento econômico é 
fundamental. A presença, constante e alternada, de representantes das principais 
entidades empresarias na presidência do Conselho Deliberativo da entidade, como 
foi o caso de Silvio Bezerra – que deixa como legado um grande trabalho e um 
esforço contínuo para fazer sempre cada vez melhor – e, tenho certeza, será agora 
com José Vieira, só fortalece este trabalho. Na condição de conselheiros e de 
representantes de um dos setores mais importantes da nossa economia que é o de 
comércio, serviços e turismo, nós da Fecomércio pretendemos continuar 
participando ativamente de todas as ações do Sebrae, sempre buscando dar apoio e 
suporte às nossas empresas, que são as grandes responsáveis pela geração de 
emprego e renda para nosso povo”, disse Queiroz. 
 
No seu discurso de despedida, Silvio Bezerra fez questão de registrar um 
agradecimento ao apoio que recebeu de todos os conselheiros para tocar um 
trabalho que ele classificou como “gratificante” e “engrandecedor”. Bezerra também 
agradeceu a todos os colaboradores do Sebrae. 
 
Já José Vieira, pontuou em sua fala que pretende dedicar máximo empenho à nova 
função “por acreditar que nela será possível influenciar positiva e diretamente no 
desenvolvimento social e econômico de todas as regiões do nosso estado”. Ele 
finalizou o discurso com uma frase, atribuída a São Francisco de Assis que, segundo 
ele próprio, traduz o espírito com o qual se lança nos desafios de presidir o Conselho 
Deliberativo do Sebrae:  
“Comece fazendo o necessário. Depois faça o possível. De repente, verás que estarás 
fazendo o impossível”. 
 
O vice-presidente da Fecomércio e conselheiro suplente do Sebrae, Luiz Antonio 
Bezerra Lacerda também prestigiou a solenidade desta quinta-feira. 
 
  
 
Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN 
 
 Curtir isso:  
Curtir Carregando... 
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Tribuna de Notícias: Marcelo Queiroz prestigia posse de José Vieira como novo 
presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RN 
 

 
 
 
O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN, Marcelo 
Fernandes de Queiroz, participou na manhã desta quinta-feira, 08, da solenidade de 
posse do novo presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RN, José Álvares 
Vieira, que foi realizada na sede da entidade e reuniu lideranças empresariais e 
políticas além de autoridades como o senador Garibaldi Alves Filho; o prefeito de 
Natal, Carlos Eduardo Alves; o presidente do Tribunal de Justiça do estado, Cláudio 
Santos; e o secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, Orlando Gadelha 
Simas Neto. 
José Vieira – que também é presidente da Federação da Agricultura do RN – 
substituiu Silvio Bezerra, que presidia o Conselho desde 2011, como representante 
da Federação das Indústrias (Fiern). Como conselheiro do Sebrae, Marcelo Queiroz 
destacou o trabalho de Bezerra e o apoio que pretende dar ao novo presidente, 
além de exaltar o revezamento das entidades setoriais na presidência do CDE. 
 
“Em um estado onde mais de 96% das empresas são micro e pequenas, o papel de 
uma instituição como o Sebrae no fomento ao desenvolvimento econômico é 
fundamental. A presença, constante e alternada, de representantes das principais 
entidades empresarias na presidência do Conselho Deliberativo da entidade, como 
foi o caso de Silvio Bezerra - que deixa como legado um grande trabalho e um 
esforço contínuo para fazer sempre cada vez melhor - e, tenho certeza, será agora 
com José Vieira, só fortalece este trabalho. Na condição de conselheiros e de 
representantes de um dos setores mais importantes da nossa economia que é o de 
comércio, serviços e turismo, nós da Fecomércio pretendemos continuar 
participando ativamente de todas as ações do Sebrae, sempre buscando dar apoio e 



 

suporte às nossas empresas, que são as grandes responsáveis pela geração de 
emprego e renda para nosso povo”, disse Queiroz. 
 
No seu discurso de despedida, Silvio Bezerra fez questão de registrar um 
agradecimento ao apoio que recebeu de todos os conselheiros para tocar um 
trabalho que ele classificou como “gratificante” e “engrandecedor”. Bezerra também 
agradeceu a todos os colaboradores do Sebrae. 
 
Já José Vieira, pontuou em sua fala que pretende dedicar máximo empenho à nova 
função “por acreditar que nela será possível influenciar positiva e diretamente no 
desenvolvimento social e econômico de todas as regiões do nosso estado”. Ele 
finalizou o discurso com uma frase, atribuída a São Francisco de Assis que, segundo 
ele próprio, traduz o espírito com o qual se lança nos desafios de presidir o Conselho 
Deliberativo do Sebrae:  “Comece fazendo o necessário. Depois faça o possível. De 
repente, verás que estarás fazendo o impossível”. 
 
O vice-presidente da Fecomércio e conselheiro suplente do Sebrae, Luiz Antonio 
Bezerra Lacerda também prestigiou a solenidade desta quinta-feira 
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VEÍCULO: BLOG DO CARLOS COSTA            DATA: 09.01.15             
 
MARCELO QUEIROZ PRESTIGIA POSSE DE JOSÉ VIEIRA NO SEBRAE 

 
 

 
O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN, Marcelo 
Fernandes de Queiroz, participou na manhã desta quinta-feira, 08, da solenidade de 
posse do novo presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RN, José Álvares 
Vieira. 
 

http://www.carloscosta.com.br/2015/01/marcelo-queiroz-prestigia-posse-de-jose.html
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http://2.bp.blogspot.com/-NuSA-RdFzKE/VK84dwW_3UI/AAAAAAAAuyU/Bc6aC8-_vnk/s1600/novo%2Bpresidente%2Bconselho.jpg


 

o evento foi realizado na sede da entidade e reuniu lideranças empresariais e 
políticas além de autoridades como o senador Garibaldi Alves Filho; o prefeito de 
Natal, Carlos Eduardo Alves; o presidente do Tribunal de Justiça do estado, Cláudio 
Santos; e o secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, Orlando Gadelha 
Simas Neto. 

 
- See more at: http://www.carloscosta.com.br/#sthash.Ds9GKrMg.dpuf 

http://1.bp.blogspot.com/-EaPTju_o2VE/VK84cUTleqI/AAAAAAAAuyI/CJ3HJ9kwMlE/s1600/autoridades%2Bposse%2Bsebrae.jpg
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VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ             DATA: 10.01.15             
 
Circuito Verão 2015 começa neste fim de semana em Mossoró  «  Blog do Seridó 
 
 
Começa neste final de semana mais um Circuito Verão Sesc. A abertura acontece no 
sábado (10/01), no Sesc Mossoró, às 11h, e a programação segue até o domingo 
(11/01). A novidade este ano é o formato indoor: as atividades acontecem dentro 
das unidades Sesc, para oferecer ainda mais conforto e segurança ao público. A 
programação, que é totalmente gratuita e realizada nos finais de semana de janeiro, 
inclui esportes, cultura, recreação infantil e saúde. 
 
O Circuito Verão é realizado em Natal, Mossoró e Caicó pelo Sistema Fecomércio, 
por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). “Nas 
unidades, teremos condições de oferecer uma gama de atividades que as praias e 
outros locais externos não nos possibilitavam. Tenho certeza de que será mais um 
sucesso”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
Os esportes são o grande destaque da programação: torneios competitivos de vôlei 
de areia e futebol de campo fazem parte da programação, além dos torneios 
recreativos de vôlei de areia, mini futebol de campo e queimada. Cinema, música e 
apresentações artísticas – como de mágica e de mamulengos – estarão entre as 
atrações na área de cultura. Já em saúde, serão feitas medições do índice glicêmico e 
orientações sobre câncer de pele de forma descontraída com o grupo Sesc 
Dramaturgia. 
 
Na área da recreação, uma série de atividades será oferecida, como jogos de 
tabuleiro, recreação aquática, aulas de dança e um espaço kids com oficinas de 
balão, pintura em rosto, piscina de bolinha e confecção de brinquedos. O Sesc 
Seridó, em Caicó, será o segundo a realizar o Circuito Verão (dias 17 e 18/01) e, no 
Sesc Ponta Negra, em Natal, o evento acontece nos dias 24 e 25/01. 
 
A programação do projeto será encerrada dia 31/01, na praia de Pirangi 
(Parnamirim), com a última apresentação de Alpendre, 4º show-concerto do projeto 
Parcerias Sinfônicas Sesc. “O Circuito Verão é um evento que a cada ano se 
consolida, oferecendo lazer, saúde, cultura e entretenimento aos comerciários e 
comunidade em geral. A cada edição, trabalhamos para aprimorar o evento“, frisa a 
diretora regional do Sesc, Jeane Amaral. 
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VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO             DATA: 10.01.15             
9/01/2015 14h56 - Atualizado em 09/01/2015 18h02 
  
 Circuito Verão Sesc começa neste fim de semana em Mossoró 
 Este ano, programação gratuita acontece nas unidades Sesc RN, para oferecer mais 
conforto ao público 
 
Começa neste final de semana mais um Circuito Verão Sesc. A abertura acontece no 
sábado (10/01), no Sesc Mossoró, às 11h, e a programação segue até o domingo 
(11/01). A novidade este ano é o formato indoor: as atividades acontecem dentro 
das unidades Sesc, para oferecer ainda mais conforto e segurança ao público. A 
programação, que é totalmente gratuita e realizada nos finais de semana de janeiro, 
inclui esportes, cultura, recreação infantil e saúde. 
 
O Circuito Verão é realizado em Natal, Mossoró e Caicó pelo Sistema Fecomércio, 
por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). 
&quot;Nas unidades, teremos condições de oferecer uma gama de atividades que as 
praias e outros locais externos não nos possibilitavam. Tenho certeza de que será 
mais um sucesso&quot;, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 
Queiroz. 
 
Os esportes são o grande destaque da programação: torneios competitivos de vôlei 
de areia e futebol de campo fazem parte da programação, além dos torneios 
recreativos de vôlei de areia, mini futebol de campo e queimada. Cinema, música e 
apresentações artísticas - como de mágica e de mamulengos - estarão entre as 
atrações na área de cultura. Já em saúde, serão feitas medições do índice glicêmico e 
orientações sobre câncer de pele de forma descontraída com o grupo Sesc 
Dramaturgia. Na área da recreação, uma série de atividades será oferecida, como 
jogos de tabuleiro, recreação aquática, aulas de dança e um espaço kids com oficinas 
de balão, pintura em rosto, piscina de bolinha e confecção de brinquedos. O Sesc 
Seridó, em Caicó, será o segundo a realizar o Circuito Verão (dias 17 e 18/01) e, no 
Sesc Ponta Negra, em Natal, o evento acontece nos dias 24 e 25/01. 
 
A programação do projeto será encerrada dia 31/01, na praia de Pirangi 
(Parnamirim), com a última apresentação de Alpendre, 4º show-concerto do projeto 
Parcerias Sinfônicas Sesc. &quot;O Circuito Verão é um evento que a cada ano se 
consolida, oferecendo lazer, saúde, cultura e entretenimento aos comerciários e 
comunidade em geral. A cada edição, trabalhamos para aprimorar o evento&quot;, 
frisa a diretora regional do Sesc, Jeane Amaral. 
 
Serviço: O quê? Circuito Verão 2015 começa neste final de semana Quando? Dias 
10/01/15 (11h às 17h) e 11/01/15 (8h às 15h) Onde? Sesc Mossoró (Rua Dr. João 
Marcelino, S/N | Nova Betânia) DEMAIS POLOS: CAICÓ: Sesc Seridó | 17/01/15 (16h 



 

às 20h) | 18/01/15 (8h às 15h) NATAL: Sesc Ponta Negra | 24 e 25/01/15 (8h às 15h) 
ENTRADA GRATUITA Programação completa: www.sescrn.com.br 
 
Fonte: Sesc RN 
Classificação: Positiva 
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Circuito Verão 2015 começa neste fim de semana por Mossoró – Blog Suébster 
Neri – Desde 2007 
 

 
 
 
Começa neste final de semana mais um Circuito Verão Sesc. A abertura acontece no 
sábado (10/01), no Sesc Mossoró e a programação segue até o domingo (11/01). A 
novidade este ano é o formato indoor: as atividades acontecem dentro das unidades 
Sesc, para oferecer ainda mais conforto e segurança ao público. A programação, que 
é totalmente gratuita e realizada nos finais de semana de janeiro, inclui esportes, 
cultura, recreação infantil e saúde. 
 
O Circuito Verão é realizado em Natal, Mossoró e Caicó pelo Sistema Fecomércio, 
por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). “Nas 



 

unidades, teremos condições de oferecer uma gama de atividades que as praias e 
outros locais externos não nos possibilitavam. Tenho certeza de que será mais um 
sucesso”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
Os esportes são o grande destaque da programação: torneios competitivos de vôlei 
de areia e futebol de campo fazem parte da programação, além dos torneios 
recreativos de vôlei de areia, mini futebol de campo e queimada. Cinema, música e 
apresentações artísticas – como de mágica e de mamulengos – estarão entre as 
atrações na área de cultura. Já em saúde, serão feitas medições do índice glicêmico e 
orientações sobre câncer de pele de forma descontraída com o grupo Sesc 
Dramaturgia. 
 
Na área da recreação, uma série de atividades será oferecida, como jogos de 
tabuleiro, recreação aquática, aulas de dança e um espaço kids com oficinas de 
balão, pintura em rosto, piscina de bolinha e confecção de brinquedos. O Sesc 
Seridó, em Caicó, será o segundo a realizar o Circuito Verão  no dias 17 e 18 de 
janeiro. 
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