
 

FECOMÉRCIO 
VEÍCULO: NOVO JORNAL          DATA: 21.01.15            EDITORIA: PRINCIPAL 

 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE         DATA: 21.01.15            EDITORIA: ECONOMIA  

 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL          DATA: 21.01.15            EDITORIA: ECONOMIA 

 
 
  
 
 Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL          DATA: 21.01.15            EDITORIA: RODA VIVA 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE FATO.COM         DATA: 21.01.15            EDITORIA: POLITICA 
 

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: GAZETA DO OESTE         DATA: 21.01.15            EDITORIA: SOCIAIS 

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 20.01.15            EDITORIA: POLÍTICA 

 
Classificação: Positiva 



 

 VEÍCULO: PORTAL NO AR        DATA: 20.01.15             
 
Lideradas pela Fecomércio, entidades entregam documento com reivindicações ao 
governador - Portal No Ar 
 
 
O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Fernandes de Queiroz, participou 
nesta terça-feira (20) de uma audiência com o governador Robinson Faria, na 
Governadoria. O motivo do encontro com o novo chefe do Executivo Estadual foi a 
entrega de um documento contendo reivindicações da Fecomércio e de outras 
entidades comerciais do estado, como a Federação das Associações Comerciais do 
Estado (Facern), a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), do Sindicato 
do Comércio Varejista e de Serviços do Rio Grande do Norte (Sindivarejo/RN) e da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL Natal).  
Liderando o movimento empresarial, o presidente da Fecomércio agradeceu a 
recepção do governador e explicou a ideia do documento, que expõe as apreensões 
e expectativas do segmento do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN. 

Marcelo Fernandes comenta os pleitos 
para o governador Robinson Faria (Foto: Divulgação) 
“Na carta, apresentamos sugestões, ideias discutidas e em comum com as entidades 
comerciais. Sabemos das dificuldades que o Governo tem pela frente, mas não tem 
governo forte com comércio fraco. É essa abertura que os empresários potiguares 
querem”, afirmou Queiroz. Ele relembrou que outro documento semelhante a este 
foi entregue ao governador durante o período eleitoral. 
 
Os empresários comentaram com o governador da preocupação com o pagamento 
das contas a pagar, que acumulam dívidas de mais de R$ 100 milhões. O presidente 
da Federação das Associações Comerciais do Estado, Itamar Manso Maciel explanou 
que empresas potiguares entraram em dificuldade pela falta de pagamento do 
Governo do Estado, chegando a quebrar. O discurso foi engrossado por Marcelo 
Queiroz que reforçou a defesa da Fecomércio ao empresariado. 
 
Outro assunto debatido foi a onda de insegurança que prejudica as vendas do 
comércio potiguar. A titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Kalina 
Leite, que participou da audiência, explicou o Governo Federal celebrou um contrato 



 

de instalação de mais de 70 câmeras em pontos comerciais, mas por falta de projeto 
por parte do Governo do Estado na gestão passada, o convênio não foi concluído. 
 
“Para otimizar o nosso trabalho, é necessário unir a tecnologia aos recursos 
humanos. Podemos viabilizar uma parceria entre os empresários, Governo do Estado 
e Prefeitura de Natal, para ter acesso as câmeras municipais”, detalhou Kalina Leite. 
A ideia foi bem aceita pela comitiva e o presidente Marcelo Queiroz se propôs a 
encabeçar essa solicitação junto ao Executivo municipal. “Estamos à disposição”, 
frisou Marcelo. 
 
A secretária Kalina Leite falou sobre o aumento do policiamento nas ruas da capital 
que já surgiu efeito com a diminuição “vertiginosa” dos assaltos nos bairros 
comerciais, como Alecrim, Cidade Alta. 
 
Sobre os tributos, o secretário estadual de Tributação, André Horta, se disse disposto 
a conversar com a classe empresaria e expôs algumas metas da SET, como diminuir a 
burocracia do Fisco, buscando saber junto aos empresários as dificuldades 
enfrentadas. Horta se comprometeu a discutir com o governador e o Sindicato do 
Comércio Varejistas de Peças e Acessórios para veículos do RN (Sincopeças) sobre o 
tratamento tributário a ser dado especificamente ao segmento. 
 
O turismo potiguar também foi debatido no encontro. Robinson Faria garantiu que o 
segmento só irá receber boas noticias com previsão de respostas a curto prazo. O 
governador declarou que a redução do querosene da aviação será dada, se as 
companhias aéreas garantirem novos voos para abastecerem no RN. 
 
“Não conceder o incentivo foi um equivoco, vamos corrigir isso. O RN perdeu o 
bonde”, disparou Faria. A utilização do antigo aeroporto Augusto Severo, em 
Parnamirim, foi mencionada por Marcelo Queiroz, que recordou o projeto idealizado 
pela Federação de utilizar o equipamento como um Centro de Convenções. Em 
resposta, Robinson Faria falou que irá conversar com a presidente Dilma Rousseff 
para negociar o uso da área e pediu o projeto da Fecomércio para análise. 
 
O governador Robinson Faria afirmou que o empréstimo de R$ 850 milhões será 
usado como contrapartida para obras, finalizando os acessos do aeroporto em São 
Gonçalo do Amarante, por exemplo. 
 
Outra proposta foi dada pelo presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Natal, 
Augusto Vaz, para a criação de um Conselho Empresarial do Rio Grande do Norte, a 
exemplo de outros estados nordestinos para manter um canal aberto com o 
Governo do Estado. 
 
Robinson Faria agradeceu a presença das autoridades empresariais e elogiou a 
iniciativa de promover o encontro, colaborando com o novo governo. 



 

 
“Estou aqui para escutar. Vocês estão dispostos a colaborar com o governo, que é a 
sociedade. Vamos manter esse dialogo permanente, para transformar o Rio Grande 
do Norte em um estado moderno”, encerrou Faria. 
 
Também participaram da audiência o secretário de Estado de Desenvolvimento 
Econômico interino, Orlando Gadelha Simas Neto; o presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista e de Serviços do RN, George Ramalho Vieira; o presidente do 
Sindicato dos Representantes Comerciais e das Empresas de Representação 
Comercial do RN, Jaciratan das Graças de Aguiar Ramos Filho; presidente da 
Federação das Câmaras do Dirigentes Lojistas do RN, Afrânio Miranda; diretor 
executivo da Fecomércio RN, Marcus Guedes; diretor executivo da CDL Natal, Johan 
Xavier; Schiavo Álvares, diretor da Fecomércio RN.  
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O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Fernandes de Queiroz, participou 
nesta terça-feira (20) de uma audiência com o governador Robinson Faria, na 
Governadoria. O motivo do encontro com o novo chefe do Executivo Estadual foi a 
entrega de um documento contendo reivindicações da Fecomércio e de outras 
entidades comerciais do estado, como a Federação das Associações Comerciais do 
Estado (Facern), a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), do Sindicato 
do Comércio Varejista e de Serviços do Rio Grande do Norte (Sindivarejo/RN) e da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL Natal). 
 
Liderando o movimento empresarial, o presidente da Fecomércio agradeceu a 
recepção do governador e explicou a ideia do documento, que expõe as apreensões 
e expectativas do segmento do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN.  
“Na carta, apresentamos sugestões, ideias discutidas e em comum com as entidades 
comerciais. Sabemos das dificuldades que o Governo tem pela frente, mas não tem 
governo forte com comércio fraco. É essa abertura que os empresários potiguares 
querem”, afirmou Queiroz. Ele relembrou que outro documento semelhante a este 
foi entregue ao governador durante o período eleitoral. 
 



 

Os empresários comentaram com o governador da preocupação com o pagamento 
das contas a pagar, que acumulam dívidas de mais de R$ 100 milhões. O presidente 
da Federação das Associações Comerciais do Estado, Itamar Manso Maciel ¸ 
explanou que empresas potiguares entraram em dificuldade pela falta de 
pagamento do Governo do Estado, chegando a quebrar. O discurso foi engrossado 
por Marcelo Queiroz que reforçou a defesa da Fecomércio ao empresariado. 
 
Outro assunto debatido foi a onda de insegurança que prejudica as vendas do 
comércio potiguar. A titular da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da 
Defesa Social, Kalina Leite, que participou da audiência, explicou o Governo Federal 
celebrou um contrato de instalação de mais de 70 câmeras em pontos comerciais, 
mas por falta de projeto por parte do Governo do Estado na gestão passada, o 
convênio não foi concluído. 
 
“Para otimizar o nosso trabalho, é necessário unir a tecnologia aos recursos 
humanos. Podemos viabilizar uma parceria entre os empresários, Governo do Estado 
e Prefeitura de Natal, para ter acesso as câmeras municipais”, detalhou Kalina Leite. 
A ideia foi bem aceita pela comitiva e o presidente Marcelo Queiroz se propôs a 
encabeçar essa solicitação junto ao Executivo municipal. “Estamos à disposição”, 
frisou Marcelo. 
 
A secretária Kalina Leite falou sobre o aumento do policiamento nas ruas da capital 
que já surgiu efeito com a diminuição “vertiginosa” dos assaltos nos bairros 
comerciais, como Alecrim, Cidade Alta. 
 
Sobre os tributos, o secretário estadual de Tributação, André Horta, se disse disposto 
a conversar com a classe empresaria e expôs algumas metas da SET, como diminuir a 
burocracia do Fisco, buscando saber junto aos empresários as dificuldades 
enfrentadas. Horta se comprometeu a discutir com o governador e o Sindicato do 
Comércio Varejistas de Peças e Acessórios para veículos do RN (Sincopeças) sobre o 
tratamento tributário a ser dado especificamente ao segmento. 
 
O turismo potiguar também foi debatido no encontro. Robinson Faria garantiu que o 
segmento só irá receber boas noticias com previsão de respostas a curto prazo. O 
governador declarou que a redução do querosene da aviação será dada, se as 
companhias aéreas garantirem novos voos para abastecerem no RN. 
 
“Não conceder o incentivo foi um equívoco, vamos corrigir isso. O RN perdeu o 
bonde”, disparou Faria. A utilização do antigo aeroporto Augusto Severo, em 
Parnamirim, foi mencionada por Marcelo Queiroz, que recordou o projeto idealizado 
pela Federação de utilizar o equipamento como um Centro de Convenções. Em 
resposta, Robinson Faria falou que irá conversar com a presidente Dilma Rousseff 
para negociar o uso da área e pediu o projeto da Fecomércio para análise. 
 



 

O governador Robinson Faria afirmou que o empréstimo de R$ 850 milhões será 
usado como contrapartida para obras, finalizando os acessos do aeroporto em São 
Gonçalo do Amarante, por exemplo. 
 
Outra proposta foi dada pelo presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Natal, 
Augusto Vaz, para a criação de um Conselho Empresarial do Rio Grande do Norte, a 
exemplo de outros estados nordestinos para manter um canal aberto com o 
Governo do Estado. 
 
Robinson Faria agradeceu a presença das autoridades empresariais e elogiou a 
iniciativa de promover o encontro, colaborando com o novo governo. “Estou aqui 
para escutar. Vocês estão dispostos a colaborar com o governo, que é a sociedade. 
Vamos manter esse dialogo permanente, para transformar o Rio Grande do Norte 
em um estado moderno”, encerrou. 
 
Também participaram da audiência o secretário de Estado de Desenvolvimento 
Econômico interino, Orlando Gadelha Simas Neto; o presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista e de Serviços do RN, George Ramalho Vieira; o presidente do 
Sindicato dos Representantes Comerciais e das Empresas de Representação 
Comercial do RN, Jaciratan das Graças de Aguiar Ramos Filho; presidente da 
Federação das Câmaras do Dirigentes Lojistas do RN, Afrânio Miranda; diretor 
executivo da Fecomércio RN, Marcus Guedes; diretor executivo da CDL Natal, Johan 
Xavier; Schiavo Álvares, diretor da Fecomércio RN.  
 
  
 
Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN 
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 Entidades entregam documento com reivindicações ao governador 
 Liderando o movimento empresarial, o presidente da Fecomércio agradeceu a 
recepção do governador e explicou a ideia do documento, que expõe as apreensões 
e expectativas do segmento do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
 
O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Fernandes de Queiroz, participou 
nesta terça-feira (20) de uma audiência com o governador Robinson Faria, na 
Governadoria. O motivo do encontro com o novo chefe do Executivo Estadual foi a 
entrega de um documento contendo reivindicações da Fecomércio e de outras 
entidades comerciais do estado, como a Federação das Associações Comerciais do 
Estado (Facern), a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), do Sindicato 
do Comércio Varejista e de Serviços do Rio Grande do Norte (Sindivarejo/RN) e da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL Natal). 
 
Liderando o movimento empresarial, o presidente da Fecomércio agradeceu a 
recepção do governador e explicou a ideia do documento, que expõe as apreensões 
e expectativas do segmento do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN. 
&quot;Na carta, apresentamos sugestões, ideias discutidas e em comum com as 
entidades comerciais. Sabemos das dificuldades que o Governo tem pela frente, mas 
não tem governo forte com comércio fraco. É essa abertura que os empresários 
potiguares querem&quot;, afirmou Queiroz. Ele relembrou que outro documento 
semelhante a este foi entregue ao governador durante o período eleitoral. 
 
Os empresários comentaram com o governador da preocupação com o pagamento 
das contas a pagar, que acumulam dívidas de mais de R$ 100 milhões. O presidente 
da Federação das Associações Comerciais do Estado, Itamar Manso Maciel ¸ 
explanou que empresas potiguares entraram em dificuldade pela falta de 
pagamento do Governo do Estado, chegando a quebrar. O discurso foi engrossado 
por Marcelo Queiroz que reforçou a defesa da Fecomércio ao empresariado. Outro 
assunto debatido foi a onda de insegurança que prejudica as vendas do comércio 
potiguar. A titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Kalina Leite, que 
participou da audiência, explicou o Governo Federal celebrou um contrato de 
instalação de mais de 70 câmeras em pontos comerciais, mas por falta de projeto 
por parte do Governo do Estado na gestão passada, o convênio não foi concluído. 
 
&quot;Para otimizar o nosso trabalho, é necessário unir a tecnologia aos recursos 
humanos. Podemos viabilizar uma parceria entre os empresários, Governo do Estado 
e Prefeitura de Natal, para ter acesso as câmeras municipais&quot;, detalhou Kalina 
Leite. A ideia foi bem aceita pela comitiva e o presidente Marcelo Queiroz se propôs 
a encabeçar essa solicitação junto ao Executivo municipal. &quot;Estamos à 



 

disposição&quot;, frisou Marcelo. 
 
A secretária Kalina Leite falou sobre o aumento do policiamento nas ruas da capital 
que já surgiu efeito com a diminuição &quot;vertiginosa&quot; dos assaltos nos 
bairros comerciais, como Alecrim, Cidade Alta. 
 
Sobre os tributos, o secretário estadual de Tributação, André Horta, se disse disposto 
a conversar com a classe empresaria e expôs algumas metas da SET, como diminuir a 
burocracia do Fisco, buscando saber junto aos empresários as dificuldades 
enfrentadas. Horta se comprometeu a discutir com o governador e o Sindicato do 
Comércio Varejistas de Peças e Acessórios para veículos do RN (Sincopeças) sobre o 
tratamento tributário a ser dado especificamente ao segmento. 
 
O turismo potiguar também foi debatido no encontro. Robinson Faria garantiu que o 
segmento só irá receber boas noticias com previsão de respostas a curto prazo. O 
governador declarou que a redução do querosene da aviação será dada, se as 
companhias aéreas garantirem novos voos para abastecerem no RN. 
 
&quot;Não conceder o incentivo foi um equivoco, vamos corrigir isso. O RN perdeu o 
bonde&quot;, disparou Faria. A utilização do antigo aeroporto Augusto Severo, em 
Parnamirim, foi mencionada por Marcelo Queiroz, que recordou o projeto idealizado 
pela Federação de utilizar o equipamento como um Centro de Convenções. Em 
resposta, Robinson Faria falou que irá conversar com a presidente Dilma Rousseff 
para negociar o uso da área e pediu o projeto da Fecomércio para análise. 
 
O governador Robinson Faria afirmou que o empréstimo de R$ 850 milhões será 
usado como contrapartida para obras, finalizando os acessos do aeroporto em São 
Gonçalo do Amarante, por exemplo. 
 
Outra proposta foi dada pelo presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Natal, 
Augusto Vaz, para a criação de um Conselho Empresarial do Rio Grande do Norte, a 
exemplo de outros estados nordestinos para manter um canal aberto com o 
Governo do Estado. 
 
Robinson Faria agradeceu a presença das autoridades empresariais e elogiou a 
iniciativa de promover o encontro, colaborando com o novo governo. 
 
&quot;Estou aqui para escutar. Vocês estão dispostos a colaborar com o governo, 
que é a sociedade. Vamos manter esse dialogo permanente, para transformar o Rio 
Grande do Norte em um estado moderno&quot;, encerrou Faria. 
 
Também participaram da audiência o secretário de Estado de Desenvolvimento 
Econômico interino, Orlando Gadelha Simas Neto; o presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista e de Serviços do RN, George Ramalho Vieira; o presidente do 



 

Sindicato dos Representantes Comerciais e das Empresas de Representação 
Comercial do RN, Jaciratan das Graças de Aguiar Ramos Filho; presidente da 
Federação das Câmaras do Dirigentes Lojistas do RN, Afrânio Miranda; diretor 
executivo da Fecomércio RN, Marcus Guedes; diretor executivo da CDL Natal, Johan 
Xavier; Schiavo Álvares, diretor da Fecomércio RN.  
 
  
 
Fonte: Fecomércio 
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Governo quer manter contato permanente com o setor de comércio e serviços | 
Márlio Forte - Politica Turismo Economia Notícias Cidade Natal 
 
 

 
Foto: Demis Roussos 
Em audiência realizada na Governadoria, na manhã desta terça-feira (20), o 
Governador Robinson Faria declarou que vai manter um diálogo de transparência 
com o setor de comércio e serviços. “Estamos dispostos a ouvir as reivindicações e 
também as sugestões de todos para alavancar o setor, pois precisamos ser parceiros 
dos empresários que geram emprego e tributos”, destacou. 
 
Participaram do encontro os Presidentes da Fecomércio, Marcelo Queiroz, da 
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, Afrânio Miranda, da Associação 
Comercial do RN, Itamar Maciel, da CDL Natal, Augusto Vaz, e do Sindicato do 
Comércio Varejista, George Ramalho. Os representantes das entidades entregaram 
ao Governador uma carta com dados sobre a atual situação do setor, com 
reivindicações e sugestões para posterior análise. “Nós agradecemos a recepção do 
Governador a quem entregamos um documento atualizado sobre as necessidades 
do setor; conhecemos as dificuldades, mas esperamos atenção do Governo do 
Estado para a nossa classe”, explicou o Presidente da Fecomércio. 



 

 
Os empresários explicitaram suas preocupações com questões tributárias e de 
segurança. Do Governador ouviram que a escolha de auxiliares com perfil técnico 
tem o objetivo de sanar as dificuldades apresentadas, especialmente na área da 
segurança, pois se sabe que a “a falta de segurança afeta o comércio, o turismo e a 
qualidade de vida das pessoas”. 
 
O encontro contou com a participação da Secretária Estadual de Segurança, Kalina 
Leite, do Secretário Estadual de Tributação, André Horta, e do Secretário Estadual 
Adjunto de Desenvolvimento Econômico, respondendo interinamente, Orlando 
Gadelha Simas Neto. 
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Governo quer manter contato permanente com o setor de comércio e serviços «  
Blog do Seridó 
 
Em audiência realizada na Governadoria, na manhã desta terça-feira (20), o 
Governador Robinson Faria declarou que vai manter um diálogo de transparência 
com o setor de comércio e serviços. “Estamos dispostos a ouvir as reivindicações e 
também as sugestões de todos para alavancar o setor, pois precisamos ser parceiros 
dos empresários que geram emprego e tributos”, destacou.   Participaram do 
encontro os Presidentes da Fecomércio, Marcelo Queiroz, da Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas, Afrânio Miranda, da Associação Comercial do RN, Itamar 
Maciel, da CDL Natal, Augusto Vaz, e do Sindicato do Comércio Varejista, George 
Ramalho. 
 
Os representantes das entidades entregaram ao Governador uma carta com dados 
sobre a atual situação do setor, com reivindicações e sugestões para posterior 
análise. “Nós agradecemos a recepção do Governador a quem entregamos um 
documento atualizado sobre as necessidades do setor; conhecemos as dificuldades, 
mas esperamos atenção do Governo do Estado para a nossa classe”, explicou o 
Presidente da Fecomércio. 
 
Os empresários explicitaram suas preocupações com questões tributárias e de 
segurança. Do Governador ouviram que a escolha de auxiliares com perfil técnico 
tem o objetivo de sanar as dificuldades apresentadas, especialmente na área da 
segurança, pois se sabe que a “a falta de segurança afeta o comércio, o turismo e a 
qualidade de vida das pessoas”. 
 
 O encontro contou com a participação da Secretária Estadual de Segurança, Kalina 
Leite, do Secretário Estadual de Tributação, André Horta, e do Secretário Estadual 
Adjunto de Desenvolvimento Econômico, respondendo interinamente, Orlando 
Gadelha Simas Neto. 
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Blog Raimundinho Duarte: Governo quer manter contato permanente com o setor 
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Fotos: Demis Roussos 

 
 
Em audiência realizada na Governadoria, na manhã desta terça-feira (20), o 
Governador Robinson Faria declarou que vai manter um diálogo de transparência 
com o setor de comércio e serviços. “Estamos dispostos a ouvir as reivindicações e 
também as sugestões de todos para alavancar o setor, pois precisamos ser parceiros 
dos empresários que geram emprego e tributos”, destacou. 
 
Participaram do encontro os Presidentes da Fecomércio, Marcelo Queiroz, da 
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, Afrânio Miranda, da Associação 
Comercial do RN, Itamar Maciel, da CDL Natal, Augusto Vaz, e do Sindicato do 
Comércio Varejista, George Ramalho. Os representantes das entidades entregaram 
ao Governador uma carta com dados sobre a atual situação do setor, com 
reivindicações e sugestões para posterior análise. “Nós agradecemos a recepção do 
Governador a quem entregamos um documento atualizado sobre as necessidades 
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http://3.bp.blogspot.com/-Y3mbvI5RF5E/VL6kX8acqKI/AAAAAAABOTY/1ts6n1daS7k/s1600/Reuni%C3%83%C2%A3o%2BFecomercio_Demis%2BRoussos%2B(5).JPG


 

do setor; conhecemos as dificuldades, mas esperamos atenção do Governo do 
Estado para a nossa classe”, explicou o Presidente da Fecomércio.  
 
Os empresários explicitaram suas preocupações com questões tributárias e de 
segurança. Do Governador ouviram que a escolha de auxiliares com perfil técnico 
tem o objetivo de sanar as dificuldades apresentadas, especialmente na área da 
segurança, pois se sabe que a “a falta de segurança afeta o comércio, o turismo e a 
qualidade de vida das pessoas”.  
 
O encontro contou com a participação da Secretária Estadual de Segurança, Kalina 
Leite, do Secretário Estadual de Tributação, André Horta, e do Secretário Estadual 
Adjunto de Desenvolvimento Econômico, respondendo interinamente, Orlando 
Gadelha Simas Neto. 
 
Fotos: Demis Roussos 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM     DATA: 20.01.15            
 
Reajuste nas tarifas de energia elétrica preocupa setores - Notícias - Economia - 
Nominuto.com 
 
 
 

 
 
FD/Cidades  
 
A previsão de reajuste nas tarifas de energia elétrica, que, segundo especialistas, 
pode chegar até 40% ainda este ano, preocupa não só os consumidores residências 
como lojistas, prestadores de serviços e turismo, uma vez que esses setores também 
utilizam energia como base para produção e execução de seus trabalhos.  
 
“Praticamente todo tipo de comércio é dependente do consumo de energia. 
Seguindo essa linha, esse aumento certamente será repassado diretamente ao 
consumidor, o que vai gerar um segundo problema que é a inflação – aumento no 
nível de preços – que já está alta e aumentará mais, limitando o poder de compra do 
brasileiro”, frisou o vice- presidente da CDL Natal Augusto Vaz. 
 
Se no setor lojista existe a possibilidade do aumento de preços, no turismo essa tese 
não se aplica. “Não tem como termos esse repasse ao consumidor já que nosso setor 
enfrenta instabilidade, então, não temos como aumentar a tarifa com um mercado 
que não está aquecido. O que vai acontecer é o aumento dos custos para os 
empresários”, disse o secretário estadual de Turismo e presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte (ABIHRN).  
 
A Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 



 

(Fecomércio) também não vê com bons olhos o reajuste. “Será mais um ônus com o 
qual o setor produtivo terá que arcar, em um contexto de dificuldades pelo qual 
comércio, serviços e turismo vêm passando. Esta é mais uma má notícia que 
certamente terá impactos negativos em toda a nossa economia. Impactos que ainda 
não temos como mensurar”, ressaltou o presidente da Fecomércio, Marcelo 
Queiroz. 
 
O reajuste nas tarifas de energia elétrica do país é provocado por alguns fatores, 
dentre eles o aumento no custo da geração de energia ocasionado pela seca, o que 
levou a adoção de bandeiras tarifárias, além do fim os repasses do Tesouro Nacional 
à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), fundo com as principais despesas do 
setor.  
 
É com base nesses cortes de subsídios, que o titular da Fecomércio enxerga um fator 
positivo no atual cenário. “O alento é que este corte nos subsídios se dá dentro de 
um conjunto de medidas que tem como foco estruturar as finanças estatais, algo 
indispensável para a definição de uma nova política econômica que busque retomar 
o crescimento do país. Esperamos que, pelo menos, mais este sacrifício ao qual 
estamos sendo submetidos agora, valha a pena&quot;, concluiu. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO MARCOS DANTAS      DATA: 20.01.15            
Governador recebe setor de comércio e serviços - Blog do Marcos Dantas 
 
 

 
 
Em audiência realizada na Governadoria, na manhã desta terça-feira (20), o 
Governador Robinson Faria declarou que vai manter um diálogo de transparência 
com o setor de comércio e serviços. “Estamos dispostos a ouvir as reivindicações e 
também as sugestões de todos para alavancar o setor, pois precisamos ser parceiros 
dos empresários que geram emprego e tributos”, destacou. 
 
Participaram do encontro os Presidentes da Fecomércio, Marcelo Queiroz, da 
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, Afrânio Miranda, da Associação 
Comercial do RN, Itamar Maciel, da CDL Natal, Augusto Vaz, e do Sindicato do 
Comércio Varejista, George Ramalho. Fotos: Demis Roussos 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR      DATA: 20.01.15            
 
Entidades empresariais do RN reprovam aumento de impostos do Governo - Portal 
No Ar 
A classe empresarial do Rio Grande do Norte não aprovou a série de aumentos 
tributários anunciada pelo Governo Federal na segunda-feira (19). O objetivo do 
governo é aumentar a receita em R$ 20,6 bilhões em impostos sobre combustíveis, 
IPI sobre os atacadistas de cosméticos, aumento do PIS e da Cofins sobre os 
produtos importados e o IOF no crédito para pessoas físicas. 
 
O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio RN), Marcelo Queiroz, caracterizou o aumento como “insano”, 
preocupando o setor. Ele relembrou que o Brasil já tem uma alta carga tributária. 

 
“Todos estes aspectos são externamente negativos e nos preocupam fortemente”, 
disparou Marcelo Queiroz  (Foto: Divulgação) 
“O pacote traz aumento de impostos e tributos, o que jamais poderia ser bem visto 
pelo setor produtivo em um país que já tem uma carga tributária insana. Ele também 
traz um novo aperto para o crédito, com o aumento do IOF. Crédito mais caro 
redunda em menos consumo e em menos vendas. Todos estes aspectos são 
externamente negativos e nos preocupam fortemente. O alento que temos é o fato 
de que as medidas estão sendo adotadas como forma de organizar um contexto 
econômico extremamente desfavorável que vivemos hoje”, declarou Marcelo 
Queiroz. 
 
Queiroz falou que aguarda os cortes nos gastos públicos, que por consequência, 
poderão fazer a economia crescer após a recuperação. “Ficaremos no aguardo de 
medidas de corte nos gastos públicos, algo que ainda não vimos, e também 
esperando que, recuperado, o Poder Público faça a economia crescer. Mas, repito, 
de momento, vimos com preocupação e apreensão estas medidas”, reforçou. 
 
O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern), Amaro 
Sales, afirmou que os empresários aguardavam medidas do Governo Federal, mas 
não “um tiro de canhão”. 
 



 

Amaro garantiu que a Fiern irá aconselhar os empresários com os novos reajustes 
(Foto: Alberto Leandro) 
“A indústria vai sofrer, faltou compreensão ao setor produtivo. É um golpe para a 
indústria e ficamos preocupados, alguns empresários já me ligaram e não aprovaram 
as medidas”, declarou. 
 
Sales comentou que com os aumentos, a produção brasileira irá desacelerar, 
complicando a competitividade entre as empresas. “A energia, por exemplo, é 
responsável 30% pelo custo de uma empresa, com o aumento de 40%, onera no 
orçamento”, exemplificou. 
 
Amaro Sales alertou que pelo Rio Grande do Norte ter uma economia diversificada, 
cada empresa irá analisar a melhor forma de “suportar” aos novos custos e afirmou 
que a Fiern irá aconselhar os empresários para resistir aos aumentos tributários. 
 
  
 
Atualizado em 20 de janeiro às 17:02 
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VEÍCULO: BLOG DO BG      DATA: 20.01.15            
FOTO: Governo quer manter contato permanente com o setor de comércio e 
serviços | Blog do BG 
 

 
 
Foto: Demis Roussos 
 
Em audiência realizada na Governadoria, na manhã desta terça-feira (20), o 
Governador Robinson Faria declarou que vai manter um diálogo de transparência 
com o setor de comércio e serviços. “Estamos dispostos a ouvir as reivindicações e 
também as sugestões de todos para alavancar o setor, pois precisamos ser parceiros 
dos empresários que geram emprego e tributos”, destacou. 
 
Participaram do encontro os Presidentes da Fecomércio, Marcelo Queiroz, da 
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, Afrânio Miranda, da Associação 
Comercial do RN, Itamar Maciel, da CDL Natal, Augusto Vaz, e do Sindicato do 
Comércio Varejista, George Ramalho. Os representantes das entidades entregaram 
ao Governador uma carta com dados sobre a atual situação do setor, com 
reivindicações e sugestões para posterior análise. “Nós agradecemos a recepção do 
Governador a quem entregamos um documento atualizado sobre as necessidades 
do setor; conhecemos as dificuldades, mas esperamos atenção do Governo do 
Estado para a nossa classe”, explicou o Presidente da Fecomércio. 



 

 
Os empresários explicitaram suas preocupações com questões tributárias e de 
segurança. Do Governador ouviram que a escolha de auxiliares com perfil técnico 
tem o objetivo de sanar as dificuldades apresentadas, especialmente na área da 
segurança, pois se sabe que a “a falta de segurança afeta o comércio, o turismo e a 
qualidade de vida das pessoas”. 
 
O encontro contou com a participação da Secretária Estadual de Segurança, Kalina 
Leite, do Secretário Estadual de Tributação, André Horta, e do Secretário Estadual 
Adjunto de Desenvolvimento Econômico, respondendo interinamente, Orlando 
Gadelha Simas Neto. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Governo quer manter contato permanente com o setor de comércio e serviços - 
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 Governo quer manter contato permanente com o setor de comércio e serviços  
 
Em audiência realizada na Governadoria, na manhã desta terça-feira (20), o 
Governador Robinson Faria declarou que vai manter um diálogo de transparência 
com o setor de comércio e serviços. “Estamos dispostos a ouvir as reivindicações e 
também as sugestões de todos para alavancar o setor, pois precisamos ser parceiros 
dos empresários que geram emprego e tributos”, destacou. 
 
Participaram do encontro os presidentes da Fecomércio, Marcelo Queiroz; da 
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, Afrânio Miranda; da Associação 
Comercial do RN, Itamar Maciel; da CDL Natal, Augusto Vaz; e do Sindicato do 
Comércio Varejista, George Ramalho. 
 
Os empresários explicitaram suas preocupações com questões tributárias e de 
segurança. Do Governador ouviram que a escolha de auxiliares com perfil técnico 
tem o objetivo de sanar as dificuldades apresentadas, especialmente na área da 
segurança, pois se sabe que a “a falta de segurança afeta o comércio, o turismo e a 
qualidade de vida das pessoas”. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO WALLACE       DATA: 20.01.15             
Governo quer manter contato permanente com o setor de comércio e serviços  
 

 
 
Em audiência realizada na Governadoria, na manhã desta terça-feira (20), o 
Governador Robinson Faria declarou que vai manter um diálogo de transparência 
com o setor de comércio e serviços. “Estamos dispostos a ouvir as reivindicações e 
também as sugestões de todos para alavancar o setor, pois precisamos ser parceiros 
dos empresários que geram emprego e tributos”, destacou. 
 
Participaram do encontro os Presidentes da Fecomércio, Marcelo Queiroz, da 
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, Afrânio Miranda, da Associação 
Comercial do RN, Itamar Maciel, da CDL Natal, Augusto Vaz, e do Sindicato do 
Comércio Varejista, George Ramalho, Secretária Estadual de Segurança, Kalina Leite, 
do Secretário Estadual de Tributação, André Horta, e do Secretário Estadual Adjunto 
de Desenvolvimento Econômico, respondendo interinamente, Orlando Gadelha 
Simas Neto. 
 
Os representantes das entidades entregaram ao Governador uma carta com dados 
sobre a atual situação do setor, com reivindicações e sugestões para posterior 
análise. Os empresários explicitaram suas preocupações com questões tributárias e 
de segurança. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR        DATA: 19.01.15             
 
Hotéis do RN têm quase 80% dos leitos ocupados em 2015 - Portal No Ar 
 
Com o final do ano e início da temporada de férias, os hotéis do Rio Grande do Norte 
são ocupados por turistas do Brasil e estrangeiros. Em dezembro de 2014, os hotéis 
do Rio Grande do Norte tiveram ocupação entre 60% e 65%, com aumento de 7% a 
8% em relação ao mesmo período em 2014. 
 
Em janeiro de 2015, a ocupação dos hotéis em Natal chegou a 79%, com alguns 
hotéis alcançaram o pico de 90% dos leitos ocupados, e na Praia de Pipa, os hotéis 
obtiveram 75% de ocupação. Os números são da Associação Brasileira da Indústria 
de Hotéis do RN (ABIH/RN), em pesquisa com os associados. 
 

Em janeiro, alguns hotéis chegaram a 90% dos leitos ocupados (Foto: Alberto 
Leandro) 
O diretor executivo da ABIH/RN, Márcio Guedes, afirmou que os números foram 
satisfatórios para o setor, mas lembrou que os hotéis potiguares já tiveram melhores 
índices nesse período do ano. 
 



 

“Poderia ter sido melhor, mas com todas as dificuldades enfrentadas, a cidade suja, 
a alta do dólar, foi bom. É preciso divulgar o destino Natal, Rio Grande do Norte, o 
governo devia ter feito o papel de casa, mas ainda se peca nisso”, declarou. Guedes 
reforçou que a entidade realizou em 2014, 14 eventos de divulgação e no 
planejamento de 2015, estão programados 35, para promover o destino. 
 
“Fortaleza, Recife, nossos destinos concorrentes investem maciçamente em 
divulgação e não tem a hotelaria que nós temos. Acreditamos em uma parceria este 
ano com o novo Governo do Estado e com a Prefeitura de Natal para divulgar, já 
temos uma parceria com a Fecomércio, porque o turismo engloba o comércio e para 
essa atividade crescer, o turismo precisa estar aquecido”, justificou. 
 
Para 2015, Márcio Guedes acredita em bons números, tendo em vista a melhoria das 
praias urbanas, a sinalização do governador Robinson Faria em reduzir o ICMS do 
querosene da aviação e a aprovação da lei do turismo. “Com a redução, vamos voltar 
a competir com os outros estados que reduziram o imposto e a lei do turismo, 
promulgada pela Assembleia, deve ser sancionada o mais rápido possível”, 
acrescentou. 
 
“A perspectiva para o Carnaval é boa, temos a previsão de 90% de ocupação e alguns 
hotéis chegando a 100%. Os turistas procuram Natal por ser uma cidade calma, 
pacata nesse período e, mesmo a cidade tendo uma programação no Carnaval, atrai 
outros turistas”, encerrou. 
 
Atualizado em 19 de janeiro às 17:52 
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VEÍCULO: COMPANHIA DA NOTICIA     DATA: 21.01.15            
Fecomércio cancela evento em respeito aos veranistas de Pirangi 
 
 

 
 
  
 
NOTA OFICIAL – CANCELAMENTO EVENTO PARCERIAS SINFÔNICAS 
 
O Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte, por meio do Sesc, vem a público 
comunicar o CANCELAMENTO do evento “Parcerias Sinfônicas – Alpendre” e “Prévia 
Carnavalesca da Banda Independente da Ribeira” que seria realizado no próximo dia 
31 de janeiro, a partir das 16h30, na Prainha, na Praia de Pirangi do Norte, município 
de Parnamirim. 
 
A decisão pelo cancelamento se dá em respeito a alguns veranistas locais que, por se 
sentirem incomodados com o barulho e movimentações advindas da realização de 
OUTROS EVENTOS à beira-mar, têm pedido extrajudicialmente a suspensão destes 
eventos, criando um acalorado debate em torno do tema. 
 
O Sistema Fecomércio faz questão de ressaltar que o evento que seria realizado por 
nós teria caráter COMPLETAMENTE DIVERSO dos demais já questionados, 
traduzindo-se em uma oportunidade única para que o público pudesse assistir 
GRATUITAMENTE a uma montagem esplendorosa deste aplaudido projeto que, 
inclusive, este ano traz para o palco obras (música e poesia) exclusivamente de 
artistas locais e ainda uma prévia carnavalesca que buscaria resgatar a essência dos 
antigos carnavais potiguares. 
 
Assim como boa parte dos veranistas, o Sistema Fecomércio LAMENTA o 
cancelamento, mas reitera que o faz, em RESPEITO AOS QUE SE SENTEM 
INCOMODADOS, DE ALGUMA MANEIRA, COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS À BEIRA-
MAR daquela praia. SISTEMA FECOMÉRCIO RIO GRANDE DO NORTE 



 

 
  
 
Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN 
 
 Curtir isso:  
Curtir Carregando... 
 
 Relacionado 
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VEÍCULO: BLOG ROBSON CARVALHO        DATA: 19.01.15             
 
Notícia - Circuito Verão chega a Natal no próximo fim de semana - Robson Carvalho 
 
 Depois de passar por Mossoró e Caicó, o Circuito Verão 2015 chega a Natal. 
Promovido pela Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande 
do Norte (Sesc RN), o projeto oferece atividades gratuitas em diversas áreas tanto no 
sábado (24/01) quanto no domingo (25/01), das 8h às 15h, todas no Sesc Ponta 
Negra. 
 
 Serviço: 
 
 O quê? Circuito Verão 2015 chega a Natal  
 Quando? 24 e 25/01/15 (8h às 15h)  
 Onde? Sesc Ponta Negra (Rua Desembargador João Vicente da Costa, nº. 325, Ponta 
Negra)  
 ENCERRAMENTO:  
 16h30: Prévia carnavalesca com a Banda Independente da Ribeira  
 17h30: “Alpendre”, show-concerto do Parcerias Sinfônicas Sesc, com Orquestra da 
UFRN, Dodora Cardoso, Galvão Filho, Liz Rosa e seis bailarinos  
 ENTRADA GRATUITA  
 Programação completa: www.sescrn.com.br 
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VEÍCULO: POTIGUAR NOTÍCIAS       DATA: 20.01.15             
 
Circuito Verão chega a Natal no próximo fim de semana 
 
Clippada em: 20/01/2015 
 
Cultura e Lazer 
 
 Circuito Verão chega a Natal no próximo fim de semana  
  
Depois de passar por Mossoró e Caicó, projeto do Sesc RN oferece diversas 
atividades gratuitas no Sesc Ponta Negra nestes sábado (24) e domingo (25) 
 
19 de Janeiro de 2015 
 
 Depois de passar por Mossoró e Caicó, o Circuito Verão 2015 chega a Natal. 
Promovido pela Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande 
do Norte (Sesc RN), o projeto oferece atividades gratuitas em diversas áreas tanto no 
sábado (24/01) quanto no domingo (25/01), das 8h às 15h, todas no Sesc Ponta 
Negra. 
 
   
 
 Os esportes são o grande destaque da programação: torneios competitivos de 
frescobol, futsal e futevôlei fazem parte da programação, além dos torneios 
recreativos, como queimada e polo aquático. Show musical e apresentações 
artísticas 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, caminhada orientada e um 
espaço kids com oficinas de balão, pintura em rosto, piscina de bolinha e confecção 
de brinquedos.  A novidade do Circuito Verão  deste ano é o formato indoor: as 
atividades acontecem dentro das unidades Sesc, para oferecer ainda mais conforto e 
segurança ao público. 
 
   
 
 Mas o encerramento será à beira-mar da praia de Pirangi, em Parnamirim. 
“Alpendre”, show-concerto do projeto Parcerias Sinfônicas Sesc, será apresentado 
gratuitamente, precedido de prévia carnavalesca com a Banda Independente da 



 

Ribeira. É  3º ano que um show-concerto do projeto finaliza as atividades do Circuito 
Verão, desta vez com uma homenagem às raízes potiguares com Orquestra da UFRN, 
três cantores e seis bailarinos. 
 
   
 
 Serviço: 
 
 O quê? Circuito Verão 2015 chega a Natal Quando?  24 e 25/01/15 (8h às 15h) 
Onde? Sesc Ponta Negra (Rua Desembargador João Vicente da Costa, nº. 325, Ponta 
Negra) ENCERRAMENTO: 16h30: Prévia carnavalesca com a Banda Independente da 
Ribeira 17h30:  “Alpendre”, show-concerto do Parcerias Sinfônicas Sesc, com 
Orquestra da UFRN, Dodora Cardoso, Galvão Filho, Liz Rosa e seis 
bailarinos  ENTRADA GRATUITA 
 Programação completa: www.sescrn.com.br 
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VEÍCULO: TRIBUNA DE NOTÍCIAS       DATA: 20.01.15             
 
Tribuna de Notícias: Circuito Verão chega a Natal no próximo fim de semana 
 

 
 
Depois de passar por Mossoró e Caicó, o Circuito Verão 2015 chega a Natal. 
Promovido pela Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande 
do Norte (Sesc RN), o projeto oferece atividades gratuitas em diversas áreas tanto no 
sábado (24/01) quanto no domingo (25/01), das 8h às 15h, todas no Sesc Ponta 
Negra. 
 
Os esportes são o grande destaque da programação: torneios competitivos de 
frescobol, futsal e futevôlei fazem parte da programação, além dos torneios 
recreativos, como queimada e polo aquático. Show musical e apresentações 
artísticas 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, caminhada orientada e um 
espaço kids com oficinas de balão, pintura em rosto, piscina de bolinha e confecção 
de brinquedos.  A novidade do Circuito Verão  deste ano é o formato indoor: as 
atividades acontecem dentro das unidades Sesc, para oferecer ainda mais conforto e 
segurança ao público. 
 
Mas o encerramento será à beira-mar da praia de Pirangi, em Parnamirim. 
“Alpendre”, show-concerto do projeto Parcerias Sinfônicas Sesc, será apresentado 
gratuitamente, precedido de prévia carnavalesca com a Banda Independente da 
Ribeira. É  3º ano que um show-concerto do projeto finaliza as atividades do Circuito 
Verão, desta vez com uma homenagem às raízes potiguares com Orquestra da UFRN, 
três cantores e seis bailarinos. 
 
Serviço: 
 
O quê? Circuito Verão 2015 chega a NatalQuando?  24 e 25/01/15 (8h às 
15h)Onde? Sesc Ponta Negra (Rua Desembargador João Vicente da Costa, nº. 325, 
Ponta Negra)ENCERRAMENTO:16h30: Prévia carnavalesca com a Banda 
Independente da Ribeira17h30:  “Alpendre”, show-concerto do Parcerias Sinfônicas 
Sesc, com Orquestra da UFRN, Dodora Cardoso, Galvão Filho, Liz Rosa e seis 
bailarinosENTRADA GRATUITAProgramação completa: www.sescrn.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE        DATA: 20.01.15             
 
Verão chega a Natal no próximo fim de semana em Ponta Negra | O Jornal de Hoje 

 
Foto: Divulgação 
Depois de passar por Mossoró e Caicó, o Circuito Verão 2015 chega a Natal. 
Promovido pela Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande 
do Norte (Sesc RN), o projeto oferece atividades gratuitas em diversas áreas tanto no 
sábado (24/01) quanto no domingo (25/01), das 8h às 15h, todas no Sesc Ponta 



 

Negra. 
 
Os esportes são o grande destaque da programação: torneios competitivos de 
frescobol, futsal e futevôlei fazem parte da programação, além dos torneios 
recreativos, como queimada e polo aquático. Show musical e apresentações 
artísticas 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, caminhada orientada e um espaçokids 
com oficinas de balão, pintura em rosto, piscina de bolinha e confecção de 
brinquedos.  A novidade do Circuito Verão  deste ano é o formato indoor: as 
atividades acontecem dentro das unidades Sesc, para oferecer ainda mais conforto e 
segurança ao público. 
 
Mas o encerramento será à beira-mar da praia de Pirangi, em Parnamirim. 
“Alpendre”, show-concerto do projeto Parcerias Sinfônicas Sesc, será apresentado 
gratuitamente, precedido de prévia carnavalesca com a Banda Independente da 
Ribeira. É  3º ano que um show-concerto do projeto finaliza as atividades do Circuito 
Verão, desta vez com uma homenagem às raízes potiguares com Orquestra da UFRN, 
três cantores e seis bailarinos. 
 
Serviço: 
 
O quê? Circuito Verão 2015 chega a Natal Quando?  24 e 25/01/15 (8h às 15h) 
Onde? Sesc Ponta Negra (Rua Desembargador João Vicente da Costa, nº. 325, Ponta 
Negra) ENCERRAMENTO: 16h30: Prévia carnavalesca com a Banda Independente da 
Ribeira 17h30:  “Alpendre”, show-concerto do Parcerias Sinfônicas Sesc, com 
Orquestra da UFRN, Dodora Cardoso, Galvão Filho, Liz Rosa e seis bailarinos 
ENTRADA GRATUITA 
Programação completa: www.sescrn.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ       DATA: 20.01.15            
 Circuito Sesc de Verão oferece programação em Natal  «  Blog do Seridó 
 
 
Depois de passar por Mossoró e Caicó, o Circuito Verão 2015 chega a Natal. 
Promovido pela Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande 
do Norte (Sesc RN), o projeto oferece atividades gratuitas em diversas áreas tanto no 
sábado (24/01) quanto no domingo (25/01), das 8h às 15h, todas no Sesc Ponta 
Negra. 
 
Os esportes são o grande destaque da programação: torneios competitivos de 
frescobol, futsal e futevôlei fazem parte da programação, além dos torneios 
recreativos, como queimada e polo aquático. Show musical e apresentações 
artísticas 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, caminhada orientada e um 
espaço kids com oficinas de balão, pintura em rosto, piscina de bolinha e confecção 
de brinquedos.  A novidade do Circuito Verão  deste ano é o formato indoor: as 
atividades acontecem dentro das unidades Sesc, para oferecer ainda mais conforto e 
segurança ao público. 
 
Mas o encerramento será à beira-mar da praia de Pirangi, em Parnamirim. 
“Alpendre”, show-concerto do projeto Parcerias Sinfônicas Sesc, será apresentado 
gratuitamente, precedido de prévia carnavalesca com a Banda Independente da 
Ribeira. É  3º ano que um show-concerto do projeto finaliza as atividades do Circuito 
Verão, desta vez com uma homenagem às raízes potiguares com Orquestra da UFRN, 
três cantores e seis bailarinos. 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG AGITOS E BALADAS       DATA: 20.01.15            
 
Circuito Verão chega a Natal no próximo fim de semana «  Agitos e Baladas 
 
Circuito Verão chega a Natal no próximo fim de semana  
 20 de janeiro de 2015 por ulyssesfreire 
 

  
 
Foto_Anailza Viola 
 
Depois de passar por Mossoró e Caicó, o Circuito Verão 2015 chega a Natal. 
Promovido pela Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande 
do Norte (Sesc RN), o projeto oferece atividades gratuitas em diversas áreas tanto no 
sábado (24/01) quanto no domingo (25/01), das 8h às 15h, todas no Sesc Ponta 
Negra. 
 
O encerramento será à beira-mar da praia de Pirangi, em Parnamirim. “Alpendre”, 
show-concerto do projeto Parcerias Sinfônicas Sesc, será apresentado 
gratuitamente, precedido de prévia carnavalesca com a Banda Independente da 
Ribeira. É 3º ano que um show-concerto do projeto finaliza as atividades do Circuito 
Verão, desta vez com uma homenagem às raízes potiguares com Orquestra da UFRN, 
três cantores e seis bailarinos. 
 
Entre em contato: ulyssesfreire@tribunadonorte.com.br 
 
 Siga o AGITOS e BALADAS no Instagram: @agitosebaladas 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG THAÍSA GALVÃO     DATA: 20.01.15            
Para evitar reclamação dos veranistas, Fecomércio suspende shows que 
promoveria na prainha de Pirangi | Thaisa Galvão 
 
Cancelados os eventos Parcerias Sinfônicas – Alpendre” e “Prévia Carnavalesca da 
Banda Independente da Ribeira”, que aconteceriam no dia 31, na prainha, em 
Pirangi.  
Motivo?  
A barulheira que iria tirar o juízo dos veranistas.  
O sistema Fecomércio achou por bem cancelar o movimento que teria início às 
16h30, depois de acompanhar o incômodo de proprietários de casas de verão, com o 
barulho dos shows à beira-mar. 
 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO: NA HORA H/HILNETH CORREIA  DATA: 20.01.15           
 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. 
 
 

 
 
Depois de passar por Mossoró e Caicó, o Circuito Verão 2015 chega a Natal. 
Promovido pela Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande 
do Norte (Sesc RN), o projeto oferece atividades gratuitas em diversas áreas tanto no 
sábado (24/01) quanto no domingo (25/01), das 8h às 15h, todas no Sesc Ponta 
Negra. 
 
O encerramento será à beira-mar da praia de Pirangi, em Parnamirim. “Alpendre”, 
show-concerto do projeto Parcerias Sinfônicas Sesc, será apresentado 
gratuitamente, precedido de prévia carnavalesca com a Banda Independente da 
Ribeira. É 3º ano que um show-concerto do projeto finaliza as atividades do Circuito 
Verão, desta vez com uma homenagem às raízes potiguares com Orquestra da UFRN, 
três cantores e seis bailarinos. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
 

SENAC 
VEÍCULO: BLOG DO WALLACE        DATA: 19.01.15             
19 de janeiro de 2015 

Certificados dos cursos da carreta do Senac continuam disponíveis para 
entrega 

 
 

A Prefeitura de Santa Cruz, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e 
Desenvolvimento Econômico, comunica que os certificados das pessoas que 
participaram dos cursos de culinária na carreta-escola do Senac nos últimos meses 
de 2014 estão disponíveis. 
 

As pessoas que concluíram os cursos e que ainda não receberam seus certificados, 
devem se dirigir até a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, no 
Centro Administrativo (antigo PETI), no horário das 08h às 12h e das 14h às 17 horas. 
 
Por Assessoria 
 
 
Classificação: Positiva 

 

http://www.wsantacruz.com.br/wp-content/uploads/2015/01/CURSO-CARRETA-OK.jpg
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VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 20.01.15            EDITORIA: POLÍTICA 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 20.01.15            EDITORIA: POLÍTICA 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 20.01.15            EDITORIA: POLÍTICA 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 20.01.15            EDITORIA: POLÍTICA 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 20.01.15            EDITORIA: POLÍTICA 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE         DATA: 21.01.15            EDITORIA: NOTAS E 
COMENTÁRIOS 

 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 20.01.15            EDITORIA: POLÍTICA 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL          DATA: 21.01.15            EDITORIA: ECONOMIA 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 20.01.15            EDITORIA: ECONOMIA 

 



 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL          DATA: 21.01.15            EDITORIA: ECONOMIA 
 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE         DATA: 21.01.15            EDITORIA: ECONOMIA  



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE         DATA: 21.01.15            EDITORIA: ECONOMIA 

 



 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE         DATA: 21.01.15            EDITORIA: NEGÓCIOS E 
FINANÇAS 

 



 

 
 
 
 
 


