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Secretário Estadual é o convidado da 1ª reunião da Câmara Empresarial do 
Turismo da Fecomércio em 2015 | Visor Político 
 
 Postado por Alex Viana em Economia 
 
 03  
 fev  
 
O titular da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte, Ruy Gaspar, foi 
o convidado da primeira reunião da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio 
deste ano. O encontro, realizado durante almoço na última segunda-feira, 2, na sede 
da Fecomércio RN, contou com a participação de representantes das 14 entidades 
que compõem a CET e foi coordenado pelo próprio presidente da Fecomércio, 
Marcelo Queiroz, e pelo Coordenador da CET, George Gosson. 
 
O titular da Setur fez questão de ressaltar a importância de fóruns como a CET da 
Fecomércio para o sucesso do trabalho que pretende desempenhar na pasta. 
“Temos aqui um grupo de formadores de opinião, de atores de todo o processo 
ligado à atividade turística. São parceiros indispensáveis em qualquer projeto ou 
ação que quisermos tocar na secretaria. É importantíssimo mantermos um canal 
aberto e perene de diálogo com esta Câmara e com a Fecomércio”, disse Ruy 
Gaspar. 
 
O secretário também citou algumas ações que já começou a tocar. “Acabo de chegar 
da Fitur, uma das maiores Feiras de Turismo do mundo, realizada em Madri. Fizemos 
alguns contatos e começamos a mostrar ao Mercado que a postura da pasta, do 
governo em si, agora é outra. Se antes a política do governo para o turismo era não 
ter uma política de governo para o turismo, agora, a ordem é priorizar tudo o que for 
possível para fomentar esta atividade tão importante da nossa economia. Claro que 
ainda estamos começando. Temos muito o que caminhar. Mas encontros como este, 
onde trocamos experiências, visualizamos parcerias e ações conjuntas, são 
fundamentais para trilharmos este caminho com sucesso”, pontuou o secretário. 
 
O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, fez questão de reforçar a importância 
desta aproximação. “Eu sempre digo que quando o Turismo vai bem, o comércio 
também vai bem. E vice-versa. Juntos, os setores de Comércio, Serviços e Turismo 
são os maiores recolhedores de impostos, respondem por quase metade do nosso 
PIB e empregam mais de 290 mil pessoas com carteira assinada. Por isso, implantar e 
levar adiante uma política de fomento a estes segmentos é prova de compromisso 
do Governo com o desenvolvimento efetivo da nossa economia e do nosso povo”. 
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Canindé Soares | Fotojornalismo – Natal – RN – Brasil 
 
3 de fevereiro às 09:20 
Base de cálculo para autopeças fica reduzida a 4% no Rio Grande do 

Norte 
 
A edição deste sábado (31) do Diário Oficial do Estado (DOE) traz publicado o 
decreto 24.959/2015 que altera o regulamento do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS). Dessa forma, a Secretaria 
de Estado da Tributação (SET) está realizando ajuste na Margem de Valor Agregado 
para fins de cálculo do ICMS incidente sobre autopeças. O objetivo é proporcionar ao 
setor condições de competitividade favoráveis em relação aos Estados do Nordeste e 
em nível nacional. 
 
De acordo com a nova redação, a base de cálculo do imposto fica reduzida da forma 
que a carga tributária seja equivalente a 4%. A implementação se dá conforme 
determinação prevista anteriormente em Protocolo ICMS firmado no âmbito do 
Confaz – Conselho de Política Fazendária. O decreto passa a valer a partir do 
domingo, 1º de fevereiro de 2015. 
 
A nova base de cálculo para autopeças foi resultado de uma determinação do 
governador Robinson Faria após reunião entre Fecomércio e representantes do 
Sindipeças, no último dia 20 de janeiro. 
 
Segundo o Secretário de Estado da Tributação, André Horta Melo, “a medida mostra 
a sensibilidade do governador Robinson Faria que atendeu ao apelo do Sindipeças e 
Fecomércio. Após a reunião, o governador nos pediu para que a SET realizasse uma 
análise com o objetivo de manter a competitividade do setor, por isso que estamos 
fazendo um realinhamento da base de cálculo dos tributos das peças, para as 
operações internas e interestaduais, mas em um nível que garantirá a 
competitividade frente aos demais estados”, declarou. 
 
Link do decreto no Diário Oficial do Estado: 
http://187.60.78.22/dei/dorn/buscamaterias.aspx?dataed=31%2f1%2f2015&amp;av
=0&amp;ini=31%2f1%2f2015&amp;fim=&amp;modo=0&amp;procurar=autope%u00
e7as 
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Afonso Bezerra receberá OdontoSesc 
 

 
 
 
 
Os moradores de Afonso Bezerra, município distante 166 km de Natal, terão acesso 
a serviços odontológicos gratuitos e de qualidade durante 40 dias úteis. O Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc RN), levará a unidade 
móvel OdontoSesc à cidade, com o apoio da prefeitura municipal. Será a 31ª cidade 
visitada pelo projeto itinerante. A inauguração acontece na segunda-feira (09/02), às 
19h, na Praça Francisco das Chagas Souza. 
 
Os procedimentos envolvem tanto a parte curativa (restauração, extração) e 
preventiva quanto ações de educação em saúde, com atividades em escolas voltadas 
a alunos e professores. Serão disponibilizadas 200 vagas, voltadas preferencialmente 
a comerciários e estudantes de escolas públicas. O agendamento de consultas pode 
ser feito no dia 10/02, a partir das 8h, no local onde a OdontoSesc estará 
estacionada. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h – 
exceto às segundas-feiras, quando acontecem das 12h às 18h. 
 
Para marcar a consulta, é preciso apresentar comprovante de residência e 
documento de identidade com foto. Se for comerciário, deverá apresentar, ainda, a 
declaração da empresa que trabalha, com o nome do funcionário e dependentes, se 
for o caso. Os estudantes da rede pública pública, por sua vez, deverão apresentar a 
declaração da escola atestando matrícula e frequência do aluno. 
 
OdontoSesc – A OdontoSesc é uma unidade móvel equipada com aparelhos de 



 

ponta. Possui quatro consultórios, sala de esterilização, de escovação e de raios-X 
com revestimento e área de espera. Cada consultório tem um monitor, que exibe 
vídeos educativos ou musicais para relaxar o paciente. Desde 2011, ano em que 
começou a atuar, o OdontoSesc já realizou 507 mil atendimentos em 30 cidades 
potiguares. Além da unidade móvel, a assistência odontológica do Sesc RN também 
inclui três clínicas fixas localizadas em Natal, Mossoró e Macaíba. 
 
Serviço:  
O quê? OdontoSesc chega em Afonso Bezerra  
Inauguração? 09/02, às 19h, na Praça Francisco das Chagas Souza  
Agendamento de consultas? Dia 10/02, a partir das 8h, na OndontoSesc  
Período de atuação? 40 dias úteis  
Atendimentos Gratuitos 
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Município de Afonso Bezerra receberá carreta do OdontoSesc - Portal No Ar 
 

 
 
 
 
Os moradores de Afonso Bezerra, município distante 166 km de Natal, terão acesso 
a serviços odontológicos gratuitos e de qualidade durante 40 dias úteis. O Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc RN), levará a unidade 
móvel OdontoSesc à cidade, com o apoio da prefeitura municipal. Será a 31ª cidade 
visitada pelo projeto itinerante. A inauguração acontece na segunda-feira (09/02), às 
19h, na Praça Francisco das Chagas Souza. 
 
A carreta possui quatro consultórios (Foto: Divulgação) 
Os procedimentos envolvem tanto a parte curativa (restauração, extração) e 
preventiva quanto ações de educação em saúde, com atividades em escolas voltadas 
a alunos e professores. Serão disponibilizadas 200 vagas, voltadas preferencialmente 
a comerciários e estudantes de escolas públicas. O agendamento de consultas pode 
ser feito no dia 10/02, a partir das 8h, no local onde a OdontoSesc estará 
estacionada. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h – 
exceto às segundas-feiras, quando acontecem das 12h às 18h. 
 
Para marcar a consulta, é preciso apresentar comprovante de residência e 
documento de identidade com foto. Se for comerciário, deverá apresentar, ainda, a 



 

declaração da empresa que trabalha, com o nome do funcionário e dependentes, se 
for o caso. Os estudantes da rede pública pública, por sua vez, deverão apresentar a 
declaração da escola atestando matrícula e frequência do aluno. 
 
OdontoSesc 
 
A OdontoSesc é uma unidade móvel equipada com aparelhos de ponta. Possui 
quatro consultórios, sala de esterilização, de escovação e de raios-X com 
revestimento e área de espera. Cada consultório tem um monitor, que exibe vídeos 
educativos ou musicais para relaxar o paciente. Desde 2011, ano em que começou a 
atuar, o OdontoSesc já realizou 507 mil atendimentos em 30 cidades potiguares. 
 
Além da unidade móvel, a assistência odontológica do Sesc RN também inclui três 
clínicas fixas localizadas em Natal, Mossoró e Macaíba. 
 
Serviço:  
OdontoSesc chega em Afonso Bezerra  
Data: 09/02, às 19h, na Praça Francisco das Chagas Souza  
Agendamento de consultas: Dia 10/02, a partir das 8h, na OndontoSesc  
Período de atuação: 40 dias úteis  
ATENDIMENTOS GRATUITOS 
 
Atualizado em 3 de fevereiro às 14:37 
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Afonso Bezerra receberá OdontoSesc durante 40 dias úteis 
 

 
 
 
Os moradores de Afonso Bezerra, município distante 166 km de Natal, terão acesso 
a serviços odontológicos gratuitos e de qualidade durante 40 dias úteis. O Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc RN), levará a unidade 
móvel OdontoSesc à cidade, com o apoio da prefeitura municipal. Será a 31ª cidade 
visitada pelo projeto itinerante. A inauguração acontece na segunda-feira (09/02), às 
19h, na Praça Francisco das Chagas Souza. 
 
Os procedimentos envolvem tanto a parte curativa (restauração, extração) e 
preventiva quanto ações de educação em saúde, com atividades em escolas voltadas 
a alunos e professores. Serão disponibilizadas 200 vagas, voltadas preferencialmente 
a comerciários e estudantes de escolas públicas. O agendamento de consultas pode 
ser feito no dia 10/02, a partir das 8h, no local onde a OdontoSesc estará 
estacionada. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h – 
exceto às segundas-feiras, quando acontecem das 12h às 18h. 



 

 
Para marcar a consulta, é preciso apresentar comprovante de residência e 
documento de identidade com foto. Se for comerciário, deverá apresentar, ainda, a 
declaração da empresa que trabalha, com o nome do funcionário e dependentes, se 
for o caso. Os estudantes da rede pública pública, por sua vez, deverão apresentar a 
declaração da escola atestando matrícula e frequência do aluno. 
 
ODONTOSESC 
 
A OdontoSesc é uma unidade móvel equipada com aparelhos de ponta. 
 
Possui quatro consultórios, sala de esterilização, de escovação e de raios-X com 
revestimento e área de espera. Cada consultório tem um monitor, que exibe vídeos 
educativos ou musicais para relaxar o paciente. Desde 2011, ano em que começou a 
atuar, o OdontoSesc já realizou 507 mil atendimentos em 30 cidades potiguares. 
 
Além da unidade móvel, a assistência odontológica do Sesc RN também inclui três 
clínicas fixas localizadas em Natal, Mossoró e Macaíba. 
 
SERVIÇO 
 
O quê? OdontoSesc chega em Afonso Bezerra  
Inauguração? 09/02, às 19h, na Praça Francisco das Chagas Souza 
 
Agendamento de consultas? Dia 10/02, a partir das 8h, na OndontoSesc 
 
Período de atuação? 40 dias úteis 
 
  
 
Fonte: Assessoria de Comunicação do Sesc 
 
 Curtir isso:  
Curtir Carregando... 
 
 Relacionado 
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Atendimento odontológico gratuito na praça de Afonso Bezerra  
 
 
 
 3 de fevereiro de 2015 por Eliana Lima 
 
 
Uma unidade móvel OdontoSesc, do Sesc-RN, do Sistema Fecomercio, chega ao 
município de Afonso Bezerra, distante 166 km de Natal, para oferecer serviços 
odontológicos gratuitos e de qualidade durante 40 dias úteis. 
 
A ação, que conta com o apoio da prefeitura municipal, acontece na Praça Francisco 
das Chagas Souza, com procedimentos que envolvem tanto a parte curativa 
(restauração, extração) e preventiva quanto ações de educação em saúde, com 
atividades em escolas voltadas a alunos e professores. 
 
Serão disponibilizadas 200 vagas, voltadas preferencialmente a comerciários e 
estudantes de escolas públicas. O agendamento de consultas pode ser feito no dia 
10/02, a partir das 8h, no local onde a OdontoSesc estará estacionada. Os 
atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h – exceto às 
segundas-feiras, quando acontecem das 12h às 18h. 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
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