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VEÍCULO: PORTAL ABELHINHA  DATA: 18.09.17 
 

Especialistas apresentam diagnóstico sobre 
desequilíbrio financeiro do RN 

 
O Sistema Fecomércio RN foi o anfitrião, na manhã desta segunda-feira, 18, da 27ª 
edição do projeto “Motores do Desenvolvimento”, com um debate sobre o impacto do 
desequilíbrio fiscal e financeiro do Estado na economia do Rio Grande do Norte. O 
evento foi realizado no Holiday Inn Natal Hotel e teve como parceiros o jornal Tribuna do 
Norte, a consultoria RG Salamanca, o Sistema Fiern, a UFRN e o Ministério Público do 
RN. Este é o décimo ano do projeto e esta edição reuniu um público de cerca de 350 
pessoas e palestrantes de grande prestígio no cenário nacional: Raul Velloso 
(especialista em Gestão Pública), Cláudio Porto (consultor, diretor da Macroplan) e 
Eduardo Giannetti da Fonseca (economista e filósofo). 
  
Prestigiaram o evento o prefeito do Natal, Carlos Eduardo Alves, o secretário estadual 
de Planejamento e Finanças, Gustavo Nogueira, o deputado federal Rogério Marinho, o 
deputado estadual Hermano Morais, a reitora da UFRN, Ângela Maria Paiva Cruz, o 
procurador-geral de Justiça do RN, Eudo Rodrigues Leite, o presidente do Tribunal de 
Contas do RN, Gilberto Jales, além de diversas autoridades dos segmentos público e 
privado. 
  
Na abertura do Seminário, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Rio Grande do Norte, Marcelo Fernandes de Queiroz, ressaltou que debater 
o equilíbrio fiscal do poder público é, no atual contexto, fundamental para todos os 
aspectos da vida dos norte-riograndenses.   
  
“Cerca de um terço da massa salarial potiguar advém dos valores pagos aos servidores 
públicos. Da mesma forma, temos uma dependência forte das compras estatais e dos 
investimentos do Poder Público, A absolutamente ninguém interessa termos um estado 
financeiramente desequilibrado. Precisamos nos unir pela retomada do equilíbrio 
financeiro do RN”, afirmou. 
  
Em sua palestra “Por que os estados quebram? Aspectos relevantes do equilíbrio fiscal”, 
o P.h.D em Economia pela Universidade de Yale, Raul Velloso, fez um comparativo 
entre a situação dos estados do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Santa Cantarina, 
considerando o orçamento do ano de 2016. 
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Ele destacou que é necessário analisar o desempenho das finanças públicas por 
segmento, buscando medidas diretas para cada um deles. No caso do RN, os principais 
impactos dos gastos públicos são provenientes das despesas com inativos e 
pensionistas, Poderes Autônomos (Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, 
Ministério Público e Tribunal de Contas); Educação, Saúde e Segurança. 
  
“É preciso equacionar a questão previdenciária pública, retirando-se os inativos e 
pensionistas do orçamento”, afirmou. Ele defendeu um modelo de previdência para os 
estados e municípios semelhante ao que ocorre nas entidades estatais, com 
compartilhamento de responsabilidades. Outro ponto debatido foi a participação dos 
Poderes Autônomos no Rio Grande do Norte no conjunto das despesas, que apresenta 
percentuais acima daqueles identificados em estados vizinhos utilizados no estudo 
comparativo, como Paraíba. 
  
O presidente e Fundador da Macroplan Consultoria, Cláudio Porto, falou sobre os 
“Desafios para o crescimento sustentável para o Rio Grande do Norte”, fazendo um 
verdadeiro Raio X da situação econômica e financeira do Estado. 
  
Ele utilizou dados do estudo “Desafios da Gestão Estadual”, que analisa o Índice dos 
Desafios da Gestão Estadual (IDGE) – o qual consolida 28 indicadores de resultado em 
nove áreas: educação, juventude, saúde, segurança, infraestrutura, desenvolvimento 
social, desenvolvimento econômico, condições de vida e institucional, abrangendo o 
período de 2005 a 2015. 
  
Segundo a pesquisa, o Rio Grande do Norte ocupa a 14ª posição no ranking nacional e 
amarga a penúltima colocação na avaliação do Desenvolvimento Econômico brasileiro. 
No período analisado, o estado apresentou crescimento em apenas 11 categorias, 
enquanto piorou em 15 indicadores. 
  
“O RN foi ultrapassado. O Estado investe muito mal os recursos disponíveis. 
Percebemos o maior crescimento das despesas de pessoal entre os estados do Brasil, 
entre 2015 e 2016, segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional, enquanto 
diversos indicadores de desempenho apresentam resultados negativos”, analisou. 
  
Apontando um diagnóstico para o reequilíbrio, ele acrescentou: “para minimizar 
distorções que comprometem o futuro e atingir o crescimento sustentável deve-se aliar o 
equilíbrio fiscal com a melhoria da produtividade da administração pública. É preciso 
trabalhar duro no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário, para se obter um 
Estado mais compacto e eficiente, além de buscarmos uma ampla reforma institucional”, 
analisou. 
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 Prefeito Carlos Eduardo participa do seminário Motores do 

Desenvolvimento 

 
Alex Régis 

O prefeito Carlos Eduardo participou na manhã desta segunda-feira (18), no hotel Holiday 

Inn, da 31ª edição do seminário Motores do Desenvolvimento, que teve por tema principal 

“A participação do Estado na economia: como o equilíbrio fiscal público influencia o 

mercado”. Aberto pelo presidente do Sistema Fecomércio/RN, Marcelo Fernandes de 

Queiroz, o seminário trouxe a Natal três palestrantes de renome nacional, casos de Raul 

Velloso, Cláudio Porto e Eduardo Gianetti. 

 

Para o prefeito Carlos Eduardo, o tema do seminário é muito atual, vez que lança luzes 

sobre a situação econômica da União, Estados e Municípios brasileiros, fazendo um 

diagnóstico do atual estágio e apontando soluções para a crise financeira que o Estado 

brasileiro atravessa nas três esferas de poder. “É um tema relevante para todos os 

gestores públicos. Acompanhei as palestras com muita atenção e certamente tirei lições 

deste seminário”, disse o chefe do executivo nacional. 

 

Por sua vez, o empresário Marcelo Fernandes de Queiroz destacou que a economia é muito 

atrelada ao poder público. Segundo ele, cerca de um terço da massa salarial potiguar, por 

exemplo, advém dos servidores públicos: “Também há uma dependência muito grande das 

compras estatais e dos investimentos. O desequilíbrio financeiro coloca tudo isso em 

xeque. Por isso, debatê-lo é fundamental”. 

 

O primeiro economista a palestrar foi o especialista em macroeconomia e finanças 

públicas, Raul Velloso, que abordou o tema “Por que os estados quebram? Aspectos 

relevantes do equilíbrio fiscal”. Logo após, o presidente da consultoria Macroplan, Cláudio 

Porto, apresentou uma “Análise da situação econômica e financeira do RN”. O economista 

Eduardo Gianetti encerrou o ciclo de palestras, falando sobre “O peso do poder público na 

economia brasileira”. 

 

O seminário Motores do Desenvolvimento é uma realização do jornal Tribuna do Norte, em 

parceria com o Sistema Fecomércio/RN, Sistema Fiern, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Ministério Público Estadual e RG Salamanca Capital. 
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Contas públicas preocupam economistas que 
participaram do “Motores” 

 
 
As implicações da situação das contas públicas para a retomada do crescimento do Rio 
Grande do Norte — em um ritmo mais intenso — estiveram em debate na 31ª Edição do 
Seminário Motores do Desenvolvimento, projeto realizado pelo jornal Tribuna do Norte, 
Sistemas FIERN e FECOMÉRCIO e UFRN. 
 
O economista Raul Velloso destacou que somente medidas que incentivem a 
recuperação da economia, e o consequente fim da recessão, poderão colocar as 
receitas governamentais em patamares que permitam o reequilíbrio. 
 
“Depois, teremos de equacionar o problema estrutural, principalmente do lado do gasto, 
que cresce naturalmente a taxas muito elevadas. Sozinha, a PEC [Proposta de Emenda 
Constitucional] do Teto dos Gastos é um remendo difícil de sustentar”, disse Velloso. 

 
 

http://www.robsonpiresxerife.com/notas/contas-publicas-preocupam-economistas-que-participaram-do-motores/attachment/img_2345/
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Contas públicas preocupam 
economistas que participaram do 
“ Motores”  

 
  

As implicações da situação das contas públicas para a 

retomada do crescimento do Rio Grande do Norte — em um 

ritmo mais intenso — estiveram em debate na 31ª Edição do 

Seminário Motores do Desenvolvimento, projeto realizado 

pelo jornal Tribuna do Norte, Sistemas FIERN e FECOMÉRCIO e 

UFRN. 
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Economista Raul Veloso 

O economista Raul Velloso destacou que somente medidas que 

incentivem a recuperação da economia, e o consequente fim 

da recessão, poderão colocar as receitas governamentais em 

patamares que permitam o reequilíbrio. 

  

  

“Depois, teremos de equacionar o problema estrutural, 

principalmente do lado do gasto, que cresce naturalmente a 

taxas muito elevadas. Sozinha, a PEC [Proposta de Emenda 

Constitucional] do Teto dos Gastos é um remendo difícil de 

sustentar”, disse Velloso. 

  

 
Consultor Cláudio Porto 

Coube ao consultor Cláudio Porto, da Marcoplan, tratar da 

economia do RN. Os dados mostraram a fragilidades das  
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contas públicas. O estudo mostrou que entre 2005 e 2015 

houve uma piora na qualidade da infraestrutura e dos 

investimentos. 

  

O economista Eduardo Giannetti da Fonseca alertou para as 

consequências nas mudanças demográficas, com a tendência de 

envelhecimento da população e do número de filhos por 

famílias, nas contas públicas. Essa tendência, disse o 

economista, aumenta a proporção e aposentados para cada 

pessoa trabalhando. 

  

 
Economista Eduardo Giannetti da Fonseca 

  

Com isso, nas próximas décadas, haverá uma elevação do 

comprometimento do PIB com previdência social, hoje em 13%, 

algo que vai deteriorar ainda mais, analisa ele, as contas 

públicas. Para o economista, a reforma previdenciária, com 

definição de idade mínima, se não for aprovada neste ano, 

terá que ser em 2018 ou, no máximo, em 2019. 
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Giannetti destacou também que é urgente de mudanças na 

previdência dos servidores públicos, que têm regras que 

garantes mais benefícios aos funcionários inativos do que 

nas aposentadorias do INSS. 

  

 
Presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz 

Durante o seminário, presidente do Sistema Fecomércio, 

Marcelo Queiroz, defendeu a “soma de esforços para que a 

máquina pública” trabalhe em prol do crescimento e melhoria 

do Rio Grande do Norte”. Ele disse que a atividade 

produtiva é fortemente afetada com a crise financeira. 
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Influência da gestão pública na 

economia potiguar será tema do 

Motores do Desenvolvimento 
 

O Sistema Fecomércio RN promove nesta segunda-feira (18) mais uma edição do projeto 

Motores do Desenvolvimento. Em pauta, uma discussão que atinge a sociedade e a classe 

produtora potiguar: A participação do Estado na economia: como o equilíbrio fiscal 

público influencia o mercado. O seminário acontece a partir das 8h no Holiday Inn Natal 

Hotel. 

Para debater o tema junto com o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 

Queiroz, estarão no Motores três especialistas no assunto que vão destacar a importância 

da máquina pública na economia do Rio Grande do Norte, são eles: Raul Velloso, 
Cláudio Porto e Eduardo Giannetti da Fonseca. 
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Presidente da FIERN participa 

de movimento em defesa do 

emprego nas facções 
O tom de quase todos os discursos foi de estupefação 

Por Redação 

 

 

A Audiência Pública, no Ginásio Poliesportivo Pedro Laurentino de Medeiros, ou “Grito do 

Emprego”, como foi denominado o movimento, levou a São José do Seridó os representantes das 

principais entidades empresariais do Estado, como as Federações das Indústrias (FIERN), da 

Agricultura (FAERN) e do Comércio (FECOMERCIO), além do governador Robinson Faria, o 

deputado federal Rogério Marinho, deputados estaduais Nélter Queiróz, Vivaldo Costa e Hermano 

Morais, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Azevedo, o desembargador Cláudio 

Santos, o representante da Guararapes, Sílvio Torquato, além de prefeitos, vereadores e demais 

lideranças de entidades empresariais da região Seridó (confira galeria de fotos no final). 

O tom de quase todos os discursos foi de estupefação, indignação e revolta contra o Ministério 

Público do Trabalho. Empresários e trabalhadores não alcançaram, não compreendem ainda o que 

o MPT pretende destruindo milhares de empregos, num momento em que esse é o principal 

problema do país, que chegou a marca dos 14 milhões de desempregados. 

O presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales de Araújo, que esteve no evento acompanhado de 
Diretores e presidentes de Sindicatos filiados à Federação das Indústrias, ressaltou que 

empresários que geram tantos empregos precisam do apoio para que continuem com sua atividade  
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e até possam ampliar a produção. Ele destacou que em um momento no qual o país tenta sair da 

crise econômica e o Estado enfrenta tantos desafios, inclusive com uma seca prolongada, as 

confecções representam um setor fundamental e que não correr risco de ter suas empresas 

inviabilizadas. “Tudo que é bem feito merece ser copiado e o Brasil deveria copiar o exemplo de 

São José do Seridó, onde vigora o pleno emprego”, disse Amaro Sales. 

O industrial, que também é presidente do Conselho da Micro e Pequena Empresa (COMPEM-

CNI) e da Associação Nordeste Forte, que reúne presidentes de Federações de Indústrias do 

Nordeste, reiterou o apoio aos microempreendedores seridoenses e anunciou que a FIERN e a CNI 

(Confederação Nacional da Indústria), entrarão como “Amicus curiae” na ação do MPT contra a 

Guararapes. “Amicus curiae” é o instituto que permite que terceira pessoa, entidade ou órgão 

interessado passe a integrar a demanda, a fim de discutir de forma objetiva as teses jurídicas nela 

previstas. Não é parte do processo, mas tem interesse em seu resultado. 

O Governador Robinson Faria foi enfático na defesa da atividade e dos empregos gerados na 

região pelas facções. “Estou ao lado de cada um de vocês trabalhadores do setor têxtil. Não 

estamos aqui para afrontar o Ministério Público, muito pelo contrário; viemos nos juntar a essa 

luta, para vencer as dificuldades que esse setor vem enfrentando. Vocês dependem destes 

empregos e não vamos permitir que sejam prejudicados”, disse. 

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Azevedo, lembrou que não há previsão no 

ordenamento jurídico do Brasil prevendo poder de decisão para o Ministério Público. No caso da 

Guararapes, afirmou ele, o MPT emitiu uma opinião errada. “Ao Ministério Público compete 

emitir opiniões e formular pedidos, por vezes equivocados. O que aconteceu está indo além. O 

Ministério Público do Trabalho está inviabilizando o setor produtivo do Rio Grande do Norte”. 

Ele encerrou seu discurso fazendo um apelo ao MPT: “Nos deixem trabalhar”. 

Para o deputado federal Rogério Marinho, o Ministério Público do Trabalho se levanta para fazer 

jurisprudência em cima de interpretações que não têm lastro na lei. “Trata-se de revide pela 

aprovação da lei da reforma trabalhista”, destacou o parlamentar. “Eles dizem que é para proteção 

de vocês. Que foram vocês que o provocaram. Onde estão os trabalhadores que pediram 

intervenção do MPT? Eles não estão aqui. Eles não estão em lugar nenhum”. 
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Contas públicas preocupam economistas que participaram do “Motores” 

 

 
 
As implicações da situação das contas públicas para a retomada do 
crescimento do Rio Grande do Norte — em um ritmo mais intenso — 
estiveram em debate na 31ª Edição do Seminário Motores do 
Desenvolvimento, projeto realizado pelo jornal Tribuna do Norte, Sistemas 
FIERN e FECOMÉRCIO e UFRN. 
 
O economista Raul Velloso destacou que somente medidas que incentivem a 
recuperação da economia, e o consequente fim da recessão, poderão colocar 
as receitas governamentais em patamares que permitam o reequilíbrio. 
 
“Depois, teremos de equacionar o problema estrutural, principalmente do lado 
do gasto, que cresce naturalmente a taxas muito elevadas. Sozinha, a PEC 
[Proposta de Emenda Constitucional] do Teto dos Gastos é um remendo 
difícil de sustentar”, disse Velloso. 

 
 

http://www.robsonpiresxerife.com/notas/contas-publicas-preocupam-economistas-que-participaram-do-motores/attachment/img_2345/
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Especialistas apresentam números com diagnóstico 
acerca do desequilíbrio fiscal e financeiro do RN em 
seminário 

 
Eduardo Giannetti, Raul Velloso e Cláudio Porto foram os convidados da 
edição do “Motores do Desenvolvimento”, organizada pelo Sistema 
Fecomércio RN 
 
O Sistema Fecomércio RN foi o anfitrião, na manhã desta segunda-feira, 
18, da 27ª edição do projeto “Motores do Desenvolvimento”, com um 
debate sobre o impacto do desequilíbrio fiscal e financeiro do Estado na 
economia do Rio Grande do Norte. O evento foi realizado no Holiday Inn 
Natal Hotel e teve como parceiros o jornal Tribuna do Norte, a consultoria 
RG Salamanca, o Sistema Fiern, a UFRN e o Ministério Público do RN. 
Este é o décimo ano do projeto e esta edição reuniu um público de cerca 
de 350 pessoas e palestrantes de grande prestígio no cenário nacional: 
Raul Velloso (especialista em Gestão Pública), Cláudio Porto (consultor, 
diretor da Macroplan) e Eduardo Giannetti da Fonseca (economista e 
filósofo). 

https://3.bp.blogspot.com/-lZCcM_M5qZw/WcApD4UstdI/AAAAAAABmNo/mpw48WFllbsOx54JUOQoFeiFUio2ihSLACLcBGAs/s1600/36496138843_806bf92360_z-1-484x363.jpg
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Prestigiaram o evento o prefeito do Natal, Carlos Eduardo Alves, o 
secretário estadual de Planejamento e Finanças, Gustavo Nogueira, o 
deputado federal Rogério Marinho, o deputado estadual Hermano Morais, 
a reitora da UFRN, Ângela Maria Paiva Cruz, o procurador-geral de 
Justiça do RN, Eudo Rodrigues Leite, o presidente do Tribunal de Contas 
do RN, Gilberto Jales, além de diversas autoridades dos segmentos 
público e privado.  
 
Na abertura do Seminário, o presidente da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, Marcelo Fernandes de 
Queiroz, ressaltou que debater o equilíbrio fiscal do poder público é, no 
atual contexto, fundamental para todos os aspectos da vida dos norte-
riograndenses. 
 
“Cerca de um terço da massa salarial potiguar advém dos valores pagos 
aos servidores públicos. Da mesma forma, temos uma dependência forte 
das compras estatais e dos investimentos do Poder Público, A 
absolutamente ninguém interessa termos um estado financeiramente 
desequilibrado. Precisamos nos unir pela retomada do equilíbrio financeiro 
do RN”, afirmou. 
 
Em sua palestra “Por que os estados quebram? Aspectos relevantes do 
equilíbrio fiscal”, o P.h.D em Economia pela Universidade de Yale, Raul 
Velloso, fez um comparativo entre a situação dos estados do Rio Grande 
do Norte, Rio de Janeiro e Santa Cantarina, considerando o orçamento do 
ano de 2016. 
 
Ele destacou que é necessário analisar o desempenho das finanças 
públicas por segmento, buscando medidas diretas para cada um deles. No 
caso do RN, os principais impactos dos gastos públicos são provenientes 
das despesas com inativos e pensionistas, Poderes Autônomos (Tribunal 
de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público e Tribunal de 
Contas); Educação, Saúde e Segurança. 
 
“É preciso equacionar a questão previdenciária pública, retirando-se os 
inativos e pensionistas do orçamento”, afirmou. Ele defendeu um modelo 
de previdência para os estados e municípios semelhante ao que ocorre 
nas entidades estatais, com compartilhamento de responsabilidades. 
Outro ponto debatido foi a participação dos Poderes Autônomos no Rio 
Grande do Norte no conjunto das despesas, que apresenta percentuais 
acima daqueles identificados em estados vizinhos utilizados no estudo 
comparativo, como Paraíba. 
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O presidente e Fundador da Macroplan Consultoria, Cláudio Porto, falou 
sobre os “Desafios para o crescimento sustentável para o Rio Grande do 
Norte”, fazendo um verdadeiro Raio X da situação econômica e financeira 
do Estado. 
 
Ele utilizou dados do estudo “Desafios da Gestão Estadual”, que analisa o 
Índice dos Desafios da Gestão Estadual (IDGE) – o qual consolida 28 
indicadores de resultado em nove áreas: educação, juventude, saúde, 
segurança, infraestrutura, desenvolvimento social, desenvolvimento 
econômico, condições de vida e institucional, abrangendo o período de 
2005 a 2015. 
 
Segundo a pesquisa, o Rio Grande do Norte ocupa a 14ª posição no 
ranking nacional e amarga a penúltima colocação na avaliação do 
Desenvolvimento Econômico brasileiro. No período analisado, o estado 
apresentou crescimento em apenas 11 categorias, enquanto piorou em 15 
indicadores. 
 
“O RN foi ultrapassado. O Estado investe muito mal os recursos 
disponíveis. Percebemos o maior crescimento das despesas de pessoal 
entre os estados do Brasil, entre 2015 e 2016, segundo dados da 
Secretaria do Tesouro Nacional, enquanto diversos indicadores de 
desempenho apresentam resultados negativos”, analisou. 
 
Apontando um diagnóstico para o reequilíbrio, ele acrescentou: “para 
minimizar distorções que comprometem o futuro e atingir o crescimento 
sustentável deve-se aliar o equilíbrio fiscal com a melhoria da 
produtividade da administração pública. É preciso trabalhar duro no 
âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário, para se obter um 
Estado mais compacto e eficiente, além de buscarmos uma ampla reforma 
institucional”, analisou. 
 
Menos Brasília e Mais Brasil 
Maior estrela do evento, o economista Eduardo Giannetti falou sobre o 
peso do Poder Público na economia brasileira, reforçando, em especial, a 
necessidade da revisão da questão previdenciária e do pacto federativo. 
“Hoje, o Estado brasileiro não cabe no PIB (Produto Interno Bruto). Houve 
um grande crescimento da máquina pública e não há contrapartida de 
melhorias das entregas para os cidadãos. O governo central ficou grande 
demais para o estado federativo. O que precisamos é menos Brasília e 
mais Brasil”, afirmou. 



 

CONTINUAÇÃO 
 
Giannetti disse que ainda está otimista com o futuro do país. “Estamos 
passando por um processo de autoconhecimento doloroso. A Operação 
Lava Jato escancarou a deformação patrimonialista que há no Estado 
Brasileiro. Mas estamos no caminho para uma mudança modelo 
institucional e o processo eleitoral de 2018 será decisivo”, disse. 
 
As palestras foram seguidas por debate, que contou com a participação 
de diversas personalidades dos segmentos público e privado. O ex-
senador Fernando Bezerra foi um dos participantes. “Estou surpreso com 
o que vi aqui e percebo que a situação é bem pior do que eu imaginava. 
Estamos diante de um Estado ingovernável. Precisamos encarar 2018 
com muita responsabilidade, promovendo uma transformação na política e 
nos políticos deste país”, disse. 
 
Fecomércio RN 
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Contas Públicas Preocupam Economistas Que Participaram Do 

“Motores” 

Por  Sara Vasconcelos/FIERN 
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As implicações da situação das contas públicas para a retomada do crescimento do Rio Grande do 

Norte — em um ritmo mais intenso — estiveram em debate na 31ª Edição do Seminário Motores do 

Desenvolvimento, projeto realizado pelo jornal Tribuna do Norte, Sistemas FIERN e FECOMÉRCIO e 

UFRN. 

 

Economista Raul Veloso 

O economista Raul Velloso destacou que somente medidas que incentivem a recuperação da economia, 

e o consequente fim da recessão, poderão colocar as receitas governamentais em patamares que 

permitam o reequilíbrio. 



 

CONTINUAÇÃO 

“Depois, teremos de equacionar o problema estrutural, principalmente do lado do gasto, que cresce 

naturalmente a taxas muito elevadas. Sozinha, a PEC [Proposta de Emenda Constitucional] do Teto dos 

Gastos é um remendo difícil de sustentar”, disse Velloso. 

 

Consultor Cláudio Porto 

Coube ao consultor Cláudio Porto, da Marcoplan, tratar da economia do RN. Os dados mostraram a 

fragilidades das contas públicas. O estudo mostrou que entre 2005 e 2015 houve uma piora na 

qualidade da infraestrutura e dos investimentos. 

O economista Eduardo Giannetti da Fonseca alertou para as consequências nas mudanças 

demográficas, com a tendência de envelhecimento da população e do número de filhos por famílias, 

nas contas públicas. Essa tendência, disse o economista, aumenta a proporção e aposentados para cada 

pessoa trabalhando. 

  

 

Economista Eduardo Giannetti da Fonseca 
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Com isso, nas próximas décadas, haverá uma elevação do comprometimento do PIB com previdência 

social, hoje em 13%, algo que vai deteriorar ainda mais, analisa ele, as contas públicas. Para o 

economista, a reforma previdenciária, com definição de idade mínima, se não for aprovada neste ano, 

terá que ser em 2018 ou, no máximo, em 2019. 

Giannetti destacou também que é urgente de mudanças na previdência dos servidores públicos, que têm 

regras que garantes mais benefícios aos funcionários inativos do que nas aposentadorias do INSS. 

 

Presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz 

Durante o seminário, presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, defendeu a “soma de 

esforços para que a máquina pública” trabalhe em prol do crescimento e melhoria do Rio Grande do 

Norte”. Ele disse que a atividade produtiva é fortemente afetada com a crise financeira. 
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Os dados mostraram a fragilidades das contas públicas. 
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As implicações da situação das contas públicas para a retomada do crescimento do Rio Grande do 

Norte — em um ritmo mais intenso — estiveram em debate na 31ª Edição do Seminário Motores 

do Desenvolvimento, projeto realizado pelo jornal Tribuna do Norte, Sistemas FIERN e 

FECOMÉRCIO e UFRN. 

O economista Raul Velloso destacou que somente medidas que incentivem a recuperação da 

economia, e o consequente fim da recessão, poderão colocar as receitas governamentais em 

patamares que permitam o reequilíbrio. 

“Depois, teremos de equacionar o problema estrutural, principalmente do lado do gasto, que 

cresce naturalmente a taxas muito elevadas. Sozinha, a PEC [Proposta de Emenda Constitucional] 

do Teto dos Gastos é um remendo difícil de sustentar”, disse Velloso. 
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Coube ao consultor Cláudio Porto, da Marcoplan, tratar da economia do RN. Os dados mostraram 

a fragilidades das contas públicas. O estudo mostrou que entre 2005 e 2015 houve uma piora na 

qualidade da infraestrutura e dos investimentos. 

O economista Eduardo Giannetti da Fonseca alertou para as consequências nas mudanças 

demográficas, com a tendência de envelhecimento da população e do número de filhos por 

famílias, nas contas públicas. Essa tendência, disse o economista, aumenta a proporção e 

aposentados para cada pessoa trabalhando. 

Com isso, nas próximas décadas, haverá uma elevação do comprometimento do PIB com 

previdência social, hoje em 13%, algo que vai deteriorar ainda mais, analisa ele, as contas 

públicas. Para o economista, a reforma previdenciária, com definição de idade mínima, se não for 

aprovada neste ano, terá que ser em 2018 ou, no máximo, em 2019. 

Giannetti destacou também que é urgente de mudanças na previdência dos servidores públicos, 

que têm regras que garantes mais benefícios aos funcionários inativos do que nas aposentadorias 

do INSS. 

Durante o seminário, presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, defendeu a “soma de 

esforços para que a máquina pública” trabalhe em prol do crescimento e melhoria do Rio Grande 

do Norte”. Ele disse que a atividade produtiva é fortemente afetada com a crise financeira. 
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diagnóstico do desequilíbrio 

fiscal e financeiro do RN 
Eduardo Giannetti, Raul Velloso e Cláudio Porto foram os convidados da edição do “Motores do 

Desenvolvimento” 
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O Sistema Fecomércio RN foi o anfitrião, na manhã desta segunda-feira, 18, da 27ª edição do 

projeto “Motores do Desenvolvimento”, com um debate sobre o impacto do desequilíbrio fiscal e 

financeiro do Estado na economia do Rio Grande do Norte. O evento foi realizado no Holiday Inn 

Natal Hotel e teve como parceiros o jornal Tribuna do Norte, a consultoria RG Salamanca, o 

Sistema Fiern, a UFRN e o Ministério Público do RN. Este é o décimo ano do projeto e esta 

edição reuniu um público de cerca de 350 pessoas e palestrantes de grande prestígio no cenário 

nacional: Raul Velloso (especialista em Gestão Pública), Cláudio Porto (consultor, diretor da 

Macroplan) e Eduardo Giannetti da Fonseca (economista e filósofo). 

 Prestigiaram o evento o prefeito do Natal, Carlos Eduardo Alves, o secretário estadual de 

Planejamento e Finanças, Gustavo Nogueira, o deputado federal Rogério Marinho, o deputado 

estadual Hermano Morais, a reitora da UFRN, Ângela Maria Paiva Cruz, o procurador-geral de 

Justiça do RN, Eudo Rodrigues Leite, o presidente do Tribunal de Contas do RN, Gilberto Jales, 

além de diversas autoridades dos segmentos público e privado. 

 Na abertura do Seminário, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

do Rio Grande do Norte, Marcelo Fernandes de Queiroz, ressaltou que debater o equilíbrio fiscal  
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do poder público é, no atual contexto, fundamental para todos os aspectos da vida dos norte-

riograndenses. 

 “Cerca de um terço da massa salarial potiguar advém dos valores pagos aos servidores públicos. 

Da mesma forma, temos uma dependência forte das compras estatais e dos investimentos do Poder 

Público, A absolutamente ninguém interessa termos um estado financeiramente desequilibrado. 

Precisamos nos unir pela retomada do equilíbrio financeiro do RN”, afirmou. 

 Em sua palestra “Por que os estados quebram? Aspectos relevantes do equilíbrio fiscal”, o P.h.D 

em Economia pela Universidade de Yale, Raul Velloso, fez um comparativo entre a situação dos 

estados do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Santa Cantarina, considerando o orçamento do 

ano de 2016. 

 Ele destacou que é necessário analisar o desempenho das finanças públicas por segmento, 

buscando medidas diretas para cada um deles. No caso do RN, os principais impactos dos gastos 

públicos são provenientes das despesas com inativos e pensionistas, Poderes Autônomos (Tribunal 

de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público e Tribunal de Contas); Educação, Saúde e 

Segurança. 

 “É preciso equacionar a questão previdenciária pública, retirando-se os inativos e pensionistas do 

orçamento”, afirmou. Ele defendeu um modelo de previdência para os estados e municípios 

semelhante ao que ocorre nas entidades estatais, com compartilhamento de responsabilidades. 

Outro ponto debatido foi a participação dos Poderes Autônomos no Rio Grande do Norte no 

conjunto das despesas, que apresenta percentuais acima daqueles identificados em estados 

vizinhos utilizados no estudo comparativo, como Paraíba. 

 O presidente e Fundador da Macroplan Consultoria, Cláudio Porto, falou sobre os “Desafios para 

o crescimento sustentável para o Rio Grande do Norte”, fazendo um verdadeiro Raio X da 

situação econômica e financeira do Estado. 

Ele utilizou dados do estudo “Desafios da Gestão Estadual”, que analisa o Índice dos Desafios da 

Gestão Estadual (IDGE) – o qual consolida 28 indicadores de resultado em nove áreas: educação, 

juventude, saúde, segurança, infraestrutura, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, 

condições de vida e institucional, abrangendo o período de 2005 a 2015. 

Segundo a pesquisa, o Rio Grande do Norte ocupa a 14ª posição no ranking nacional e amarga a 

penúltima colocação na avaliação do Desenvolvimento Econômico brasileiro. No período 

analisado, o estado apresentou crescimento em apenas 11 categorias, enquanto piorou em 15 

indicadores. 

“O RN foi ultrapassado. O Estado investe muito mal os recursos disponíveis. Percebemos o maior 

crescimento das despesas de pessoal entre os estados do Brasil, entre 2015 e 2016, segundo dados 

da Secretaria do Tesouro Nacional, enquanto diversos indicadores de desempenho apresentam 

resultados negativos”, analisou. 

Apontando um diagnóstico para o reequilíbrio, ele acrescentou: “para minimizar distorções que 

comprometem o futuro e atingir o crescimento sustentável deve-se aliar o equilíbrio fiscal com a 

melhoria da produtividade da administração pública. É preciso trabalhar duro no âmbito dos 

poderes executivo, legislativo e judiciário, para se obter um Estado mais compacto e eficiente, 

além de buscarmos uma ampla reforma institucional”, analisou. 
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Menos Brasília e Mais Brasil 
Maior estrela do evento, o economista Eduardo Giannetti falou sobre o peso do Poder Público na 

economia brasileira, reforçando, em especial, a necessidade da revisão da questão previdenciária e 

do pacto federativo.  “Hoje, o Estado brasileiro não cabe no PIB (Produto Interno Bruto). Houve 

um grande crescimento da máquina pública e não há contrapartida de melhorias das entregas para 

os cidadãos. O governo central ficou grande demais para o estado federativo. O que precisamos é 

menos Brasília e mais Brasil”, afirmou. 

Giannetti disse que ainda está otimista com o futuro do país. “Estamos passando por um processo 

de autoconhecimento doloroso. A Operação Lava Jato escancarou a deformação patrimonialista 

que há no Estado Brasileiro. Mas estamos no caminho para uma mudança modelo institucional e o 

processo eleitoral de 2018 será decisivo”, disse. 

As palestras foram seguidas por debate, que contou com a participação de diversas personalidades 

dos segmentos público e privado. O ex-senador Fernando Bezerra foi um dos participantes. “Estou 

surpreso com o que vi aqui e percebo que a situação é bem pior do que eu imaginava. Estamos 

diante de um Estado ingovernável. Precisamos encarar 2018 com muita responsabilidade, 

promovendo uma transformação na política e nos políticos deste país”, disse. 
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Presidente da FIERN participa de 

movimento em defesa do emprego nas 

facções 

 
A Audiência Pública, no Ginásio Poliesportivo Pedro Laurentino de Medeiros, ou 

“Grito do Emprego”, como foi denominado o movimento, levou a São José do Seridó 

os representantes das principais entidades empresariais do Estado, como as 

Federações das Indústrias (FIERN), da Agricultura (FAERN) e do Comércio 

(FECOMERCIO), além do governador Robinson Faria, o deputado federal Rogério 

Marinho, deputados estaduais Nélter Queiróz, Vivaldo Costa e Hermano Morais, o 

secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Azevedo, o desembargador 

Cláudio Santos, o representante da Guararapes, Sílvio Torquato, além de prefeitos, 

vereadores e demais lideranças de entidades empresariais da região Seridó (confira 

galeria de fotos no final). 

O tom de quase todos os discursos foi de estupefação, indignação e revolta contra o 

Ministério Público do Trabalho. Empresários e trabalhadores não alcançaram, não 

compreendem ainda o que o MPT pretende destruindo milhares de empregos, num 

momento em que esse é o principal problema do país, que chegou a marca dos 14 

milhões de desempregados. 

O presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales de Araújo, que esteve no evento 

acompanhado de Diretores e presidentes de Sindicatos filiados à Federação das 

Indústrias, ressaltou que empresários que geram tantos empregos precisam do apoio 

para que continuem com sua atividade e até possam ampliar a produção. Ele destacou 

que em um momento no qual o país tenta sair da crise econômica e o Estado enfrenta 

tantos desafios, inclusive com uma seca prolongada, as confecções representam um 

setor fundamental e que não correr risco de ter suas empresas inviabilizadas. “Tudo 

que é bem feito merece ser copiado e o Brasil deveria copiar o exemplo de São José 

do Seridó, onde vigora o pleno emprego”, disse Amaro Sales. 

O industrial, que também é presidente do Conselho da Micro e Pequena Empresa 

(COMPEM-CNI) e da Associação Nordeste Forte, que reúne presidentes de 

Federações de Indústrias do Nordeste, reiterou o apoio aos microempreendedores 

seridoenses e anunciou que a FIERN e a CNI (Confederação Nacional da Indústria), 

entrarão como “Amicus curiae” na ação do MPT contra a Guararapes. “Amicus  

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2016/08/fiern.jpg
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curiae” é o instituto que permite que terceira pessoa, entidade ou órgão interessado 

passe a integrar a demanda, a fim de discutir de forma objetiva as teses jurídicas nela 

previstas. Não é parte do processo, mas tem interesse em seu resultado. 

O Governador Robinson Faria foi enfático na defesa da atividade e dos empregos 

gerados na região pelas facções. “Estou ao lado de cada um de vocês trabalhadores do 

setor têxtil. Não estamos aqui para afrontar o Ministério Público, muito pelo 

contrário; viemos nos juntar a essa luta, para vencer as dificuldades que esse setor 

vem enfrentando. Vocês dependem destes empregos e não vamos permitir que sejam 

prejudicados”, disse. 

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Azevedo, lembrou que não há 

previsão no ordenamento jurídico do Brasil prevendo poder de decisão para o 

Ministério Público. No caso da Guararapes, afirmou ele, o MPT emitiu uma opinião 

errada. “Ao Ministério Público compete emitir opiniões e formular pedidos, por vezes 

equivocados. O que aconteceu está indo além. O Ministério Público do Trabalho está 

inviabilizando o setor produtivo do Rio Grande do Norte”. Ele encerrou seu discurso 

fazendo um apelo ao MPT: “Nos deixem trabalhar”. 

Para o deputado federal Rogério Marinho, o Ministério Público do Trabalho se 

levanta para fazer jurisprudência em cima de interpretações que não têm lastro na lei. 

“Trata-se de revide pela aprovação da lei da reforma trabalhista”, destacou o 

parlamentar. “Eles dizem que é para proteção de vocês. Que foram vocês que o 

provocaram. Onde estão os trabalhadores que pediram intervenção do MPT? Eles não 

estão aqui. Eles não estão em lugar nenhum”. 

Fonte: FIERN 

 
 



 

VEÍCULO: SITE VERSÁTIL NEWS  DATA: 18.09.17 
 

FECOMÉRCIO RN PARTICIPA DA 
INAUGURAÇÃO DA CASA DO 
EMPRESÁRIO EM SANTA CRUZ E 
APRESENTA PESQUISA DE 
PÚBLICO DA FESTA DE SANTA 
RITA DE CÁSSIA 
Levantamento sobre o público do evento mostrou gastos individuais diários 

que variam de R$ 21 a R$ 102 e avaliação excelente da festa e 

da infraestrutura 

“União” foi a palavra mais usada durante a inauguração da Casa do Empresário 

em Santa Cruz, na noite desta quinta-feira (14). Unir o empresariado e 

fortalecê-lo é a missão do espaço, que resulta de parceria entre Fecomércio RN, 

FCDL RN, CDL Santa Cruz e Sindivarejo Santa Cruz. 

A ocasião também foi para apresentação da pesquisa realizada pela 

Fecomércio, por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do 

Comércio (IPDC), sobre o perfil dos participantes da edição 2017 da festa da 

padroeira, Santa Rita de Cássia, em 2017. 

Na opinião do presidente do sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, é desse 

esforço coletivo que a economia precisa para retomar o crescimento. Sobre a 

Casa, considera um lugar “para acolhimento de todos que trabalham 

arduamente pelo progresso da cidade e do estado”. 

 “Juntos, CDL e Sindivarejo somarão esforços, ações e atividades que, não 

tenho dúvidas, serão cruciais para a economia de Santa Cruz”, completou. 

O presidente da CDL Santa Cruz, Marcelino Menezes, vê a novidade como 

uma “conquista” do empresariado local. E convidou os presentes na 

inauguração para que continuem em contato. “Aqui é para vocês usufruírem, 

com salas para reuniões e atendimentos. Queremos vocês perto desta casa”, 

disse. 
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O comércio é fatia importante da economia local. De acordo com o presidente 

do Sindivarejo Santa Cruz, Márcio Macedo, o varejo corresponde a 64% da 

renda do Trairi. 

Com esse dado em mente, o presidente da FCDL RN, Afrânio Miranda, disse 

que “o futuro do país está no empreendedorismo” e que tem satisfação em ver 

que os santacruzenses se empenharam e conseguiram lugar de destaque na 

economia potiguar. 

O vice-prefeito da cidade, Ivanildo Ferreira, e o pároco Vicente Fernandes 

marcaram presença no evento, que contou ainda com assinatura de convênio 

entre Sindivarejo e Maçonaria para renovação de parceria que viabiliza projeto 

de escola de Karatê em Santa Cruz. 

Pesquisa  

A festa de Santa Rita de Cássia é tradição em Santa Cruz e figura nos 

calendários religioso, social, cultural, turístico e econômico da cidade. O 

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), ligado à 

Fecomércio RN, realizou pesquisa sobre o perfil dos participantes do evento, 

com apoio da Prefeitura Municipal, para que o município possa planejar as 

próximas edições da festa da padroeira com ainda mais eficiência. 

Dos resultados mais significativos, destacam-se os gastos individuais diários 

dos participantes (R$ 21,64 para os moradores da cidade; R$ 43,45 para os 

visitantes, que são aqueles que não pernoitaram; e R$ 102,13 para os turistas) e 

a nota geral dada pelos entrevistados – uma média de 9,36. O Instituto chegou 

a esse número pedindo que 500 pessoas avaliassem oito itens: Santuário; lojas 

de artigos religiosos; urbanização/calçamento/iluminação; comércio local; 

locais de alimentação; meios de hospedagem; limpeza pública; segurança. 

O levantamento mostra ainda dados sobre o perfil (origem, sexo, idade etc.) 

dos participantes, as razões que os levaram a participar da festa e o grau de 

satisfação com os serviços públicos utilizados durante o evento. 

Outro resultado que chama atenção é a intenção de retorno à festa. Exatos 

98,1% disseram que pretendem estar na cidade durante os festejos em 2018, 

enquanto 1,9% respondeu “talvez”. Ninguém disse que “não participaria”. 
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 Vencedores do III Concurso Literário e Artístico recebem 

premiação 

 
Marco Polo 

 

O prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, entregou na tarde desta segunda-feira (18) o 

prêmio aos ganhadores do III Concurso Literário “Nísia Floresta” e Artístico “Maria do 

Santíssimo”, promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM). A 

premiação aconteceu no auditório do SESC na Cidade Alta. 

 

O Concurso é realizado entre estudantes de 06 a 17 anos de idade das escolas públicas 

municipais de Natal e tem como tema “Viver sem Violência”. Os que estudam do 1º ao 5º 

ano concorrem na categoria Desenho/Pintura e os alunos do 6º ao 9º ano, na categoria 

Poesia. 

A ação é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as 

Mulheres (Semul), Secretaria Municipal de Educação (SME) e Secretaria Municipal de 

Cultura/Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte).  

 

Para Ildete Mendes, presidente do CMDM, o prêmio, “além de estimular a produção 

literária, o desenho e a pintura entre os estudantes das escolas públicas, despertar para a 

cultura de viver sem violência”. 

 

Na categoria Poesia o vencedor foi Lucas Leônidas Maia, de 13 anos, aluno do 7º ano da 

Escola Municipal Maria Terezinha Paulino. E o primeiro lugar na mesma categoria, foi 

Geovana Sthefany Mesquita, de 12 anos, aluna do 7º ano da Escola M. Antônio Severiano. 

 

Na categoria desenho, quem ficou no segundo lugar foi Maria Fernanda Melo, de 8 anos, 

aluna do 3º ano da Escola M. Arnaldo Monteiro e, em 1º lugar, Rebeca Barbosa de Souza, 

de 10 anos, aluna d 5º ano da Escola M. Ascendino de Almeida. 
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Os vencedores receberam como prêmio um tablet de 9,5 polegadas e um tablet de 7,5 

polegadas respectivamente e terão seus trabalhos publicados na página da Prefeitura do 

Município do Natal, nos blogs do CMDM e da Funcarte. 

 

A comissão para avaliação das poesias é composta por três membros da área literária 

indicados pela Funcarte; e a comissão para avaliação dos desenhos/pinturas é formada por 

um membro da área artística indicado pela Funcarte e três conselheiras do CMDM. 
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Fórum de Turismo de Caicó abre 

inscrições para submissão de 

trabalhos acadêmicos 
   

 

Nos próximos dias 29 e 30 de setembro, o Município de Caicó realizará 

um Fórum de Turismo para reunir acadêmicos, profissionais e gestores  

http://blogdofsilva.com.br/wp-content/uploads/2017/09/forum-1-696x696.jpg
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públicos para debater o tema “Políticas de Conservação do Patrimônio 

Cultural”. 

A programação trará debates como turismo religioso, gastronomia e 

identidade regional, hospitalidade e serviços turísticos, patrimônio 

natural, geoparques, entre outros temas. O local do evento será o 

auditório da Casa do Empresário. 

O Fórum de Turismo de Caicó terá carga-horária de 20 horas e contará 

com palestrantes do SENAC, UFRN, IFRN, UERN, Universidade Potiguar 

e Universidade do Cariri. 

Um dos destaques da programação será a apresentação de trabalhos 

acadêmicos, que deverão ser submetidos até o dia 20 de setembro, no 

formato resumo expandido. As regras de submissão e apresentação 

estão disponíveis em:www.facebook.com/forumdeturismodecaico. 

 
 

http://www.facebook.com/forumdeturismodecaico
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Prefeitura e Senac oferecem cursos e 
capacitação para a população de Porto 
do Mangue 

 

Prefeito Sael Melo 

A Prefeitura  de Porto do Mangue, através da Secretaria de Turismo e Meio 

Ambiente, oferecerá de setembro a dezembro mais quatro cursos de capacitação para 

pequenos empreendedores do município na área de alimentação. Os critérios para 

participar dos cursos, cada um com apenas 15 vagas, é ter idade mínima de 18 anos e 

a escolaridade mínima exigida é o ensino fundamental II incompleto. Para a matrícula 

serão necessárias cópias legíveis do RG, CPF, comprovante de residência e 

comprovante de escolaridade. As inscrições estão sendo feitas na Secretaria de 

Turismo e Meio Ambiente, localizada na Prefeitura Municipal e, segundo Edna 

Souza, coordenadora da SETUM, a procura é muita grande. As aulas de todos os 

cursos serão realizadas na própria Unidade Móvel Turismo e Hotelaria (carreta) que o 

SENAC/RN disponibiliza para facilitar o acesso aos cursos dos moradores de Porto 

do Mangue. 

 
1 - Curso Auxiliar de Cozinha com 240 horas-aula (4h por dia - de 13h às 17h - 60 

dias) de 20/09 a 18/12/2017 - 15 vagas 
2 - Curso de Preparação de Sanduíches Quentes e Frios com 40 horas-aula (4h por dia 

- de 08h às 12h - 10 dias) de 25/09 a 11/10/2017 - 15 vagas 
3 - Técnicas de Preparação de Sobremesas com 40 horas-aula (4h por dia - de 08 às 

12 - 10 dias) de 16/10 a 31/10/2017 - 15 vagas 
4 - Bolos e Tortas com 40 horas-aula (4h por dia - de 08 às 12 - 10 dias) de 06/11 a 

23/11/2017 - 15 vagas 

http://www.portalcostabranca.com/2017/09/prefeitura-e-senac-oferecem-cursos-e.html
http://www.portalcostabranca.com/2017/09/prefeitura-e-senac-oferecem-cursos-e.html
http://www.portalcostabranca.com/2017/09/prefeitura-e-senac-oferecem-cursos-e.html
https://2.bp.blogspot.com/-HgJjwQDk9W0/Wb_wYmb2YyI/AAAAAAABLjA/q-Rn_mYTY5URijo_EjrxRVwKpGVc7mdLACLcBGAs/s1600/f4da068e-2710-4517-abd9-9546f44fd50a.jpg
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Porto do Mangue será próxima 

cidade a receber Unidade Móvel 

do Senac 
O evento terá participação de autoridades políticas e empresariais 

Por Redação 

 

 

Localizada na região da Costa Branca potiguar, Porto do Mangue será a próxima cidade a receber 

a Unidade Móvel de Turismo e Hotelaria do Senac. A ação do Sistema Fecomércio RN 

beneficiará 60 pessoas com cursos gratuitos de Auxiliar de Cozinha, Preparação de Sanduíches 

Quentes e Frios, Técnicas de Produção de Sobremesas e Bolos e Tortas. 

Para o lançamento das atividades, na próxima terça-feira (19), às 19h, ocorrerá uma solenidade, na 

Praça Central do município, local onde a Unidade será instalada. O evento terá participação de 

autoridades políticas e empresariais. 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, destaca que a cidade possui grande 

potencial natural e tem buscado se fortalecer turisticamente. “Com essa iniciativa, iremos 

contribuir com esse processo, capacitando pessoas que poderão trabalhar na área de gastronomia, 

com reflexos diretos na qualidade dos serviços prestados”, disse. 

A Unidade Móvel permanecerá até novembro em Porto do Mangue. O objetivo do Programa 

Senac Móvel é democratizar o acesso ao ensino profissional. No Rio Grande do Norte, já foram  

beneficiadas cidades como Santa Cruz, Currais Novos, Cruzeta, Carnaubais, Apodi, Parnamirim e 

Frutuoso Gomes. 
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VEÍCULO: BLOG DE OLHO NO ASSÚ  DATA: 15.09.17 
 

Influência da gestão pública na economia potiguar será tema do 
Motores do Desenvolvimento

 

 

O Seminário Motores do Desenvolvimento estará debatendo na próxima 
segunda-feira (18), sobre uma discussão que atinge a sociedade e a classe 
produtora potiguar: A participação do Estado na economia: como o equilíbrio 
fiscal público influencia o mercado. Para debater o tema junto com o 
presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, estarão no Motores 
três especialistas no assunto que vão destacar a importância da máquina 
pública na economia do Rio Grande do Norte, são eles: Raul Velloso, Cláudio 
Porto e Eduardo Giannetti da Fonseca. Motores do Desenvolvimento é uma 
realização da Tribuna do Norte, SistemaFecomércio Rio Grande do Norte, 
Sistema Fiern, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
Ministério Público Estadual e RG Salamanca Capital. 
 



 

VEÍCULO: SITE VERSÁTIL NEWS DATA: 15.09.17 
 

INFLUÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA 
NA ECONOMIA POTIGUAR SERÁ 
TEMA DO MOTORES DO 
DESENVOLVIMENTO 
Seminário na próxima segunda-feira (18), terá os especialistas Raul Velloso, 

Cláudio Porto e Eduardo Giannetti da Fonseca como palestrantes 

O Sistema Fecomércio RN promove na próxima segunda-feira (18) mais uma 

edição do projeto Motores do Desenvolvimento. Em pauta, uma discussão que 

atinge a sociedade e a classe produtora potiguar: A participação do Estado na 

economia: como o equilíbrio fiscal público influencia o mercado. O seminário 

acontece a partir das 8h no Holiday Inn Natal Hotel. 

Para debater o tema junto com o presidente do Sistema Fecomércio RN, 

Marcelo Queiroz, estarão no Motores três especialistas no assunto que vão 

destacar a importância da máquina pública na economia do Rio Grande do 

Norte, são eles: Raul Velloso, Cláudio Porto e Eduardo Giannetti da Fonseca. 

“Toda a economia é muito atrelada do Poder Público. Cerca de um terço da 

massa salarial potiguar, por exemplo, advém dos servidores públicos. Também 

há uma dependência muito grande das compras estatais e dos investimentos. O 

desequilíbrio financeiro coloca tudo isso em xeque. Por isso, debatê-lo é 

fundamental”, afirma o presidente Marcelo Queiroz. 

Abrindo o bloco técnico, o economista e especialista em Macroeconomia e 

Finanças Públicas, Raul Velloso irá palestrar sobre o Porque os estados 

quebram? Aspectos relevantes do equilíbrio fiscal. Seguindo a linha, Cláudio 

Porto, presidente da Consultoria Macroplan, fará um Raio X da situação 

econômica e financeira do Rio Grande do Norte. Fechando as palestras, o 

economista Eduardo Giannetti da Fonseca falará sobre o Peso do Poder Público 

na Economia Brasileira e Nordestina em particular. 

O Seminário Motores do Desenvolvimento é uma realização do Sistema 

Fecomércio Rio Grande do Norte, do jornal Tribuna do Norte, Sistema Fiern, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Ministério Público Estadual e 

RG Salamanca Capital. 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/ABELHINHA  DATA: 15.09.17 
 

Motores do Desenvolvimento debate 
influência da gestão pública na 
economia do RN 

Segunda-feira tem mais uma edição do Seminário Motores do Desenvolvimento, 

idealizado e realizado por esta Tribuna do Norte, em parceria com o Sistema 

Fecomércio, Sistema Fiern, UFRN, Ministério Público Estadual e RG Salamanca Capital. 

Dessa vez para abordar a influência da gestão pública na economia potiguar, na voz 

dos especialistas Raul Velloso, Cláudio Porto e Eduardo Giannetti. A partir das 8h, 

no Holiday Inn Natal. 

Para o presidente da Fecomércio, Marcelo Queiróz, toda a “economia é muito atrelada 

do Poder Público. Cerca de um terço da massa salarial potiguar, por exemplo, advém 

dos servidores públicos. Também há uma dependência muito grande das compras 

estatais e dos investimentos. O desequilíbrio financeiro coloca tudo isso em xeque. Por 

isso, debatê-lo é fundamental”. 
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Ameaça de mais desemprego do RN e 
anacronismo da elite local no caso das 
facções 
A notícia de que o Ministério Público do Trabalho do RN (MPT) entrou com 

uma ação de indenização contra a Guararapes devido a várias irregularidades 

encontradas em facções têxteis, um estratagema dos grupos empresariais para 

terceirizar a sua produção e diminuir os custos de trabalho, causou alvoroço 

na pequena a e anacrônica elite da indústria daqui, com o presidente do 

Grupo Guararapes, Flávio Azevêdo, ameaçando expandir as facções para a 

Paraíba e o Ceará, numa clara retaliação ao MPT  por ter se “intrometido” no 

seu campo dos sonhos. 

 

Lembremos. Em 2013 o Grupo Guararapes fez uma forte expansão das 

facções, apoiado no Programa Pró-Sertão, do então governo Rosalba Ciarlini e 

o propósito era de encher o sertão de facções, utilizando mão-de-obra barata e 

sendo dada a pequenos empresários que seriam apoiados pelos chefetes locais 

e provinciais. Essa “modernização”, que se aproxima da subcontratação, 

muito utilizada nos séculos XVIII e XIX pelo setor têxtil, nada mais é do que a 

diminuição dos custos operacionais da “empresa mãe”, mas que num cenário 

desolador na indústria têxtil e de confecções do RN, foi recebida de braços 

abertos pelos trabalhadores seridoenses. 

 

Na época o mentor desse processo foi o então secretário de Desenvolvimento 

Econômico do RN, Rogério Marinho, encarregado de escolher os locais mais 

adequados para o estabelecimento das frações, junto com o SEBRAE, FIERN, 

SESI e por ai vai. Marinho, que abraçou o reacionarismo desqualificado como 

profissão de fé, logo entrou em atrito com o Ministério Público do Trabalho de 

“atrapalhar” a implementação do “revolucionário” programa de governo e 

mesmo depois que saiu do cargo, continuou a vociferar contra o MPT. 

 

A expansão das facções acabou gerando o que naturalmente o capitalismo faz: 

concentrar. Se a produção foi desconcentrada na planta principal, 

rapidamente surgiram condições de reconcentração desse capital espalhado. 

Como exemplo tem-se a CMedeiros, cujo proprietário pelo vice-presidente da 

Associação Seridoense de Confecções, Ricardo Medeiros, que hoje controla 11 

facções e detém mais de 400 empregos. 



 

 

Em março desse ano, com a aprovação da terceirização ampla, geral e 

irrestrita, os empresários do setor têxtil soltaram rojões por aqui, 

comemorando a possibilidade de expansão dos seus negócios com 

precarização do trabalho, sem ter que responder à lei. A Guararapes, principal 

beneficiária do projeto Pró-Sertão, com 61 facções produzindo 500 mil peças 

para o grupo e representando 17% da produção instalada do Distrito 

Industrial de Extremoz, com 3 milhões de peças produzidas. 

 

Pelo menos 62 facções têxteis do Seridó, distribuídas pelas cidades de 

Parelhas, Cerro Corá, São José do Seridó, São Vicente, Acari e Jardim do 

Seridó, e cerca de 2.600 trabalhadores, podem ser atingidos no processo, já 

que a Guararapes se recusa a reconhecer essas facções como parte da sua 

estrutura e a multa seria repassada aos donos das oficinas e obviamente os 

mesmos não teriam como pagar. 

 

Ocorre que, de acordo com os procuradores do Trabalho, a responsabilidade 

solidária da Guararapes se dá no momento da assinatura do contrato de 

adesão com essas facções, que ficam obrigadas a produzir de acordos como as 

especificação da matriz, o que significa ter maquinário moderno e adequado, 

ou seja, seria necessário uma produção e um preço que permitisse a 

reprodução do Capital inicialmente investido. Sendo de adesão, as facções não 

podem negociar nada e o preço por peça é determinado unilateralmente pela 

“empresa mãe”. 

 

De acordo com os procuradores, como a Guararapes não é obrigada a fazer um 

fornecimento regular das peças para as facções, mas pode cobrar seu envio, 

criou-se um desequilíbrio entre a capacidade de pagamento e o aferimento de 

lucros e muitas pequenas facções faliram e não tendo capital de giro, se 

meteram em ações trabalhistas por parte dos demitidos. 

 

E mais, a adoção das facções não aumentou o emprego no setor, já que a 

Guararapes baixou de 10.034 empregados em dezembro de 2013, para 7.539 

empregados em abril de 2017, uma redução de 28,8%, o que demonstra que as 

facções apenas absorveram, em boa medida, a diminuição do total de 

empregados da “empresa mãe”, sempre de acordo com os procuradores do 

Trabalho. 

 

Com a notícia em curso, nas carreiras Robinson reuniu ontem (14) os donos 



 

de facções e disse que pretende lançar mão do que dispõe para ajudar os 

donos dessas oficinas de ofício, a saírem dessa situação e os presidentes da 

FECOMERCIO, deputados estaduais, o próprio belicoso Rogério Marinho, 

saíram em defesa da Guararapes, afinal, segundo eles, “geram empregos”, 

colocando os procuradores do trabalho como os “vilões” do caso. 

 

Interessante notar que nesse mundo empresarial hipócrita, o capitalismo é de 

araque, pois quando se fala em competitividade se pensa imediatamente 

numa ação governamental que proteja os interesses do setor têxtil. A Guerra 

Fiscal, típica desse ordenamento tributário e fiscal tosco que o Brasil tem e 

graças aos governadores, que teimam em não querer uma reforma tributária é 

utilizada ampla e desavergonhadamente pelos empresários para 

chantagearem os governos, criou uma espécie de “padrão de chantagem” que 

se repete a cada tosse que a história dá, e no caso das facções, os interesses da 

“empresa mãe” são colocados bem acima dos interesses de quem gera a 

riqueza efetiva, e esse mereceria, pelo menos, mais atenção dos pseudo-

capitalistas. 

 

Com 140 facções espalhadas pelo RN, sendo que 62 estão ligadas à 

Guararapes, gerando pelo menos 5 mil empregos diretos, a melhor forma de 

sair desse impasse, se é que existe, e que o governo intermediei negociações 

que preservem os empregos, mas que se exija responsabilidade da 

Guararapes, afinal, com a volta da escravidão disfarçada em novembro, ela 

pode se dedicar a espoliar, sob as algibeiras da lei, os trabalhadores do setor. 

 

Seria, entretanto, de bom alvitre, para todos os envolvidos, ouvirem a opinião 

dos que são representantes dessa categoria, pois a tendência "natural" no RN 

é que o lado gerador de riqueza na relação entre o Capital e o Trabalho, este 

último portanto, é sempre colocado em segundo plano. 

 

O resto é discurso. 
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Deputado Nelter Queiroz defende empregos 
seridoenses durante “O Grito das Facções” 

 
Neste sábado (16) o deputado estadual Nelter Queiroz (PMDB) participou da audiência 
pública intitulada “O Grito das Facções”. O evento que aconteceu no Ginásio de 
Esportes Pedro Laurentino de Medeiros foi promovido pela Câmara Municipal de 
Vereadores de São José do Seridó e discutiu a ação movida pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT) contra a empresa Guararapes, que possui diversas facções de costura 
pelo interior do Estado, credenciadas através do Programa de Interiorização da Indústria 
Têxtil, mais conhecido como Pró-Sertão, que gera emprego e renda em municípios 
localizados em regiões de baixo desenvolvimento econômico no Rio Grande do Norte. 
Durante sua fala em solidariedade aos diversos pais e mães de família que estão 
sofrendo mediante a possibilidade de perder seus empregos, o parlamentar destacou 
que a crise econômica em que o Brasil e, consequentemente, o Rio Grande do Norte 
estão inseridos além de ter gerado um alto índice de desemprego acabou contribuindo 
para o crescimento da marginalidade. 



 

Ainda durante seu discurso, Nelter também questionou a atuação do MPT no Estado e 
mostrou que em vez de prejudicar os empresários e seus colaboradores, o Ministério 
Público do Trabalho deveria tentar resolver pendências pontuais existentes nas facções 
de outra forma. “O que eu vejo aqui em São Jose do Seridó é o trabalhador defendendo 
seus patrões, seus empregos e sua dignidade. Parabéns a todos [faccionistas] de São 
José do Seridó que só aqui empregam em torno de 700 pessoas”, exaltou. 
 
PARTICIPANTES 
O encontro reuniu diversas autoridades da região Seridó e do Estado do Rio Grande, a 
exemplo do governador Robinson Faria, do desembargador Cláudio Santos, dos 
secretários estaduais Wagner Araújo (Secretário Extraordinário de Gestão de Projetos) e 
Flávio Azevedo (Desenvolvimento Econômico), do presidente da FIERN Amaro Sales, 
dos deputados estaduais Vivaldo Costa e Hermano Moraes, do deputado federal 
Rogério Marinho, do presidente da FECAM Odair Alves (presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores de Caicó), do empresário mossoroense Tião Couto, do 
representante da FECOMÉRCIO Itamar Maciel, do dirigente do SEBRAE José Vieira, do 
representante da FEMURN Alessandru Alves (prefeito de Campo Redondo); além de 
diversos prefeitos, vereadores, empresários e funcionários das facções da região, dentre 
outros. 
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Deputado Nelter Queiroz defende 

empregos seridoenses durante “O 

Grito das Facções” 

 

Neste sábado (16) o deputado estadual Nelter Queiroz (PMDB) 

participou da audiência pública intitulada “O Grito das Facções”. O 
evento que aconteceu no Ginásio de Esportes Pedro Laurentino de 

Medeiros foi promovido pela Câmara Municipal de Vereadores de 

São José do Seridó e discutiu a ação movida pelo Ministério Público 
do Trabalho (MPT) contra a empresa Guararapes, que possui 

diversas facções de costura pelo interior do Estado, credenciadas 
através do Programa de Interiorização da Indústria Têxtil, mais 



 

conhecido como Pró-Sertão, que gera emprego e renda em 

municípios localizados em regiões de baixo desenvolvimento 
econômico no Rio Grande do Norte. 

Durante sua fala em solidariedade aos diversos pais e mães de 

família que estão sofrendo mediante a possibilidade de perder seus 
empregos, o parlamentar destacou que a crise econômica em que o 

Brasil e, consequentemente, o Rio Grande do Norte estão inseridos 
além de ter gerado um alto índice de desemprego acabou 

contribuindo para o crescimento da marginalidade. 
Ainda durante seu discurso, Nelter também questionou a atuação 

do MPT no Estado e mostrou que em vez de prejudicar os 
empresários e seus colaboradores, o Ministério Público do Trabalho 

deveria tentar resolver pendências pontuais existentes nas facções 
de outra forma. “O que eu vejo aqui em São Jose do Seridó é o 

trabalhador defendendo seus patrões, seus empregos e sua 
dignidade. Parabéns a todos [faccionistas] de São José do Seridó 

que só aqui empregam em torno de 700 pessoas”, exaltou. 
PARTICIPANTES 

O encontro reuniu diversas autoridades da região Seridó e do 

Estado do Rio Grande, a exemplo do governador Robinson Faria, do 
desembargador Cláudio Santos, dos secretários estaduais Wagner 

Araújo (Secretário Extraordinário de Gestão de Projetos) e Flávio 
Azevedo (Desenvolvimento Econômico), do presidente da FIERN 

Amaro Sales, dos deputados estaduais Vivaldo Costa e Hermano 
Moraes, do deputado federal Rogério Marinho, do presidente da 

FECAM Odair Alves (presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
de Caicó), do empresário mossoroense Tião Couto, do 

representante da FECOMÉRCIO Itamar Maciel, do dirigente do 
SEBRAE José Vieira, do representante da FEMURN Alessandru Alves 

(prefeito de Campo Redondo); além de diversos prefeitos, 
vereadores, empresários e funcionários das facções da região, 

dentre outros.  
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DEPUTADO NELTER QUEIROZ 

DEFENDE EMPREGOS 

SERIDOENSES DURANTE “O GRITO 

DAS FACÇÕES” 

O encontro reuniu diversas autoridades da região Seridó e do Estado 

do Rio Grande - Foto: Divulgação/Assessoria 

Neste sábado (16) o deputado estadual Nelter Queiroz (PMDB) participou da 

audiência pública intitulada “O Grito das Facções”. O evento que aconteceu 

http://blogafonte.com.br/wp-content/uploads/2017/09/Nelter-O-Grito-das-Fac%C3%A7%C3%B5es.jpg
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no Ginásio de Esportes Pedro Laurentino de Medeiros foi promovido pela 

Câmara Municipal de Vereadores de São José do Seridó e discutiu a ação 

movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) contra a empresa 

Guararapes, que possui diversas facções de costura pelo interior do Estado, 

credenciadas através do Programa de Interiorização da Indústria Têxtil, mais 

conhecido como Pró-Sertão, que gera emprego e renda em municípios 

localizados em regiões de baixo desenvolvimento econômico no Rio Grande 

do Norte. 

Durante sua fala em solidariedade aos diversos pais e mães de família 

que estão sofrendo mediante a possibilidade de perder seus empregos, 

o parlamentar destacou que a crise econômica em que o Brasil e, 

consequentemente, o Rio Grande do Norte estão inseridos além de ter 

gerado um alto índice de desemprego acabou contribuindo para o 

crescimento da marginalidade. 

Ainda durante seu discurso, Nelter também questionou a atuação do 

MPT no Estado e mostrou que em vez de prejudicar os empresários e 

seus colaboradores, o Ministério Público do Trabalho deveria tentar 

resolver pendências pontuais existentes nas facções de outra forma. 

“O que eu vejo aqui em São Jose do Seridó é o trabalhador 

defendendo seus patrões, seus empregos e sua dignidade. Parabéns a 

todos [faccionistas] de São José do Seridó que só aqui empregam em 

torno de 700 pessoas”, exaltou. 

PARTICIPANTES 

O encontro reuniu diversas autoridades da região Seridó e do Estado 

do Rio Grande, a exemplo do governador Robinson Faria, do 

desembargador Cláudio Santos, dos secretários estaduais Wagner 

Araújo (Secretário Extraordinário de Gestão de Projetos) e Flávio 

Azevedo (Desenvolvimento Econômico), do presidente da FIERN Amaro 

Sales, dos deputados estaduais Vivaldo Costa e Hermano Moraes, do 

deputado federal Rogério Marinho, do presidente da FECAM Odair Alves 

(presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Caicó), do 

empresário mossoroense Tião Couto, do representante da 

FECOMÉRCIO Itamar Maciel, do dirigente do SEBRAE José Vieira, do 

representante da FEMURN Alessandru Alves (prefeito de Campo 

Redondo); além de diversos prefeitos, vereadores, empresários e 

funcionários das facções da região, dentre outros. 
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Presidente da FIERN participa de 
movimento em defesa do emprego 
nas facções 

 
  

  

A Audiência Pública, no Ginásio Poliesportivo Pedro 

Laurentino de Medeiros, ou “Grito do Emprego”, como foi 

denominado o movimento, levou a São José do Seridó os 

representantes das principais entidades empresariais do 

Estado, como as Federações das Indústrias (FIERN), da 

Agricultura (FAERN) e do Comércio (FECOMERCIO), além do 

governador Robinson Faria, o deputado federal Rogério 

Marinho, deputados estaduais Nélter Queiróz, Vivaldo Costa 

e Hermano Morais, o secretário de Desenvolvimento 

Econômico, Flávio Azevedo, o desembargador Cláudio Santos, 

o representante da Guararapes, Sílvio Torquato, além de 

prefeitos, vereadores e demais lideranças de entidades 



 

empresariais da região Seridó (confira galeria de fotos no 

final). 

  

O tom de quase todos os discursos foi de estupefação, 

indignação e revolta contra o Ministério Público do 

Trabalho. Empresários e trabalhadores não alcançaram, não 

compreendem ainda o que o MPT pretende destruindo milhares 

de empregos, num momento em que esse é o principal problema 

do país, que chegou a marca dos 14 milhões de 

desempregados. 

  

O presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales de Araújo, que 

esteve no evento acompanhado de Diretores e presidentes de 

Sindicatos filiados à Federação das Indústrias, ressaltou 

que empresários que geram tantos empregos precisam do apoio 

para que continuem com sua atividade e até possam ampliar a 

produção. Ele destacou que em um momento no qual o país 

tenta sair da crise econômica e o Estado enfrenta tantos 

desafios, inclusive com uma seca prolongada, as confecções 

representam um setor fundamental e que não correr risco de 

ter suas empresas inviabilizadas. “Tudo que é bem feito 

merece ser copiado e o Brasil deveria copiar o exemplo de 

São José do Seridó, onde vigora o pleno emprego”, disse 

Amaro Sales. 

  

O industrial, que também é presidente do Conselho da Micro 

e Pequena Empresa (COMPEM-CNI) e da Associação Nordeste 

Forte, que reúne presidentes de Federações de Indústrias do 

Nordeste, reiterou o apoio aos microempreendedores 

seridoenses e anunciou que a FIERN e a CNI (Confederação 

Nacional da Indústria), entrarão como “Amicus curiae” na 

ação do MPT contra a Guararapes. “Amicus curiae” é o 

instituto que permite que terceira pessoa, entidade ou 

órgão interessado passe a integrar a demanda, a fim de 

discutir de forma objetiva as teses jurídicas nela 

previstas. Não é parte do processo, mas tem interesse em 

seu resultado. 

  



 

O Governador Robinson Faria foi enfático na defesa da 

atividade e dos empregos gerados na região pelas facções. 

“Estou ao lado de cada um de vocês trabalhadores do setor 

têxtil. Não estamos aqui para afrontar o Ministério 

Público, muito pelo contrário; viemos nos juntar a essa 

luta, para vencer as dificuldades que esse setor vem 

enfrentando. Vocês dependem destes empregos e não vamos 

permitir que sejam prejudicados”, disse. 

  

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Azevedo, 

lembrou que não há previsão no ordenamento jurídico do 

Brasil prevendo poder de decisão para o Ministério Público. 

No caso da Guararapes, afirmou ele, o MPT emitiu uma 

opinião errada. “Ao Ministério Público compete emitir 

opiniões e formular pedidos, por vezes equivocados. O que 

aconteceu está indo além. O Ministério Público do Trabalho 

está inviabilizando o setor produtivo do Rio Grande do 

Norte”. Ele encerrou seu discurso fazendo um apelo ao MPT: 

“Nos deixem trabalhar”. 

  

Para o deputado federal Rogério Marinho, o Ministério 

Público do Trabalho se levanta para fazer jurisprudência em 

cima de interpretações que não têm lastro na lei. “Trata-se 

de revide pela aprovação da lei da reforma trabalhista”, 

destacou o parlamentar. “Eles dizem que é para proteção de 

vocês. Que foram vocês que o provocaram. Onde estão os 

trabalhadores que pediram intervenção do MPT? Eles não 

estão aqui. Eles não estão em lugar nenhum”. 
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FIERN: Estado do RN terá Núcleo de Inovação para 
a indústria de cerâmica vermelha 

 

Imagem: Reprodução/FIERN 

Empresários do setor cerâmico do estado, técnicos e representantes de instituições de 
ensino e pesquisa, do governo, do Sistema Federação das Indústrias do Estado do RN 
(FIERN) e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio/RN), participaram sexta (15), na Casa da Indústria, em Natal, de reunião 
técnica para apresentação da proposta de criação no estado do Núcleo de Inovação 
para Indústria de Cerâmica Vermelha (Inovacer). 
O evento teve como convidado o presidente do Sindicato da Indústria da Construção do 
Estado do CE (Sinduscon/CE), André Montenegro de Holanda, que apresentou o 
modelo de gestão para inovação implantado no seu estado. 
Foi aberto pelo presidente do Sindicato da Indústria de Cerâmica para Construção do 
RN (Sindicer/RN), Vargas Soliz, e contou com participação do vice-presidente da FIERN, 
Pedro Terceiro de Melo, da vice-presidente do Sinduscon/RN, Larissa Dantas, e da 
Assessora de Inovação e Tecnologia do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do 
RN (Senai/RN), Suzie Macedo. 
Conforme informação publicada pelo endereço virtual da FIERN, o objetivo do Núcleo é 
fortalecer o setor da indústria cerâmica vermelha e construção civil potiguar, através da 
inovação, priorizando ações em sistemas de gestão, processos produtivos e melhoria da 
qualidade dos produtos. 
 
 

https://3.bp.blogspot.com/-YVYmhD27FzM/Wb8qAXqJrbI/AAAAAAADGYc/9rG9w38qKkoEBi7Mrk1ITtmvwCcswwL2ACLcBGAs/s1600/projeto.jpg
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RN terá Núcleo de Inovação para a 
indústria de cerâmica vermelha 

 
  

Empresários do setor cerâmico do estado, técnicos e 

representantes de instituições de ensino e pesquisa, do 

governo, do Sistema FIERN e da Fecomercio, participaram 

nesta sexta-feira, 15, na Casa da Indústria, de reunião 

técnica para apresentação da proposta de criação no Rio 

Grande do Norte do Núcleo de Inovação para Indústria de 

Cerâmica Vermelha – Inovacer. 

  

O evento teve como convidado o presidente do Sinduscon-CE, 

André Montenegro de Holanda, que apresentou o modelo de 

gestão para inovação implantado no Ceará. Foi aberto pelo 

presidente do Sindicer-RN, Vargas Soliz, e contou com 

participação do vice-presidente da Federação das 

Indústrias, Pedro Terceiro de Melo, da vice-presidente do 

Sinduscon-RN, Larissa Dantas, e da Assessora de Inovação e 

Tecnologia do SENAI-RN, Suzie Macedo. 

  



 

 
  

O objetivo do Núcleo é fortalecer o setor da indústria 

cerâmica vermelha e construção civil do Estado, através da 

inovação, priorizando ações em sistemas de gestão, 

processos produtivos e melhoria da qualidade dos produtos. 

  

André Montenegro de Holanda disse que o foco do projeto 

cearense é a inovação, a parte de gestão de sistema, de 

processos, e de novos materiais. “A grande sacada foi a 

seguinte: nós criamos um P & D (Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico) coletivo. As empresas se uniram e estudam 

melhorias para ganhos de produtividade e processos dentro 

das empresas, o que diluiu os custos e trouxe resultados 

espetaculares”, disse ele. Um desses resultados é uma 

cooperativa de compras. 

  

Segundo o presidente do Sinduscon-CE, fazer P & D em apenas 

uma empresa sai caro, principalmente no Nordeste, que tem 

recursos financeiros escassos. Ele ressaltou a importância 

do associativismo para o sucesso do projeto. “Quando você 

reúne empresas para reduzir custos e trocar idéias juntos, 

e todo mundo é obrigado a compartilhar suas melhorias senão 

sai do grupo, as melhorias são socializadas. Isso tem 

trazido frutos muito interessantes e todo mundo ganha”. 



 

  

 
  

Montenegro conta que o Núcleo de Inovação do Ceará começou 

pequeno, há 19 anos, com quatro empresas, e que tomou um 

vulto maior depois que passou para o Sinduscon, que hoje 

conta com cerca de 600 associados, sendo um dos maiores do 

Brasil. 

  

O vice-presidente da FIERN, Pedro Terceiro, ressalta que a 

criação do Núcleo é importante para a cadeia da construção 

civil e não apenas para o setor cerâmico. “O Setor cerâmico 

tomou conhecimento desse trabalho desenvolvido no Ceará, 

estado que é bem adiantado em relação ao nosso, e nós vamos 

copiar o que está sendo feito porque tem dado resultados 

muito positivos tanto para o setor cerâmico quanto para o 

setor da construção civil”, disse o industrial, que 

lamentou o distanciamento entre as instituições de ensino e 

o segmento cerâmico. Ele disse que tinha consciência das 

dificuldades existentes. “Queremos iniciar um trabalho com 

sonhos grandes, mas com passos pequenos”, explicou. 

  



 

 
  

O presidente do Sindicer RN, Vargas Soliz, explica quer o 

Núcleo buscará trabalhar junto com as instituições 

parceiras, e, principalmente, as universidades, que são 

grandes desenvolvedoras de novos projetos. “Nosso produto, 

que está no mercado há mais de 5 mil anos também precisa de 

inovação, como os demais que estão surgindo no dia-a-dia. 

Vamos atrás de novos produtos, novos métodos construtivos 

para que possamos evoluir na velocidade e rapidez das 

obras”, disse. Ele destaca que a qualidade dos produtos 

cerâmicos potiguares oferecidos ao consumidor já é 

conhecida, mas é necessário desenvolver novos métodos para 

reduzir os custos, sem perder a qualidade. 

  

A Assessora de Inovação e Tecnologia do SENAI-RN, Suzie 

Macedo, fez uma explanação técnica sobre o Núcleo, 

destacando as principais ações que serão desenvolvidas, 

entre elas, montar um grupo gestor que será responsável 

pela governança do projeto; convidar os principais atores 

que farão parte deste grupo; convidar e formalizar as 

empresas que serão partícipes do Núcleo; levantar as 

demandas do grupo gestor; definir onde ficará a gestão do 

Núcleo. 
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RN Terá Núcleo De Inovação Para A Indústria De Cerâmica 
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Empresários do setor cerâmico do estado, técnicos e representantes de instituições de ensino e 

pesquisa, do governo, do Sistema FIERN e da Fecomercio, participaram nesta sexta-feira, 15, na Casa 

da Indústria, de reunião técnica para apresentação da proposta de criação no Rio Grande do Norte do 

Núcleo de Inovação para Indústria de Cerâmica Vermelha – Inovacer. 

O evento teve como convidado o presidente do Sinduscon-CE, André Montenegro de Holanda, que 

apresentou o modelo de gestão para inovação implantado no Ceará. Foi aberto pelo presidente do 

Sindicer-RN, Vargas Soliz, e contou com participação do vice-presidente da Federação das Indústrias, 

Pedro Terceiro de Melo, da vice-presidente do Sinduscon-RN, Larissa Dantas, e da Assessora de 

Inovação e Tecnologia do SENAI-RN, Suzie Macedo. 

  



 

 

  

O objetivo do Núcleo é fortalecer o setor da indústria cerâmica vermelha e construção civil do Estado, 

através da inovação, priorizando ações em sistemas de gestão, processos produtivos e melhoria da 

qualidade dos produtos. 

André Montenegro de Holanda disse que o foco do projeto cearense é a inovação, a parte de gestão de 

sistema, de processos, e de novos materiais. “A grande sacada foi a seguinte: nós criamos um P & D 

(Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico) coletivo. As empresas se uniram e estudam melhorias para 

ganhos de produtividade e processos dentro das empresas, o que diluiu os custos e trouxe resultados 

espetaculares”, disse ele. Um desses resultados é uma cooperativa de compras. 

Segundo o presidente do Sinduscon-CE, fazer P & D em apenas uma empresa sai caro, principalmente 

no Nordeste, que tem recursos financeiros escassos. Ele ressaltou a importância do associativismo para 

o sucesso do projeto. “Quando você reúne empresas para reduzir custos e trocar idéias juntos, e todo 

mundo é obrigado a compartilhar suas melhorias senão sai do grupo, as melhorias são socializadas. 

Isso tem trazido frutos muito interessantes e todo mundo ganha”. 

  



 

 

  

Montenegro conta que o Núcleo de Inovação do Ceará começou pequeno, há 19 anos, com quatro 

empresas, e que tomou um vulto maior depois que passou para o Sinduscon, que hoje conta com cerca 

de 600 associados, sendo um dos maiores do Brasil. 

O vice-presidente da FIERN, Pedro Terceiro, ressalta que a criação do Núcleo é importante para a 

cadeia da construção civil e não apenas para o setor cerâmico. “O Setor cerâmico tomou conhecimento 

desse trabalho desenvolvido no Ceará, estado que é bem adiantado em relação ao nosso, e nós vamos 

copiar o que está sendo feito porque tem dado resultados muito positivos tanto para o setor cerâmico 

quanto para o setor da construção civil”, disse o industrial, que lamentou o distanciamento entre as 

instituições de ensino e o segmento cerâmico. Ele disse que tinha consciência das dificuldades 

existentes. “Queremos iniciar um trabalho com sonhos grandes, mas com passos pequenos”, explicou. 

  



 

 

  

O presidente do Sindicer RN, Vargas Soliz, explica quer o Núcleo buscará trabalhar junto com as 

instituições parceiras, e, principalmente, as universidades, que são grandes desenvolvedoras de novos 

projetos. “Nosso produto, que está no mercado há mais de 5 mil anos também precisa de inovação, 

como os demais que estão surgindo no dia-a-dia. Vamos atrás de novos produtos, novos métodos 

construtivos para que possamos evoluir na velocidade e rapidez das obras”, disse. Ele destaca que a 

qualidade dos produtos cerâmicos potiguares oferecidos ao consumidor já é conhecida, mas é 

necessário desenvolver novos métodos para reduzir os custos, sem perder a qualidade. 

A Assessora de Inovação e Tecnologia do SENAI-RN, Suzie Macedo, fez uma explanação técnica 

sobre o Núcleo, destacando as principais ações que serão desenvolvidas, entre elas, montar um grupo 

gestor que será responsável pela governança do projeto; convidar os principais atores que farão parte 

deste grupo; convidar e formalizar as empresas que serão partícipes do Núcleo; levantar as demandas 

do grupo gestor; definir onde ficará a gestão do Núcleo. 
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RN terá Núcleo de Inovação 
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O evento teve como convidado o presidente do Sinduscon-CE, André Montenegro de Holanda 

Por Redação 

 

Empresários do setor cerâmico do estado, técnicos e representantes de instituições de ensino e 

pesquisa, do governo, do Sistema FIERN e da Fecomercio, participaram nesta sexta-feira, 15, na 

Casa da Indústria, de reunião técnica para apresentação da proposta de criação no Rio Grande do 

Norte do Núcleo de Inovação para Indústria de Cerâmica Vermelha – Inovacer. 

O evento teve como convidado o presidente do Sinduscon-CE, André Montenegro de Holanda, 

que apresentou o modelo de gestão para inovação implantado no Ceará. Foi aberto pelo presidente 

do Sindicer-RN, Vargas Soliz, e contou com participação do vice-presidente da Federação das 

Indústrias, Pedro Terceiro de Melo, da vice-presidente do Sinduscon-RN, Larissa Dantas, e da 

Assessora de Inovação e Tecnologia do SENAI-RN, Suzie Macedo. 

O objetivo do Núcleo é fortalecer o setor da indústria cerâmica vermelha e construção civil do 

Estado, através da inovação, priorizando ações em sistemas de gestão, processos produtivos e 

melhoria da qualidade dos produtos. 

André Montenegro de Holanda disse que o foco do projeto cearense é a inovação, a parte de 

gestão de sistema, de processos, e de novos materiais. “A grande sacada foi a seguinte: nós 

criamos um P & D (Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico) coletivo. As empresas se uniram e 



 

estudam melhorias para ganhos de produtividade e processos dentro das empresas, o que diluiu os 

custos e trouxe resultados espetaculares”, disse ele. Um desses resultados é uma cooperativa de 

compras. 

Segundo o presidente do Sinduscon-CE, fazer P & D em apenas uma empresa sai caro, 

principalmente no Nordeste, que tem recursos financeiros escassos. Ele ressaltou a importância do 

associativismo para o sucesso do projeto. “Quando você reúne empresas para reduzir custos e 

trocar idéias juntos, e todo mundo é obrigado a compartilhar suas melhorias senão sai do grupo, as 

melhorias são socializadas. Isso tem trazido frutos muito interessantes e todo mundo ganha”. 

Montenegro conta que o Núcleo de Inovação do Ceará começou pequeno, há 19 anos, com quatro 

empresas, e que tomou um vulto maior depois que passou para o Sinduscon, que hoje conta com 

cerca de 600 associados, sendo um dos maiores do Brasil. 

O vice-presidente da FIERN, Pedro Terceiro, ressalta que a criação do Núcleo é importante para a 

cadeia da construção civil e não apenas para o setor cerâmico. “O Setor cerâmico tomou 

conhecimento desse trabalho desenvolvido no Ceará, estado que é bem adiantado em relação ao 

nosso, e nós vamos copiar o que está sendo feito porque tem dado resultados muito positivos tanto 

para o setor cerâmico quanto para o setor da construção civil”, disse o industrial, que lamentou o 

distanciamento entre as instituições de ensino e o segmento cerâmico. Ele disse que tinha 

consciência das dificuldades existentes. “Queremos iniciar um trabalho com sonhos grandes, mas 

com passos pequenos”, explicou. 

O presidente do Sindicer RN, Vargas Soliz, explica quer o Núcleo buscará trabalhar junto com as 

instituições parceiras, e, principalmente, as universidades, que são grandes desenvolvedoras de 

novos projetos. “Nosso produto, que está no mercado há mais de 5 mil anos também precisa de 

inovação, como os demais que estão surgindo no dia-a-dia. Vamos atrás de novos produtos, novos 

métodos construtivos para que possamos evoluir na velocidade e rapidez das obras”, disse. Ele 

destaca que a qualidade dos produtos cerâmicos potiguares oferecidos ao consumidor já é 

conhecida, mas é necessário desenvolver novos métodos para reduzir os custos, sem perder a 

qualidade. 

A Assessora de Inovação e Tecnologia do SENAI-RN, Suzie Macedo, fez uma explanação técnica 

sobre o Núcleo, destacando as principais ações que serão desenvolvidas, entre elas, montar um 

grupo gestor que será responsável pela governança do projeto; convidar os principais atores que 

farão parte deste grupo; convidar e formalizar as empresas que serão partícipes do Núcleo; 

levantar as demandas do grupo gestor; definir onde ficará a gestão do Núcleo. 
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CONEMA/RN: Ato define nova composição do 
colegiado com mandato correspondente a dois anos 

 

Imagem: Ilustração 

Está no exemplar de sexta-feira última (15) do Diário Oficial do Estado, cópia de ato 
governamental que trata da nova constituição do Conselho Estadual de Meio Ambiente 
do RN (CONEMA/RN), com a respectiva designação dos integrantes, todos com 
mandato correspondente a dois anos, referente ao biênio 2017-2019. 
O colegiado possui a participação de representantes dos seguintes organismos: 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH); Secretaria 
Estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca (SAPE); Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (SESAP); Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SEDEC); 
Secretaria Estadual de Planejamento e Finanças (SEPLAN); Secretaria Estadual de 
Turismo (SETUR); Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA); 
Procuradoria Geral do Estado (PGE); Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA); Federação das Indústrias do Estado do RN (FIERN); 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN (FECOMÉRCIO/RN); 
Assembleia Legislativa do RN (ALRN); Ordem dos Advogados do Brasil no RN 
(OAB/RN); Federação dos Municípios do RN (FEMURN); Fórum de Secretários 
Municipais do Meio Ambiente; universidades públicas do RN; Instituições privadas de 
ensino superior com cursos nas áreas relacionadas ao meio ambiente; organização da 
sociedade civil de interesse público; e, associação de classe de profissionais de nível 
superior. 
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Mais de 500 pessoas participam de 

seminário sobre modernização das leis 

trabalhistas em Mossoró 

 

Mais de 500 pessoas participaram da edição mossoroense do seminário 

“Modernização das Leis Trabalhistas: O que mudou? Por que mudou?”, 

realizado no Centro de eventos do Hotel Garbos. A Capital do Oeste foi 

a terceira cidade a receber o evento, já realizado em Natal e Currais 

Novos. Entre os presentes estiveram contadores, advogados, 

administradores, gestores de recursos humanos e pequenos 

empresários da região. 

http://www.chaguinha.com.br/wp-content/uploads/2017/09/Rog%C3%A9rio-em-Mossor%C3%B3-1.jpeg


 

Como nas edições anteriores, o seminário contou com uma palestra do 

deputado federal Rogério Marinho, que foi relator do projeto na 

Câmara dos Deputados. O parlamentar aproveitou a oportunidade para 

abordar a atuação do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do 

Norte, em referência a ação movida pelo órgão contra o Programa de 

Industrialização do Interior, o Pró-Sertão. Para o tucano, este é um 

ataque à economia. 

“O MPT mais uma vez comete um equívoco. Este é um ataque 

criminoso a economia do RN. Atacam um projeto que gera mais de 8 

mil empregos indiretos e 3 mil diretos”, disse. O MPT defende que a 

Guararapes, gigante do setor têxtil brasileiro, pague uma multa de R$ 

38 milhões por utilizar os serviços das pequenas facções do interior 

potiguar. 

O parlamentar ainda destacou o trabalho realizado nos bastidores 

durante a tramitação da matéria no Congresso Nacional, relembrou 

que este foi um dos projetos que mais recebeu emendas na história da 

Casa – mais de 1,2 mil -, além disso foram ouvidos cerca de 

100 especialistas no assunto, com debates em nove estados do país 

com representantes dos trabalhadores, sindicatos, das empresas, 

juristas, Ministério Público, entre outros. 

O presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales de Araújo, durante o 

discurso de abertura do evento, defendeu a modernização trabalhista e 

convocou a todos para defender e esclarecer as mudanças. “Temos 

acompanhado de perto esta modernização das leis do trabalho e 

buscamos construir um ambiente favorável para gerar empregos e 

promover o empreendedorismo”, disse. 

A consultora e especialista em relações do trabalho e Direito 

Constitucional, a advogada Sylvia Lorena de Teixeira Sousa, esclareceu 

mais pontos sobre a modernização da lei trabalhista do ponto de vista 



 

jurídico. “Se eu preciso de mais verbetes interpretando a lei do que a 

própria lei, é claro que tem coisa errada”. 

Sylvia, que é membro do Conselho de Administração da Organização 

Internacional do Trabalho enfatizou ainda que o Brasil é o país que 

mais ratificou convenções internacionais da OIT. “Somos o 11º no 

ranking de países e precisávamos de uma legislação mais clara”, disse. 

Além disso, ponto de destaque foi o volume de processos. Atualmente 

existe um processo trabalhista para cada cinco carteiras de trabalho 

assinadas. 

Prestigiaram o evento, o secretário de Desenvolvimento Econômico e 

vice-presidente da CNI, Flávio Azevedo, o presidente da Fecomércio, 

Marcelo Queiroz; o desembargador Cláudio Santos; e o presidente da 

Facern, Itamar Manso Maciel Júnior. O evento é uma realização da 

FIERN, FECOMÉRCIO, FAERN, FETRONOR, SEBARE, FCL E FACERN. 

Com informações da Fiern 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CORREIO DO SERIDÓ DATA: 15.09.17 
 

Mais de 500 pessoas participam de 

seminário sobre modernização das 

leis trabalhistas em Mossoró 

 

Mais de 500 pessoas participaram da edição mossoroense do seminário 

“Modernização das Leis Trabalhistas: O que mudou? Por que mudou?”, 

realizado no Centro de eventos do Hotel Garbos. A Capital do Oeste foi 

a terceira cidade a receber o evento, já realizado em Natal e Currais 

Novos. Entre os presentes estiveram contadores, advogados, 

administradores, gestores de recursos humanos e pequenos 

empresários da região. 

Como nas edições anteriores, o seminário contou com uma palestra do 

deputado federal Rogério Marinho, que foi relator do projeto na 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/09/Rog%C3%A9rio-em-Mossor%C3%B3-2.jpeg


 

Câmara dos Deputados. O parlamentar aproveitou a oportunidade para 

abordar a atuação do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do 

Norte, em referência a ação movida pelo órgão contra o Programa de 

Industrialização do Interior, o Pró-Sertão. Para o tucano, este é um 

ataque à economia. 

“O MPT mais uma vez comete um equívoco. Este é um ataque 

criminoso a economia do RN. Atacam um projeto que gera mais de 8 

mil empregos indiretos e 3 mil diretos”, disse. O MPT defende que a 

Guararapes, gigante do setor têxtil brasileiro, pague uma multa de R$ 

38 milhões por utilizar os serviços das pequenas facções do interior 

potiguar. 

O parlamentar ainda destacou o trabalho realizado nos bastidores 

durante a tramitação da matéria no Congresso Nacional, relembrou 

que este foi um dos projetos que mais recebeu emendas na história da 

Casa – mais de 1,2 mil -, além disso foram ouvidos cerca de 100 

especialistas no assunto, com debates em nove estados do país com 

representantes dos trabalhadores, sindicatos, das empresas, juristas, 

Ministério Público, entre outros. 

O presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales de Araújo, durante o 

discurso de abertura do evento, defendeu a modernização trabalhista e 

convocou a todos para defender e esclarecer as mudanças. “Temos 

acompanhado de perto esta modernização das leis do trabalho e 

buscamos construir um ambiente favorável para gerar empregos e 

promover o empreendedorismo”, disse. 

A consultora e especialista em relações do trabalho e Direito 

Constitucional, a advogada Sylvia Lorena de Teixeira Sousa, esclareceu 

mais pontos sobre a modernização da lei trabalhista do ponto de vista 

jurídico. “Se eu preciso de mais verbetes interpretando a lei do que a 

própria lei, é claro que tem coisa errada”. 



 

Sylvia, que é membro do Conselho de Administração da Organização 

Internacional do Trabalho enfatizou ainda que o Brasil é o país que 

mais ratificou convenções internacionais da OIT. “Somos o 11º no 

ranking de países e precisávamos de uma legislação mais clara”, disse. 

Além disso, ponto de destaque foi o volume de processos. Atualmente 

existe um processo trabalhista para cada cinco carteiras de trabalho 

assinadas. 

Prestigiaram o evento, o secretário de Desenvolvimento Econômico e 

vice-presidente da CNI, Flávio Azevedo, o presidente da Fecomércio, 

Marcelo Queiroz; o desembargador Cláudio Santos; e o presidente da 

Facern, Itamar Manso Maciel Júnior. O evento é uma realização da 

FIERN, FECOMÉRCIO, FAERN, FETRONOR, SEBARE, FCL E FACERN. 

*Com informações da Fiern 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG NETO QUEIROZ DATA: 15.09.17 
 

PALESTRA SOBRE NOVAS REGRAS 

TRABALHISTAS TEM PLATÉIA LOTADA EM 

MOSSORÓ 

Uma plateia lotada de mais de 600 pessoas acompanhou hoje pela manhã em Mossoró, no 

auditório do Hotel Garbos, a exposição sobre a reforma trabalhista. 

 

Com o tema “Modernização das Leis Trabalhistas – O que mudou? Por que mudou”, o evento teve 

a palestra principal com a consultora e especialista em relações do trabalho e Direito 

Constitucional, Sylvia Lorena de Teixeira Sousa.  

 

O deputado Rogério Marinho, autor do relatório que gerou a nova legislação, explanou sobre as 

mudanças que estão por vir quando a legislação entrar em vigor. 

 

O seminário em Mossoró foi realizado pelas entidades representativas das empresas, FIERN, 

FECOMÉRCIO, FAERN, FETRONOR, SEBARE, FCL E FACERN. 

  



 

 

 
 



 

VEÍCULO: SITE FIERN  DATA: 15.09.17 
 

Mais de 500 pessoas participam do 
seminário sobre a Reforma 
Trabalhista em Mossoró 

 
  

Mais de 500 pessoas entre representantes de entidades 

empresariais, empresários, autoridades e gestores de 

Recursos Humanos comparecem ao Centro de eventos do Hotel 

Garbos, em Mossoró, nesta sexta-feira, 15, para participar 

do seminário “Modernização das Leis Trabalhistas: O que 

mudou? Por que mudou?”. A cidade foi a terceira a receber o 

evento, já realizado em Natal e Currais Novos, uma 

realização das entidades representativas das empresas: 

FIERN, FECOMÉRCIO, FAERN, FETRONOR, SEBARE, FCL E FACERN. 

  

O presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales de Araújo, 

durante o discurso de abertura do evento, defendeu a 

modernização trabalhista e convocou a todos para defender e 

esclarecer as mudanças. “Temos acompanhado de perto esta 

modernização das leis do trabalho e buscamos construir um 



 

ambiente favorável para gerar empregos e promover o 

empreendedorismo”, disse. 

  

 
  

O relator da reforma, deputado federal Rogério Marinho, 

proferiu a palestra “Modernização da Lei Trabalhista 

Brasileira: Liberdade, Segurança Jurídica e Simplificação”. 

Ele enfatizou o trabalho de bastidores durante o trâmite da 

matéria no Congresso Nacional. “Foram apresentadas mais de 

1200 emendas, ouvimos mais de 100 especialistas do setor, o 

tema foi debatido em nove estados com representantes dos 

trabalhadores, das empresas, juristas, Ministério Público 

do Trabalho”, lembrou. 

  



 

 
  

Entre os dados apresentados, Rogério Marinho, destaca que 

dentre os 20% dos trabalhadores mais ricos do Brasil, 16% 

estão na formalidade, 3,1% estão desempregados e 80% estão 

empregados e protegidos pela CLT. “A CLT protege os 

trabalhadores ricos e exclui os trabalhadores pobres”, 

destacou. 

  

Entre os pontos abordados estão “Negociado prestigiado e 

relação ao legislado”, “Combate ao ativismo judicial”, 

“Horas in Itinere”, “Possibilidade de fracionamento das 

férias”, “Trabalho da Mulher”, “Fim do imposto sindical”, 

“Trabalho Intermitente” e o “Teletrabalho”. 

  



 

 
  

“Cada empresa é diferente. Uma salina é diferente de uma 

padaria, de um mercado de uma loja de móveis. Há também 

aqueles pontos que são impossíveis de serem negociadas: 13º 

salário, FGTS, seguro desemprego e todos os previstos no 

artigo 7 da Constituição Federal”, destacou Rogério 

Marinho. 

  

O deputado ainda comentou sobre a recente atuação do MPT no 

setor têxtil do estado, o deputado disse se tratar de um 

ataque à economia. “O MPT mais uma vez se equivoca. Este é 

um ataque criminoso a economia do RN. Atacam um projeto que 

gera mais de 8 mil empregos indiretos” , disse sobre a 

multa a Guararapes, que envolve as empresas que integram o 

Pró-Sertão. 

  



 

 
  

A consultora e especialista em relações do trabalho e 

Direito Constitucional, a advogada Sylvia Lorena de 

Teixeira Sousa, esclareceu mais pontos sobre a modernização 

da lei trabalhista do ponto de vista jurídico. “Se eu 

preciso de mais verbetes interpretando a lei do que a 

própria lei, é claro que tem coisa errada”. 

  

A Conselheira do Conselho de Administração da Organização 

Internacional do Trabalho enfatizou ainda que o Brasil é o 

país que mais ratificou convenções internacionais da OIT. 

“Somos o 11º no ranking de países e precisávamos de uma 

legislação mais clara”, disse. Além disso, ponto de 

destaque foi o volume de processos. Atualmente existe um 

processo trabalhista para cada cinco carteiras de trabalho 

assinadas. 

  



 

 
  

Participaram do evento, o secretário de Desenvolvimento 

Econômico e vice-presidente da CNI, Flávio Azevedo, os 

Diretores da FIERN, Roberto Serquiz, Vilmar Segundo, Jorge 

do Rosário, Gustavo Motta e Silvio Torquato. Os presidentes 

do SINDUSCOM/Mossoró, Sérgio Freire; SIMETAL, Vilmar 

Pereira; Sindipesca, José Jorge Bastos Filho; SINDIPAM/ 

Mossoró, Eriosmar Torres; SINGRAF, Vinicius Costa Lima; 

SINDILEITE, Dalton Cunha Filho; SIESAL, Francisco Souto 

Filho; SINDPLAST, Conceição Tavares; SINECIM, Marcelo 

Rosado, do SINDBONÉS, Jaedson Dantas. 

  

  

Também estiveram presentes o presidente da Fecomércio, 

Marcelo Queiroz; o gerente do SEBRAE Mossoró, João Vidal; o 

presidente da Associação Comercial e Industrial de Mossoró, 

José Carlos Lins; o presidente do Sindvarejo, Michelson 

Frota; o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de 

Mossoró, Getúlio Vale; o presidente do Conselho Regional de 

Contabilidade – Regional Mossoró, José Nilson Rodrigues; 

secretário executivo da Rede Petro, André Henrique Souza 

Neto; Desembargador Cláudio Santos; presidente da Facern, 

Itamar Manso Maciel Júnior . 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 15.09.17 
 

Seminário discute 

modernização da lei trabalhista 
As mudanças na legislação trabalhista serão detalhadas em um seminário 

Por Redação 

 

As mudanças na legislação trabalhista que vão contribuir para um ambiente mais propício à 

geração de emprego e renda, e entrarão em vigor a partir de novembro, serão detalhadas em um 

seminário, nesta sexta-feira, dia 15 setembro, em Mossoró. 

Com o tema “Modernização das Leis Trabalhistas – O que mudou? Por que mudou”, o evento terá 

palestra da consultora e especialista em relações do trabalho e Direito Constitucional, Sylvia 

Lorena de Teixeira Sousa, e do deputado federal Rogério Marinho, relator da reforma na Câmara. 

O seminário em Mossoró — realizado pelas entidades representativas das empresas, FIERN, 

FECOMÉRCIO, FAERN, FETRONOR, SEBARE, FCL E FACERN — será a partir das 8 horas, 

no Hotel Garbos. A consultora que será palestrante no evento, Sylvia Lorena, é advogada, gerente 

de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria e conselheira do Conselho de 

Administração da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

Durante o encontro, Sylvia e Rogério Marinho irão explicar como a nova lei promove a 

modernização das relações de trabalho, o que muda no cotidiano dos colaboradores e 

empregadores e como cria os novos cenários para as contratações. Sylvia Lorena e Rogério 

Marinho poderão, ainda, sanar dúvidas e responder a questionamentos sobre o tema. 



 

O seminário integra uma série de eventos que as entidades representativas de setores produtivos 

do Estado promovem para levar essas informações às diversas regiões do Rio Grande do Norte. O 

primeiro sobre o tema ocorreu no dia 21 de agosto, no hotel Holliday Inn, em Natal, com mais de 

1.200 participantes, que acompanharam a exposição de José Pastore, um dos principais 

especialistas em relações de trabalho e recursos humanos do país, e do deputado Rogério Marinho. 

No dia 01 de setembro foi realizado o segundo seminário, em Currais Novos, com palestras do 

advogado Marcelo de Barros Dantas, e do deputado federal Rogério Marinho, relator da reforma 

na Câmara. 

No seminário realizado em Natal, Pastore e Rogério Marinho fizeram uma detalhada exposição 

sobre reforma trabalhista, suas implicações e desdobramentos. Ao abrir o seminário, o presidente 

da FIERN, Amaro Sales, defendeu as mudanças aprovadas e destacou que a reforma vai permitir a 

retomada do desenvolvimento e da geração de empregos. 

Pastore afirmou, durante a palestra, que muitas questões que hoje dificultam as relações de 

trabalho serão resolvidas com a modernização de lei. Para ele, a reforma vai proporcionar 

segurança jurídica, trazer racionalização ao processo judicial nesta área, com liberdade e proteção 

para trabalhadores e empresas. Alguns dos pontos que o professor destacou são a regularização do 

trabalho remoto, a terceirização e a contratação intermitente. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG THAÍSA GALVÃO  DATA: 15.09.17 
 

Sindicalistas xingam Rogério Marinho 
Marinho que foi a Mossoró falar sobre 
as novas leis trabalhistas 

O deputado federal Rogério Marinho (PSDB), relator da reforma trabalhista, 

foi recebido com protesto agora há pouco na frente do Hotel Garbos, em 

Mossoró, onde é palestrante. 

 

O protesto ocorreu do lado de fora. 

No auditório com presença dos presidentes da Fiern, Amaro Sales, e da 

Fecomercio, Marcelo Queiroz, do secretário estadual de Desenvolvimento 

Econômico, Flávio Azevedo, debate sobre “Modernização das Leis 

Trabalhistas: O que mudou? Por que mudou?”.  

Na plateia, contadores e pessoal que trabalha com administração e recursos 

humanos. 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR DATA: 15.09.17 
 

Mais de 500 pessoas participam 

do seminário sobre a Reforma 

Trabalhista em Mossoró 
A cidade foi a terceira a receber o evento 

Por Redação 

 

Mais de 500 pessoas entre representantes de entidades empresariais, empresários, autoridades e 

gestores de Recursos Humanos comparecem ao Centro de eventos do Hotel Garbos, em Mossoró, 

nesta sexta-feira, 15, para participar do seminário “Modernização das Leis Trabalhistas: O que 

mudou? Por que mudou?”. A cidade foi a terceira a receber o evento, já realizado em Natal e 

Currais Novos, uma realização das entidades representativas das empresas: FIERN, 

FECOMÉRCIO, FAERN, FETRONOR, SEBARE, FCL E FACERN. 

O presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales de Araújo, durante o discurso de abertura do 

evento, defendeu a modernização trabalhista e convocou a todos para defender e esclarecer as 

mudanças. “Temos acompanhado de perto esta modernização das leis do trabalho e buscamos 

construir um ambiente favorável para gerar empregos e promover o empreendedorismo”, disse. 

O relator da reforma, deputado federal Rogério Marinho, proferiu a palestra “Modernização da Lei 

Trabalhista Brasileira: Liberdade, Segurança Jurídica e Simplificação”. Ele enfatizou o trabalho de 

bastidores durante o trâmite da matéria no Congresso Nacional. “Foram apresentadas mais de 

1200 emendas, ouvimos mais de 100 especialistas do setor, o tema foi debatido em nove estados 



 

com representantes dos trabalhadores, das empresas, juristas, Ministério Público do Trabalho”, 

lembrou. 

Entre os dados apresentados, Rogério Marinho, destaca que dentre os 20% dos trabalhadores mais 

ricos do Brasil, 16% estão na formalidade, 3,1% estão desempregados e 80% estão empregados e 

protegidos pela CLT. “A CLT protege os trabalhadores ricos e exclui os trabalhadores pobres”, 

destacou. 

Entre os pontos abordados estão “Negociado prestigiado e relação ao legislado”, “Combate ao 

ativismo judicial”, “Horas in Itinere”, “Possibilidade de fracionamento das férias”, “Trabalho da 

Mulher”, “Fim do imposto sindical”, “Trabalho Intermitente” e o “Teletrabalho”. 

“Cada empresa é diferente. Uma salina é diferente de uma padaria, de um mercado de uma loja de 

móveis. Há também aqueles pontos que são impossíveis de serem negociadas: 13º salário, FGTS, 

seguro desemprego e todos os previstos no artigo 7 da Constituição Federal”, destacou Rogério 

Marinho. 

O deputado ainda comentou sobre a recente atuação do MPT no setor têxtil do estado, o deputado 

disse se tratar de um ataque à economia. “O MPT mais uma vez se equivoca. Este é um ataque 

criminoso a economia do RN. Atacam um projeto que gera mais de 8 mil empregos indiretos” , 

disse sobre a multa a Guararapes, que envolve as empresas que integram o Pró-Sertão. 

A consultora e especialista em relações do trabalho e Direito Constitucional, a advogada Sylvia 

Lorena de Teixeira Sousa, esclareceu mais pontos sobre a modernização da lei trabalhista do 

ponto de vista jurídico. “Se eu preciso de mais verbetes interpretando a lei do que a própria lei, é 

claro que tem coisa errada”. 

A Conselheira do Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho enfatizou 

ainda que o Brasil é o país que mais ratificou convenções internacionais da OIT. “Somos o 11º no 

ranking de países e precisávamos de uma legislação mais clara”, disse. Além disso, ponto de 

destaque foi o volume de processos. Atualmente existe um processo trabalhista para cada cinco 

carteiras de trabalho assinadas. 

Participaram do evento, o secretário de Desenvolvimento Econômico e vice-presidente da CNI, 

Flávio Azevedo, os Diretores da FIERN, Roberto Serquiz, Vilmar Segundo, Jorge do Rosário, 

Gustavo Motta e Silvio Torquato. Os presidentes do SINDUSCOM/Mossoró, Sérgio Freire; 

SIMETAL, Vilmar Pereira; Sindipesca, José Jorge Bastos Filho; SINDIPAM/ Mossoró, Eriosmar 

Torres; SINGRAF, Vinicius Costa Lima; SINDILEITE, Dalton Cunha Filho; SIESAL, Francisco 

Souto Filho; SINDPLAST, Conceição Tavares; SINECIM, Marcelo Rosado, do SINDBONÉS, 

Jaedson Dantas. 

Também estiveram presentes o presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz; o gerente do 

SEBRAE Mossoró, João Vidal; o presidente da Associação Comercial e Industrial de Mossoró, 

José Carlos Lins; o presidente do Sindvarejo, Michelson Frota; o presidente da Câmara dos 

Dirigentes Lojistas de Mossoró, Getúlio Vale; o presidente do Conselho Regional de 

Contabilidade – Regional Mossoró, José Nilson Rodrigues; secretário executivo da Rede Petro, 

André Henrique Souza Neto; Desembargador Cláudio Santos; presidente da Facern, Itamar Manso 

Maciel Júnior . 

PESQUISAR 

Últimas Notícias 

Mais de 500 pessoas participam do seminário sobre a Reforma Trabalhista em Mossoró RN terá 

Núcleo de Inovação para a indústria de cerâmica vermelha Sistema FIERN está presente na Ficro 

2017, em Mossoró Amaro Sales reitera protagonismo da FIERN em defesa da indústria Seminário 

nesta sexta, 15, em Mossoró, abordará a modernização das leis trabalhistas Mundo SENAI 
apresenta nesta sexta-feira, 15, oportunidades de formação profissional Reunião nesta sexta, 15, 

tratará da criação do Núcleo de Inovação para Cerâmica Vermelha 



 

VEÍCULO: BLOG NOTÍCIA DA SERRA  DATA: 15.09.17 
 

Santa Cruz: ‘Casa do Empresário’ é inaugurada com grande 

sucesso 

 

Aconteceu na noite dessa quinta-feira, 14 de setembro, a grande inauguração da 

Casa do Empresário, na cidade de Santa Cruz-RN. Uma parceria da CDL Santa 

Cruz, Sindivarejo Santa Cruz e o sistema Fecomércio RN.  

 

A solenidade contou com a presença do Presidente da CDL Santa Cruz, o 

empresário Marcelino Dantas, Presidente do Sindicado do Comercio Varejista 

de Santa Cruz, o empresário Márcio Macedo, Presidente da FCDL do RN, o 

empresário Afrânio Miranda, Presidente da Feomércio de Natal, Marcelo 

Queiroz, vice-prefeito de Santa Cruz Ivanildo Ferreira, e o Pe. Vicente 

Fernandes, dentre outros empresários. 

 

Na ocasião, foi entregue pela Fecomércio uma pesquisa a comerciantes e o 

vice-prefeito de Santa Cruz os dados que avaliou positivamente a infraestrutura 

da festa de Santa Rita de Cássia 2017, e 98,1% dos entrevistados pretende 

voltar. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-yzwLm2Zpa34/Wbwnof5Q6GI/AAAAAAABSv0/OAsXeBX4OFc-F47DkELokwi46X4N5ogVgCLcBGAs/s1600/c%2B18.JPG
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Logo após, o Padre Vicente Fernandes deu a benção, e em seguida as pessoas 

se dirigiram até o Instituto Cônego Monte, onde foi servido um jantar de 

confraternização com música ao vivo.  

 

A Casa do Empresário, chega para somar no desenvolvimento sócio-econômico 

do Município de Santa Cruz, a partir de agora as ações da CDL e do Sindivarejo 

serão integradas, fazendo com que as relações empresariais sejam estreitadas 

e  fortalecidas, e com isso resultando em benefícios para os empresários e 

também os consumidores.  

 

Paulo Gomes 

Diario Lajespintadense 
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VEÍCULO: BLOG CRISTINA LIRA DATA: 15.09.17 
 

Fecomércio RN participa da inauguração da Casa 

do Empresário em Santa Cruz e apresenta 

pesquisa de público da festa de Santa Rita de 
Cássia 

Levantamento sobre o público do evento mostrou gastos individuais diários 

que variam de R$ 21 a R$ 102 e avaliação excelente da festa e 

da infraestrutura 

“União” foi a palavra mais usada durante a inauguração da Casa do 

Empresário em Santa Cruz, na noite desta quinta-feira (14). Unir o 

empresariado e fortalecê-lo é a missão do espaço, que resulta de parceria 

entre Fecomércio RN, FCDL RN, CDL Santa Cruz e Sindivarejo Santa Cruz. 

A ocasião também foi para apresentação da pesquisa realizada pela 

Fecomércio, por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do 

Comércio (IPDC), sobre o perfil dos participantes da edição 2017 da festa da 

padroeira, Santa Rita de Cássia, em 2017. 

Na opinião do presidente do sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, é desse 

esforço coletivo que a economia precisa para retomar o crescimento. Sobre a 

Casa, considera um lugar “para acolhimento de todos que trabalham 

arduamente pelo progresso da cidade e do estado”. 

 “Juntos, CDL e Sindivarejo somarão esforços, ações e atividades que, não 

tenho dúvidas, serão cruciais para a economia de Santa Cruz”, completou. 

O presidente da CDL Santa Cruz, Marcelino Menezes, vê a novidade como 

uma “conquista” do empresariado local. E convidou os presentes na 

inauguração para que continuem em contato. “Aqui é para vocês usufruírem, 

com salas para reuniões e atendimentos. Queremos vocês perto desta casa”, 

disse. 



 

O comércio é fatia importante da economia local. De acordo com o presidente 

do Sindivarejo Santa Cruz, Márcio Macedo, o varejo corresponde a 64% da 

renda do Trairi. 

Com esse dado em mente, o presidente da FCDL RN, Afrânio Miranda, disse 

que “o futuro do país está no empreendedorismo” e que tem satisfação em 

ver que os santacruzenses se empenharam e conseguiram lugar de destaque 

na economia potiguar. 

O vice-prefeito da cidade, Ivanildo Ferreira, e o pároco Vicente Fernandes 

marcaram presença no evento, que contou ainda com assinatura de convênio 

entre Sindivarejo e Maçonaria para renovação de parceria que viabiliza 

projeto de escola de Karatê em Santa Cruz. 

  

Pesquisa  

A festa de Santa Rita de Cássia é tradição em Santa Cruz e figura nos 

calendários religioso, social, cultural, turístico e econômico da cidade. O 

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), ligado à 

Fecomércio RN, realizou pesquisa sobre o perfil dos participantes do evento, 

com apoio da Prefeitura Municipal, para que o município possa planejar as 

próximas edições da festa da padroeira com ainda mais eficiência. 

Dos resultados mais significativos, destacam-se os gastos individuais diários 

dos participantes (R$ 21,64 para os moradores da cidade; R$ 43,45 para os 

visitantes, que são aqueles que não pernoitaram; e R$ 102,13 para os 

turistas) e a nota geral dada pelos entrevistados – uma média de 9,36. O 

Instituto chegou a esse número pedindo que 500 pessoas avaliassem oito 

itens: Santuário; lojas de artigos religiosos; 

urbanização/calçamento/iluminação; comércio local; locais de alimentação; 

meios de hospedagem; limpeza pública; segurança. 



 

O levantamento mostra ainda dados sobre o perfil (origem, sexo, idade etc.) 

dos participantes, as razões que os levaram a participar da festa e o grau de 

satisfação com os serviços públicos utilizados durante o evento. 

Outro resultado que chama atenção é a intenção de retorno à festa. Exatos 

98,1% disseram que pretendem estar na cidade durante os festejos em 2018, 

enquanto 1,9% respondeu “talvez”. Ninguém disse que “não participaria”. 

A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 22 de maio de 2017 
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Segundo pesquisa da 

Fecomércio/RN, Festa de 

Santa Rita tem avaliação 

positiva 
Por 

 Wallace Azevedo 

 - 

15 de setembro de 2017 

 
Compartilhar no Facebook 
  
Compartilhar no Twitter 
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O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio 

(IPDC/Fecomércio RN), com o apoio da Prefeitura de Santa Cruz/RN, 

realizou uma pesquisa com o objetivo de avaliar a percepção do 

público que participou dos festejos de Santa Rita de Cassia em 2017. 

Os números da pesquisa foram apresentados na noite desta quinta-

feira (14) pelo presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio/RN), Marcelo Queiroz, 

ao participar da inauguração da Casa do Empresário de Santa Cruz. O 

levantamento foi entregue aos representantes da Prefeitura de Santa 

Cruz no evento, a secretária de Turismo e Desenvolvimento 

Econômico, Marcela Pessoa, e o Vice-prefeito Ivanildinho. 

A pesquisa revela números extremamente positivos da festa e também 

dos serviços públicos. O levantamento conseguiu comprovar que a 

devoção, associada ao lazer, são os pontos fortes do evento, com 98% 

das pessoas entrevistadas revelando que indicaria a festa pra alguém e 

98,1% afirmando que pretende voltar em 2018. 

Quanto às notas conferidas aos itens da festa, destacam-se o 

Santuário de Santa Rita de Cássia, que obteve 9,57, e a nota atribuída 

à infraestrutura da cidade (urbanização, calçamento e iluminação), 

8,69. A nota geral, que representa uma média de todos os itens do 

evento pesquisados, foi de 9,36. 

Os dados da pesquisa foram coletados no período de 18 a 22 de maio 

de 2017. 500 pessoas (52% mulheres e 48% homens), de diferentes 

idades, foram entrevistas. 

No site da Prefeitura (www.santacruz.rn.gov.br) a pesquisa “Perfil 

dos Participantes dos Festejos de Santa Rita de Cássia” está disponível 

na íntegra. 
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Pesquisa da Fecomércio/RN revela avaliação positiva de serviços 
e infraestrutura durante a festa de Santa Rita 2017; quase 100% 
dos entrevistados pretende voltar 
Por Elvis Santos Bezerra as 08:51:00 

 
O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC/Fecomércio RN), com o 
apoio da Prefeitura de Santa Cruz/RN, realizou uma pesquisa com o objetivo de avaliar a 
percepção do público que participou dos festejos de Santa Rita de Cassia em 2017, 
levantando dados sobre o perfil (origem, sexo, idade etc.), as razões que os levaram a 
participar da festa da padroeira da cidade, os gastos com hospedagem, alimentação e 
compras, além da mensuração do grau de satisfação com os serviços públicos utilizados 
durante o evento. 
 
Os números da pesquisa foram apresentados na noite desta quinta-feira (14) pelo presidente 
da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 
(Fecomércio/RN), Marcelo Queiroz, ao participar da inauguração da Casa do Empresário de 
Santa Cruz. O levantamento foi entregue aos representantes da Prefeitura de Santa Cruz no 
evento, a secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Marcela Pessoa, e o Vice-
prefeito Ivanildinho. A Prefeita Fernanda Costa não participou da inauguração por estar 
cumprindo agenda administrativa em Brasília/DF. 
 
A pesquisa revela números extremamente positivos da festa e também dos serviços 
públicos. O levantamento conseguiu comprovar que a devoção, associada ao lazer, são os 
pontos fortes do evento, com 98% das pessoas entrevistadas revelando que indicaria a festa 
pra alguém e 98,1% afirmando que pretende voltar em 2018. 
 
Quanto às notas conferidas aos itens da festa, destacam-se o Santuário de Santa Rita de 
Cássia, que obteve 9,57, e a nota atribuída à infraestrutura da cidade (urbanização, 
calçamento e iluminação), 8,69. A nota geral, que representa uma média de todos os itens 
do evento pesquisados, foi de 9,36. 
 
Os dados da pesquisa foram coletados no período de 18 a 22 de maio de 2017. 500 pessoas 
(52% mulheres e 48% homens), de diferentes idades, foram entrevistas. 
CLIQUE AQUI e tenha acesso à pesquisa “Perfil dos Participantes dos Festejos de Santa 
Rita de Cássia” na íntegra e confira aspetos específicos do relatório. 
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Fecomércio participa da 

inauguração da Casa do 

Empresário 
Fecomércio participa da inauguração da Casa do Empresário em Santa Cruz 

Por Redação 

 

 “União” foi a palavra mais usada durante a inauguração da Casa do Empresário em Santa Cruz, 

na noite desta quinta-feira (14). Unir o empresariado e fortalecê-lo é a missão do espaço, que 

resulta de parceria entre Fecomércio RN, FCDL RN, CDL Santa Cruz e Sindivarejo Santa Cruz. 

A ocasião também foi para apresentação da pesquisa realizada pela Fecomércio, por meio do 

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), sobre o perfil dos participantes da 

edição 2017 da festa da padroeira, Santa Rita de Cássia, em 2017. 

Na opinião do presidente do sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, é desse esforço coletivo 

que a economia precisa para retomar o crescimento. Sobre a Casa, considera um lugar “para 

acolhimento de todos que trabalham arduamente pelo progresso da cidade e do estado”. 

 “Juntos, CDL e Sindivarejo somarão esforços, ações e atividades que, não tenho dúvidas, serão 

cruciais para a economia de Santa Cruz”, completou. 

O presidente da CDL Santa Cruz, Marcelino Menezes, vê a novidade como uma “conquista” do 

empresariado local. E convidou os presentes na inauguração para que continuem em contato. 



 

“Aqui é para vocês usufruírem, com salas para reuniões e atendimentos. Queremos vocês perto 

desta casa”, disse. 

O comércio é fatia importante da economia local. De acordo com o presidente do Sindivarejo 

Santa Cruz, Márcio Macedo, o varejo corresponde a 64% da renda do Trairi. 

Com esse dado em mente, o presidente da FCDL RN, Afrânio Miranda, disse que “o futuro do 

país está no empreendedorismo” e que tem satisfação em ver que os santacruzenses se 

empenharam e conseguiram lugar de destaque na economia potiguar. 

O vice-prefeito da cidade, Ivanildo Ferreira, e o pároco Vicente Fernandes marcaram presença no 

evento, que contou ainda com assinatura de convênio entre Sindivarejo e Maçonaria para 

renovação de parceria que viabiliza projeto de escola de Karatê em Santa Cruz. 

Pesquisa  
A festa de Santa Rita de Cássia é tradição em Santa Cruz e figura nos calendários religioso, social, 

cultural, turístico e econômico da cidade. O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio 

(IPDC), ligado à Fecomércio RN, realizou pesquisa sobre o perfil dos participantes do evento, 

com apoio da Prefeitura Municipal, para que o município possa planejar as próximas edições da 

festa da padroeira com ainda mais eficiência. 

Dos resultados mais significativos, destacam-se os gastos individuais diários dos participantes (R$ 

21,64 para os moradores da cidade; R$ 43,45 para os visitantes, que são aqueles que não 

pernoitaram; e R$ 102,13 para os turistas) e a nota geral dada pelos entrevistados – uma média de 

9,36. O Instituto chegou a esse número pedindo que 500 pessoas avaliassem oito itens: Santuário; 

lojas de artigos religiosos; urbanização/calçamento/iluminação; comércio local; locais de 

alimentação; meios de hospedagem; limpeza pública; segurança. 

O levantamento mostra ainda dados sobre o perfil (origem, sexo, idade etc.) dos participantes, as 

razões que os levaram a participar da festa e o grau de satisfação com os serviços públicos 

utilizados durante o evento. 

Outro resultado que chama atenção é a intenção de retorno à festa. Exatos 98,1% disseram que 

pretendem estar na cidade durante os festejos em 2018, enquanto 1,9% respondeu “talvez”. 

Ninguém disse que “não participaria”. 

A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 22 de maio de 2017. Confira o resultado do 

levantamento na íntegra 
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SOUZA PARTICIPA DO LANÇAMENTO DO 

PROJETO SESC SAÚDE MULHER NO 

MUNICÍPIO DE FRUTUOSO GOMES 

 

 

 

Na quinta-feira (14), o deputado estadual Manoel Cunha Neto, “Souza” 

(PHS), esteve em Frutuoso Gomes para participar do lançamento do projeto 

Sesc Saúde Mulher, no município, ao lado da prefeita Janda Jácome 

(PMDB), ex-prefeito Lucídio Jácome, vereadores, secretários e a população 

em geral. 

  

Durante o ato, Souza fez uso da palavra e destacou a importância da unidade 

do Sesc no município, proporcionando atendimentos visando à saúde das 

mulheres. 
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A Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher é um projeto pioneiro no país. O Rio 

Grande do Norte foi o primeiro Estado a receber o então projeto-piloto, em 

julho de 2012 sendo o resultado de uma parceria do Sistema Fecomércio-RN, 

Sesc Nacional, Sesc RN, Governo do Estado e prefeituras. 

  

A unidade percorre os municípios do Rio Grande do Norte, onde permanece 

instalado um determinado período pré-estabelecido de acordo com a 

demanda (público alvo) existente na localidade. 

  

Durante permanência em Frutuoso Gomes, a unidade, por meio de uma 

equipe de profissionais da saúde realiza ações individuais e coletivas de 

prevenção aos agravos no tocante câncer de mama e colo do útero, bem 

como, saúde sexual e reprodutiva; consultas de enfermagem, atividades 

educativas, exames preventivos e diagnósticos, mamografias, entre outros. 

  

A unidade itinerante é equipada com consultório médico, salas de 

enfermagem e de mamografia com proteção radiológica, banheiro e sala de 

atendimento. 

  

Fonte: www.costabrancanews.com 

http://www.costabrancanews.com/
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Fórum de Turismo de Caicó abre 
inscrições para submissão de 
trabalhos acadêmicos 
 

Nos próximos dias 29 e 30 de setembro, o Município de Caicó realizará um Fórum de 

Turismo para reunir acadêmicos, profissionais e gestores públicos para debater o tema 

“Políticas de Conservação do Patrimônio Cultural”. A programação trará debates 

como turismo religioso, gastronomia e identidade regional, hospitalidade e serviços 

turísticos, patrimônio natural, geoparques, entre outros temas. O local do evento será 

o auditório da Casa do Empresário. 

O Fórum de Turismo de Caicó terá carga-horária de 20 horas e contará com 

palestrantes do SENAC, UFRN, IFRN, UERN, Universidade Potiguar e Universidade 

do Cariri. Um dos destaques da programação será a apresentação de trabalhos 

acadêmicos, que deverão ser submetidos até o dia 20 de setembro, no formato resumo 

expandido. As regras de submissão e apresentação estão disponíveis 

em: www.facebook.com/forumdeturismodecaico. 

 
 

http://www.facebook.com/forumdeturismodecaico
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Fórum de Turismo de Caicó abre 

inscrições para submissão de 

trabalhos acadêmicos 
Nos próximos dias 29 e 30 de setembro, o Município de Caicó realizará um Fórum de Turismo para 

reunir acadêmicos, profissionais e gestores públicos para debater o tema “Políticas de Conservação do 

Patrimônio Cultural”. A programação trará debates como turismo religioso, gastronomia e identidade 

regional, hospitalidade e serviços turísticos, patrimônio natural, geoparques, entre outros temas. O local 

do evento será o auditório da Casa do Empresário. 

O Fórum de Turismo de Caicó terá carga-horária de 20 horas e contará com palestrantes do SENAC, 

UFRN, IFRN, UERN, Universidade Potiguar e Universidade do Cariri. Um dos destaques da 

programação será a apresentação de trabalhos acadêmicos, que deverão ser submetidos até o dia 20 de 

setembro, no formato resumo expandido. As regras de submissão e apresentação estão disponíveis 

em: www.facebook.com/forumdeturismodecaico. 

 
 

http://www.facebook.com/forumdeturismodecaico
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Fórum de Turismo de Caicó abre 

inscrições para submissão de 

trabalhos acadêmicos 

 

Nos próximos dias 29 e 30 de setembro, o Município de Caicó realizará 

um Fórum de Turismo para reunir acadêmicos, profissionais e gestores 

públicos para debater o tema “Políticas de Conservação do Patrimônio 

Cultural”. 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/09/forum-1.jpg


 

A programação trará debates como turismo religioso, gastronomia e 

identidade regional, hospitalidade e serviços turísticos, patrimônio 

natural, geoparques, entre outros temas. O local do evento será o 

auditório da Casa do Empresário. 

O Fórum de Turismo de Caicó terá carga-horária de 20 horas e contará 

com palestrantes do SENAC, UFRN, IFRN, UERN, Universidade Potiguar 

e Universidade do Cariri. 

Um dos destaques da programação será a apresentação de trabalhos 

acadêmicos, que deverão ser submetidos até o dia 20 de setembro, no 

formato resumo expandido. As regras de submissão e apresentação 

estão disponíveis em:www.facebook.com/forumdeturismodecaico. 

 
 

http://www.facebook.com/forumdeturismodecaico
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Fórum de Turismo de Caicó 

 
Nos próximos dias 29 e 30 de setembro, o Município de Caicó realizará um Fórum de 
Turismo para reunir acadêmicos, profissionais e gestores públicos para debater o tema 
“Políticas de Conservação do Patrimônio Cultural”. A programação trará debates como 
turismo religioso, gastronomia e identidade regional, hospitalidade e serviços turísticos, 
patrimônio natural, geoparques, entre outros temas. O local do evento será o auditório 
da Casa do Empresário. 
O Fórum de Turismo de Caicó terá carga-horária de 20 horas e contará com 
palestrantes do SENAC, UFRN, IFRN, UERN, Universidade Potiguar e Universidade do 
Cariri. Um dos destaques da programação será a apresentação de trabalhos 
acadêmicos, que deverão ser submetidos até o dia 20 de setembro, no formato resumo 
expandido. As regras de submissão e apresentação estão disponíveis 
em: www.facebook.com/forumdeturismodecaico. 

 
 

http://www.facebook.com/forumdeturismodecaico
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Fórum de Turismo de Caicó abre 
inscrições para submissão de 
trabalhos acadêmicos 

 

Nos próximos dias 29 e 30 de setembro, o Município de Caicó realizará um Fórum de 

Turismo para reunir acadêmicos, profissionais e gestores públicos para debater o tema 

“Políticas de Conservação do Patrimônio Cultural”. 

A programação trará debates como turismo religioso, gastronomia e identidade 

regional, hospitalidade e serviços turísticos, patrimônio natural, geoparques, entre 

outros temas. O local do evento será o auditório da Casa do Empresário. 

O Fórum de Turismo de Caicó terá carga-horária de 20 horas e contará com 

palestrantes do SENAC, UFRN, IFRN, UERN, Universidade Potiguar e Universidade 

do Cariri. 

Um dos destaques da programação será a apresentação de trabalhos acadêmicos, que 

deverão ser submetidos até o dia 20 de setembro, no formato resumo expandido. As 

regras de submissão e apresentação estão disponíveis 

em:www.facebook.com/forumdeturismodecaico. 
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Porto do Mangue será próxima cidade 

a receber Unidade Móvel do Senac 

 

Localizada na região da Costa Branca potiguar, Porto do Mangue será a 

próxima cidade a receber a Unidade Móvel de Turismo e Hotelaria do 

Senac. A ação do Sistema Fecomércio RN beneficiará 60 pessoas com 

cursos gratuitos de Auxiliar de Cozinha, Preparação de Sanduíches 

Quentes e Frios, Técnicas de Produção de Sobremesas e Bolos e 

Tortas. 

Para o lançamento das atividades, na próxima terça-feira (19), às 19h, 

ocorrerá uma solenidade, na Praça Central do município, local onde a 

Unidade será instalada. O evento terá participação de autoridades 

políticas e empresariais. 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/09/Unidade-M%C3%B3vel-Senac-2.jpg


 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, destaca que 

a cidade possui grande potencial natural e tem buscado se fortalecer 

turisticamente. “Com essa iniciativa, iremos contribuir com esse 

processo, capacitando pessoas que poderão trabalhar na área de 

gastronomia, com reflexos diretos na qualidade dos serviços 

prestados”, disse. 

A Unidade Móvel permanecerá até novembro em Porto do Mangue. O 

objetivo do Programa Senac Móvel é democratizar o acesso ao ensino 

profissional. No Rio Grande do Norte, já foram beneficiadas cidades 

como Santa Cruz, Currais Novos, Cruzeta, Carnaubais, Apodi, 

Parnamirim e Frutuoso Gomes. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA DATA: 15.09.17 
 

Senac/RN: Porto do Mangue será próxima cidade a 
receber Unidade Móvel 

 

Imagem: Reprodução/Senac 

Localizada na região do Vale do Açu e da Costa Branca potiguar, Porto do Mangue será 
a próxima cidade a receber a Unidade Móvel de Turismo e Hotelaria do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial do RN (Senac/RN). 

 
A ação do Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio/RN) beneficiará 60 pessoas com cursos gratuitos de Auxiliar de Cozinha, 
Preparação de Sanduíches Quentes e Frios, Técnicas de Produção de Sobremesas e 
Bolos e Tortas. 

 
Para o lançamento das atividades, na próxima terça-feira (19), às 19h, ocorrerá uma 
solenidade, na praça central do município, local onde a Unidade será instalada. 
O evento terá participação de autoridades políticas e empresariais, transmite informação 
da assessoria de imprensa do Senac/RN, na capital do estado. 

 
A Unidade Móvel permanecerá até novembro em Porto do Mangue. 
O objetivo do Programa Senac Móvel é democratizar o acesso ao ensino profissional. 
No estado do RN, já foram beneficiadas cidades como Santa Cruz, Currais Novos, 
Cruzeta, Carnaubais, Apodi, Parnamirim e Frutuoso Gomes. 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 16.09.17 EDITORIA: VIVER/ 
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VEÍCULO: BLOG HILNETH CORREIA  DATA: 16.09.17 
 

OFICINA PARA PACIENTES EM RECUPERAÇÃO DO AVC SERÁ 

TEMA NO FESTIVAL DA PIPA 

 
Para além da cultura gastronômica, temas como inclusão, neurociência, terapia e 

ludicidade na cozinha estarão presentes entre as ações especiais programadas para a 13º 

edição do Festival Cultural e Gastronômico da Pipa, realizado entre os dias 22 e 30 de 

setembro, na av Baía dos Golfinhos, litoral sul do RN. Uma das vivências mais 

aguardadas é a “Oficina Inclusiva: A Vida e Seus Sabores”, ação voltada para pessoas 

que sofreram AVC (Acidente Vascular Cerebral) e seus familiares, tendo a gastronomia 

como elemento terapêutico. 

A oficina acontecerá no dia 23 de setembro, às 15h30, na arena do festival, e será 

coordenada pelo chef Eugênio Cantídio. Um dos participantes deste encontro é o criador 

do Festival da Pipa, o produtor Cláudio Freitas, que no início de 2017 sofreu um Acidente 

Vascular Cerebral e encontra-se em tratamento. O encontro também mostra que é 

possível reaprender habilidades básicas como cozinhar e recuperar a independência 

depois de um acidente vascular cerebral, promovendo a inclusão e a auto-estima. Outra 

palestra que pontuará o tema é ”Sabor da Mente: O uso da neurociência na gastronomia”, 

ministrada pela psicóloga Carla Correia na noite da sexta-feira, dia 22, às 20h, aberta ao 

público. 

O 13º Festival Cultural e Gastronômico da Pipa estará em novo endereço da av. Baía dos 

Golfinhos. A edição terá uma amplitude maior, tanto em participantes como em estrutura. 

No espaço vizinho ao estacionamento dos ônibus será montada uma Cidade 

http://hilnethcorreia.com.br/wp-content/uploads/2017/09/festpip.jpg


 

Gastronômica, onde espaços diversos estarão conectados através das ações simultâneas e 

o público poderá circular e conhecer a diversidade de sabores do RN. Serão três 

concursos (Restaurantes, Novos Talentos e Melhor Feijão da Pipa), além das cozinhas ao 

vivo, feira gastronômica, degustações, shows e festins. O concurso dos restaurantes terá 

votação popular através do QRcode. Já os novos talentos terá como tema a “Goma e a 
tapioca: descoberta do sabor no Nordeste”. 

PROGRAMAÇÃO ARENA GASTRONÔMICA 2017 

22/09 – SEXTA-FEIRA 

18:00 – Solenidade de Abertura 

18:30 – Caribéu – Tacho Beneficente preparado pelos Chefs Paulo Machado e Ana Ruth 
com renda revertida ao Projeto Afeto 

19:00 – SEBRAE- RN apresenta a APROOSTRAS (Associação dos Produtores de Ostras 
do Rio Grande do Norte) 

20:30 – Sabor da Mente: O uso da neurociência na gastronomia com a Psicóloga Carla 
Correia 

FESTIM – Restaurante Oca Toca na Toca da Coruja 

23/09 – SÁBADO 

15:30 – Oficina Inclusiva: A Vida e Seus Sabores – Para pacientes que sofreram AVC e 
seus familiares – Coordenação chef Eugênio Cantídio 

18:30 – Eufrates – Harmonização com Cervejas Especiais 

19:30 – Os sabores que vem da Brasa com a Chef Paula Labaki 

20:45 – São Braz apresenta o Barista Davi Wagner 

21:45 – A Cozinha Nikkei de Edu Rejala 

24/09 – DOMINGO 

18:30 – Cozinha de Casa: Sabor, Saúde e Segurança por Profª Priscila Vanini e José 
Matheus (Novos Talentos 2016) 

20:00 – Redescoberta de sabores nordestinos – Chef Thiago Gomes 

21:30 – Cozinha Funcional Contemporânea – Chef Carol Linhares 

25/09 – SEGUNDA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Entradas 

18:00 – “Pão, Porco e PANC´s “ – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes Neto 

19:00 – “Gingado da Redinha” – Daniel Medeiros e Tadeu Rena Valente 

20:00 – “Embrulhado de Tapioca Cremosa” – Jhonata Coelho Silva e Rodrigo José 
Martins 

21:00 – “Surpresa Nordestina” – Shirley Bezerra Alves e Sammyr Balbino da Costa 
Oliveira 

23:00 – Premiação 



 

26/09 – TERÇA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Prato Principal 

18:00 – “Rainha Branca das Feiras, com Cordeiro de Sol ao Molho da Terra” – Paulo 
José Silva Barbosa e João Alves da Costa Filho 

19:00 – “Mistura de Ginga” – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes Neto 

20:00 – “Cordeiro Engomado” – Simone Grazyelle e Marcílio Cavalcante 

21:00 – “Tabatinga” – Rayanne da Silva Araújo e Raquel Costa Lins do Amaral 

23:00 – Premiação 

27/09 – QUARTA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Sobremesa 

18:00 – “Jardim de “MANI”” – Alexandre Daher Ferreira Sales e Cely dos Santos Correa 

19:00 – “MANI’ – Jefferson Mikael Gomes da Cruz 

20:00 – “Navegos” – Augusto Cesino Monteiro de Medeiros Neto e Thaline Rayane 
Reinaldo da Silva 

21:00 – “Os Sete Pecados Originais” – Reynaldo Gorgonha Neves Junior e Eloysa 
Larissa de Souza Freitas 

23:00 – Premiação 

28/09 – QUINTA-FEIRA 

18:30 – Help da Pipa Convida: A cozinheira famosa pelas cocadas e quitutes recebe um 
convidado 

20:00 – “Uma Porção de Sucesso” com o Chef Betão Barbosa 

21:30 – Concurso do Melhor feijão da Pipa 

29/09 – SEXTA-FEIRA 

18:30 – Descobrindo Sabores com SENAC RN 

20:30 – SEBRAE apresenta queijos artesanais do Seridó 

21:30 – Pães Artesanais com a gastróloga e padeira – Chef Luise Medeiros 

FESTIM – No Hotel Ponta do Madeiro 

30/09 – SÁBADO 

18:30 – Novos sabores da cozinha regional com o Chef Cumpade João 

20:00 – Nossa tribo, nossos valores, nossa comida – Chef Kalymaracaya Mendes 

21:30 – Encerramento 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA DATA: 15.09.17 
 

Senac é um dos apoiadores de Setembro Cidadão 

 
Desde o dia 1º, acontece no Rio Grande do Norte o “Setembro Cidadão”, 
projeto idealizado pelo juiz Jarbas Bezerra e a advogada Lígia Limeira, 
com base na experiência de uma década atuando com questões 
educativas. 
 
O projeto, que é pioneiro no Brasil no reconhecimento da importância da 
cidadania, faz parte do Programa Brasileiro de Educação Cidadã – 
PROBEC, e se assemelha ao movimento popular internacionalmente 
conhecido como Outubro Rosa e a campanha de conscientização do 
Novembro Azul.  
 
Como forma de identificar o mês, símbolos serão colocados nos principais 
locais da capital potiguar e flâmulas em forma de broche serão 
distribuídas gratuitamente para a população. Além disso, diversas 
instituições, entre elas o Senac RN, iluminarão suas fachadas nas cortes 
verde e amarelo. O objetivo é deixar em destaque às questões de 
cidadania nos próximos 30 dias. 
 

https://3.bp.blogspot.com/-jCXpbEbINpY/Wbv0aVgWg7I/AAAAAAABmAs/Mi9DWOzi6kYUY_Yin-Vm_JimaWwDQkVVgCLcBGAs/s1600/Setembro-Amarelo-484x363.jpg


 

Além da iluminação de suas fachadas e ações nas redes sociais, o Senac 
RN também realizará um trabalho direcionado para os alunos do 
Programa de Aprendizagem Comercial e Profissional em todo o estado. 
 
Este será o quarto ano em que o Rio Grande do Norte celebra o Setembro 
Cidadão. O dia 10 de setembro foi escolhido para marcar o “Dia Estadual 
da Educação Cidadã” no estado, a partir da Lei Complementar nº 
494/2013, instituída em 27 de agosto de 2013, por unanimidade pela 
Assembleia Legislativa. 
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