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VEÍCULO: BLOG ELVIS BEZERRA  DATA: 21.11.17 
 

Deputados participam de debate sobre Reforma Trabalhista com 
classe empresarial 
 

 
 
Evento “Novas Regras Trabalhistas: Agora é lei!” teve palestras do ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), Emmanoel Pereira, e do deputado federal, relator da reforma 
trabalhista, Rogério Marinho (PSDB).  O encontro aconteceu no hotel Holiday Inn Natal, 
nesta sexta-feira (17), com participação do presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel 
Ferreira de Souza (PSDB) e do deputado estadual, Gustavo Carvalho (PSDB) e 
representantes de dezenas de entidades empresariais. 
 
As novas leis trabalhistas entraram em vigor no 11 de novembro. Ao todo, foram alterados 
mais de 100 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que modificaram as 
relações de trabalho. Para falar dessas mudanças e da perspectiva do futuro econômico do 
país, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN (Fecomércio-RN) junto 
com a Fiern, Faern e Fetronor, promoveram o debate que atraiu a atenção de 1.200 pessoas 
que lotaram o auditório. 
 
O seminário Novas Regras Trabalhistas: Agora é lei! teria a presença do presidente da 
Câmara Federal, Rodrigo Maia. Mas o deputado federal teve agenda em Brasília e não 
participou do encontro mas enviou um vídeo de congratulação para o deputado federal 
Rogério Marinho. 
 
O evento “Novas Regras Trabalhistas: Agora é lei!” é mais uma etapa da série de encontros 
sobre a modernização das leis trabalhistas promovidos pelas entidades empresariais e que 
percorreu as cidades de Natal, Mossoró, Currais Novos, Macaíba e Santa Cruz. No evento 
de Natal, em agosto, mais de 1.200 pessoas assistiram a palestra do especialista nas 
relações de trabalho, José Pastore. 

 
 

http://www.al.rn.gov.br/portal/_ups/noticias/2017/11/17/5320c719c724357fd2ad893159a6f409.jpg
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Deputado Rodrigo Maia inova ao 

comunicar ausência de evento em vídeo 

Cereja do bolo de um evento sobre reforma trabalhista em Natal, Maia 

mandou um vídeo gravado na noite anterior, desculpando-se exclusivamente 

com o deputado Rogério Marinho 

Werther Santana/ Estadão 
Deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) mandou um vídeo gravado na noite anterior 

Marcelo Hollanda 

Não é raro no mundo dos seminários ou eventos de sindicatos ou federações o 
convidado principal, cuja presença ajudou a mobilizar público e mídia, não 
aparecer na última hora. Principalmente quando se trata de uma importante 
autoridade da República. 

As desculpas, invariavelmente, são as mesmas: problemas de agenda, quando 
não uma convocação às pressas da Presidência da República. 

Mas, na última sexta-feira, 17, o convidado de honra lançou mão de um 
expediente novo que, de certa maneira, denunciou a premeditação de sua 
ausência da qual os presentes – público e imprensa – só ficaram sabendo na 
hora. 

Cereja do bolo de um evento sobre reforma trabalhista em Natal, o deputado 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) mandou um vídeo gravado na noite anterior, 
desculpando-se exclusivamente com o colega deputado Rogério Marinho por  



 

CONTINUAÇÃO  

 

não dar as caras no mini seminário promovido pela Fecomercio-RN e que 
contou com a ilustre presença do vice-presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, Ministro potiguar Emmanoel Pereira – o homem que se gaba de ter 
julgado 15 mil processos em 2013. 

No caso da ausência de Rodrigo Maia é bastante compreensível, exceto por 
uma presunção incômoda de a não vinda do deputado já fosse fato sabido – 
não aqui, entre a federações que o aguardavam ansiosamente -, mas em 
Brasília onde as combinações entre gabinetes dentro e fora no Congresso 
sugere sempre uma saída certa para cada impasse que surge ao longo do 
caminho. 

Três semanas antes daquela sexta-feira, 17, durante um evento conjunto do 
Sindicato da Indústria da Construção Civil do RN e a Câmara Brasileira da 
Construção Civil, situação idêntica se daria com o presidente da Caixa 
Econômica, Gilberto Occhi. Como Rodrigo Maia, ele também não apareceu 
para explicar aos empresários da construção civil e do mercado imobiliário se 
o dinheiro para financiamento da casa própria voltaria para reaquecer o 
segmento. A diferença é que o cancelamento de última hora de Occhi não 
passou como algo premeditado e elaborado e já no caso de Rodrigo Maia, sim. 

Quando o ex-deputado Henrique Eduardo Alves era o todo poderoso 
presidente da Câmara Federal, os empresários potiguares pareciam viver num 
mundo encantado onde toda a magia se transformava em realidade sem as 
dores de um parto natural. Ao menor sinal de descontentamento de um 
produtor rural com o Banco do Nordeste, por exemplo, Henrique sacava o 
celular e ordenava: “Quero ele aqui amanhã sem falta!”. Podia ser um ocupado 
membro da diretoria do Banco em Fortaleza ou um secretário nacional em 
Brasília, não importava – eles estariam por aqui na hora marcada. 

Um desses personagens, que já foi tanto secretário nacional como ministro, 
desembarcou em Natal com o mesmo terno e camisa, cueca e meias do dia 
anterior, para atender uma determinação de Henrique, preocupado com a 
remessa de milho para atender produtores potiguares com a venda de balcão 
da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). 

Na última sexta-feira, 17, ao exibir o vídeo de um minuto e meio de Rodrigo 
Maia se desculpando por sua ausência, empresários ficaram um pingo 
saudosos daqueles tempos que não voltam mais. 
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Fórum de Turismo do RN e Femptur 
terão reunião introdutória nesta 
quarta-feira 

Será na quarta-feira desta semana (22), das 9h às 11h, na sala de eventos do hotel Villa 

Park (Av. Salgado Filho, 1525), a reunião introdutória do 9º Fórum de Turismo de RN e 

4ª Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN (Femptur). O evento é restrito para 

cerca de 20 pessoas, que formam uma espécie de conselho consultivo dos dois eventos. 

 

Estarão presentes na reunião, entre outros, representantes do Governo do RN e da 

Prefeitura de Natal, apoiadores como Fecomércio-RN/Senac, Sebrae-RN e Banco do 

Nordeste, assim como dirigentes de entidades de classe e membros da academia. 

Na ocasião serão apresentadas as novidades para o Fórum e a Femptur, que se 

realizarão simultaneamente nos dias 23 e 24 de março de 2018 no pavilhão Morton 

Mariz de Faria, do Centro de Convenções de Natal. A nova formatação da feira prevê 

mais de 100 estandes. Alguns operadores e agentes de viagens nacionais já 

confirmaram presença. 

http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/?attachment_id=88951
http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/?attachment_id=88951
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VEÍCULO: BLOG HILNETH CORREIA  DATA: 20.11.17 

4ª MOSTRA DE GOSTOSO É ABERTA COM GRANDE PÚBLICO 

 

A abertura oficial da 4ª Mostra de Cinema de Gostoso, nesta sexta-feira (17) à noite em 

São Miguel do Gostoso, foi bastante concorrida, com a presença de público de mais de 

800 pessoas entre moradores locais, convidados e turistas. A estrutura montada nas areias 

da Praia do Maceió, com uma tela de 12 m de comprimento por 5m de altura, projeção 

em resolução 2K, som Dolby 5.1 e 700 cadeiras transformou mais uma vez o local em um 

grande cinema ao ar livre. 

Os diretores da Mostra, Eugênio Puppo e Matheus Sundfeld, iniciaram a solenidade de 

abertura falando sobre a quarta edição, agradecendo o público e apresentando os 

integrantes do coletivo Nós do Audiovisual. O coletivo é fruto do trabalho desenvolvido 

pela Mostra de Gostoso, que há cinco anos realiza oficinas para formar e estimular os 
jovens de Gostoso na produção audiovisual. 

http://hilnethcorreia.com.br/wp-content/uploads/2017/11/P%C3%BAblico-lota-mostra.jpg
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Eugênio Puppo e Matheus Sundfeld (Foto: Aline Arruda) 

  

A noite de exibições começou com a exibição dos filmes da mostra competitiva curta “O 

Grande Ó”, uma ficção do coletivo Nós do Audiovisual. Depois foi a vez da apresentação 

dos documentários: Borá, com direção de Ângelo Defanti, e Carneiro de Ouro, dirigido 

por Dácia Ibiapina. O encerramento aconteceu com a exibição do filme de ficção Gabriel 

e a Montanha, baseado numa história verídica, que tem o ator João Pedro Zappa como 
protagonista. Zappa está em Gostoso e participou da abertura. 

A Mostra segue até terça-feira (21), com programação diária e dividida em quatro 

programações paralelas: Mostra Infantil, Mostra Competitiva, Mostra Panorama e 

Sessões Especiais. Tudo isso sendo possível graças ao patrocínio da Lei de Incentivo a 

Cultura, BNDES, Grupo Banco Mundial, Governo do Rio Grande do Norte e Governo 

Cidadão; realização da Heco Produções, CDHEC, Ministério da Cultura – Governo 

Federal e apoio da Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso, FECOMÉRCIO, 

SESC, IFRN, Cinemateca Potiguar, InterTV Cabugi, iNPUT, Mistika, Itograss e Pousada 
dos Ponteiros. 

Programação no site: 

www.mostradecinemadegostoso.com.br/2017/programacao 

http://www.mostradecinemadegostoso.com.br/2017/programacao
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Público lota mostra (Foto: Aline Arruda) 

 
Coletivo Nós do Audiovisual com diretores da mostra (Foto: Aline Arruda) 
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Ação social 

Numa inciativa do Sistema Fecomercio, a 12ª edição do projeto “Ver para 
Aprender” entregará 455 óculos de graus nos meses de novembro e dezembro 
aos beneficiados nos municípios de São Paulo do Potengi, Mossoró, Nova 
Cruz, Caicó e Natal. A ação é realizada através Serviço Social do Comércio do 
RN. 

*** Na capital potiguar, o projeto contou com a parceria das Óticas Diniz, que 
doaram as armações e lentes. Nas cinco cidades contempladas, o “Ver Para 
Aprender” realizou 538 consultas oftalmológicas entre alunos dos projetos 
educacionais do Sesc, de escolas municipais, de grupos de idosos e de outras 
instituições. 
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Vem aí um novo Sesc Mossoró 

 
Totalmente reformada, maior unidade Sesc do RN passa por grande reforma 
desde 2016 em toda sua estrutura. Novidades poderão ser conferidas dia 
03/12/17 pela população 
 
Vem aí uma unidade Sesc Mossoró totalmente reformada para você. Desde 
2016, a maior unidade do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do 
Norte (Sesc RN) passa por uma grande reforma em suas estruturas, as quais 
abrigam serviços nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e 
Assistência.  
 
A população mossoroense poderá conhecer os novos espaços no dia 3 de 
dezembro de 2017, com um domingo recreativo das 9h às 15h que incluirá 
atrações como contação de histórias, espetáculo infantil, recreação na 
piscina, torneios esportivos e show musical. A entrada será gratuita para 
associados e não associados somente nesta data; a partir dos próximos 
domingos recreativos, quem não possui cartão de associado Sesc RN pagará 
taxa de R$ 10 para ter acesso. Vale frisar que os interessados em se 
associar podem fazer o cartão na central de relacionamento da unidade. Com 

https://2.bp.blogspot.com/-6KkpJGv_nIY/WhL0YgCCQ2I/AAAAAAABp9Y/EJsATt38xvM5b6k12L4XIRBa3VtLuohhgCLcBGAs/s1600/sesc-mossor%25C3%25B3-484x363.jpg
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o cartão, o associado tem acesso não só aos domingos recreativos, mas 
também a diversos outros serviços oferecidos pela instituição. 
 
Veja algumas das novidades pós-reforma: 
 
• Estacionamento ampliado (capacidade para 85 carros) 
• Bloco administrativo ampliado 
• Novo bloco para a Central de Relacionamento 
• Reforma na sala de cinema (capacidade para 50 pessoas) 
• Ampliação da biblioteca 
• Reforma das 8 churrasqueiras 
• Reforma de vários ambientes 
• Nova Escola Sesc: climatização e ampliação das salas, Direção/Secretaria, 
Coordenação, sala dos professores, mini auditório, sala de artes/sala 
multiuso, laboratório de informática, laboratório de ciências, biblioteca, 
lanchonete e refeitório 
• Campos de futebol society e futebol de campo 
• Salão de Jogos 
• Reforma e climatização da academia 
• Reforma do restaurante – duplicação da capacidade diária 
• Ida do projeto Sesc Cidadão para a unidade do Sesc Mossoró 
• Salas de cursos 
• Reforma dos consultórios odontológicos e construção de mais 1, ampliando 
para 3 a quantidade de consultórios 
 
Fecomércio RN 
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Vem aí um novo Sesc Mossoró 
A população mossoroense poderá conhecer os novos espaços no dia 3 

Por Redação 

 

 

Vem aí uma unidade Sesc Mossoró totalmente reformada para você. Desde 2016, a 

maior unidade do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN) 

passa por uma grande reforma em suas estruturas, as quais abrigam serviços nas áreas 

de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. 

A população mossoroense poderá conhecer os novos espaços no dia 3 de dezembro de 

2017, com um domingo recreativo das 9h às 15h que incluirá atrações como contação 

de histórias, espetáculo infantil, recreação na piscina, torneios esportivos e show 

musical. A entrada será gratuita para associados e não associados somente nesta data; 

a partir dos próximos domingos recreativos, quem não possui cartão de associado 

Sesc RN pagará taxa de R$ 10 para ter acesso. Vale frisar que os interessados em se 

associar podem fazer o cartão na central de relacionamento da unidade. Com o cartão, 

o associado tem acesso não só aos domingos recreativos, mas também a diversos 

outros serviços oferecidos pela instituição. 
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Veja algumas das novidades pós-reforma: 
• Estacionamento ampliado (capacidade para 85 carros) 

• Bloco administrativo ampliado 

• Novo bloco para a Central de Relacionamento 

• Reforma na sala de cinema (capacidade para 50 pessoas) 

• Ampliação da biblioteca 

• Reforma das 8 churrasqueiras 

• Reforma de vários ambientes 

• Nova Escola Sesc: climatização e ampliação das salas, Direção/Secretaria, 

Coordenação, sala dos professores, mini auditório, sala de artes/sala multiuso, 

laboratório de informática, laboratório de ciências, biblioteca, lanchonete e refeitório 

• Campos de futebol society e futebol de campo 

• Salão de Jogos 

• Reforma e climatização da academia 

• Reforma do restaurante – duplicação da capacidade diária 

• Ida do projeto Sesc Cidadão para a unidade do Sesc Mossoró 

• Salas de cursos 

• Reforma dos consultórios odontológicos e construção de mais 1, ampliando para 3 a 

quantidade de consultórios 
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Assembleia instala em Macau projeto com cinco 
especialidades médicas e atendimentos de nutrição e 
enfermagem 
 

Nos próximos dias 29 e 30 de novembro, o município de Macau irá receber o projeto 

“Assembleia e Você”, reunindo os serviços da Assembleia Legislativa e um dos serviços 

que se destaca nessa ação é o Saúde pelo RN. 

Com o Saúde pelo RN serão oferecidos atendimentos em clínica geral, pediatria, 

cardiologia, ortopedia, dermatologia, nutrição e enfermagem. O local do evento será a 

Escola Municipal Edinor Avelino. 

Ainda na ação, os projetos Procon Legislativo e Assembleia Cidadã, sendo este último 

responsável por emissão de RG (1ª, 2ª e 3ª vias), corte de cabelo (em parceria com o 

SENAC), palestras educativas, jogos e atividades educativas de psicomotricidade. 

 

 

Atendimento médico e outras ações serão oferecidas a população macauense 

 
 

http://wallacyatlas.com/?p=42299
http://wallacyatlas.com/?p=42299
http://wallacyatlas.com/?p=42299
https://1.bp.blogspot.com/-8UGaFc8yUYk/Wgo4m4BiD2I/AAAAAAAAWC4/Z9hn6Uo4H5snjMN6xIN7zMSbOevYKCRrACPcBGAYYCw/s1600/unnamed%2B%252815%2529.jpg
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ASSEMBLEIA INSTALA PROJETO EM MACAU 

COM CINCO ESPECIALIDADES MÉDICAS E 

MAIS ATENDIMENTOS DE NUTRIÇÃO E 

ENFERMAGEM 
 
Nos próximos dias 29 e 30 de novembro, o município de Macau irá receber o 
projeto “Assembleia e Você”, reunindo os serviços da Assembleia Legislativa 
e um dos serviços que se destaca nessa ação é o Saúde pelo RN. 
 
Com o Saúde pelo RN serão oferecidos atendimentos em clínica geral, 
pediatria, cardiologia, ortopedia, dermatologia, nutrição e enfermagem. O 
local do evento será a Escola Municipal Edinor Avelino.  
 
Ainda na ação, os projetos Procon Legislativo e Assembleia Cidadã, sendo 
este último responsável por emissão de RG (1ª, 2ª e 3ª vias), corte de cabelo 
(em parceria com o SENAC), palestras educativas, jogos e atividades 
educativas de psicomotricidade.    

 
Atendimentos acontecerão em clínica geral, pediatria, cardiologia, 

ortopedia e dermatologia 
 

https://1.bp.blogspot.com/-8UGaFc8yUYk/Wgo4m4BiD2I/AAAAAAAAWC4/Z9hn6Uo4H5snjMN6xIN7zMSbOevYKCRrACPcBGAYYCw/s1600/unnamed%2B%252815%2529.jpg
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PRIMEIRA EDIÇÃO DO RODA DE BOTECO 

NATAL COMEÇA NA SEXTA, DIA 24 
 
Começa nesta sexta-feira (24), a 1ª edição do Roda de Boteco. A 
competição, que vai até o dia 16 de dezembro, promete movimentar a cidade, 
estimulando a gastronomia de boteco e o resgate da boemia. A partir do voto 
do público, o concurso vai eleger o Melhor Bar/ Boteco e o Melhor 
Atendimento. 
 
Para participar, é preciso consumir o petisco elaborado por cada 
estabelecimento, especialmente para o evento, e solicitar a cédula de 
votação. Ao todo, são 30 estabelecimentos inscritos, com petiscos no valor 
de R$ 24,90 para todos e com um detalhe: A primeira cerveja vem grátis. 
 
Este ano o Festival completou 13 anos de sucesso onde foi criado, na 
cidades de Vitória (ES). O Festival acontece também em Colatina (ES), 
Recife (PE), Caruaru (PE), Brasília (DF) e Feira de Santana (BA). O evento 
pretende também aumentar o movimento nos bares e botecos de Natal ao 
longo do período de disputa.  
 
O Festival é realizado pela Ecos Eventos com patrocínio da Cerveja 
DEVASSA e apoio do SENAC - FECOMÉRCIO, SEBRAE. A apuração dos 
votos fica a cargo da Merccato Inteligência Competitiva. A lista de bares e 
botecos concorrentes, com os petiscos inscritos pode ser conferida no 
site www.rodadeboteco.com.br.  
 

 
Bife trinchado é uma das opções do Bardallo´s na Cidade Alta 

http://www.rodadeboteco.com.br./
https://3.bp.blogspot.com/-38-cMjzASF8/WhSDfwVNYrI/AAAAAAAAWHw/MfMhi8aJbWAfhed8j4W-wQHvAQ4GR8BQgCLcBGAs/s1600/Bardallo%2527s%2BComida%2Be%2BArte%2B-%2BBife%2BTrinchado%2B-%2B1.jpg
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Primeira edição do Roda de Boteco Natal começa 
dia 24 de novembro 

Festival vai reunir 30 bares e botecos, que concorrerão às categorias Melhor 

Bar e Melhor Atendimento 

– Botequeiros de Natal têm mais um motivo para se reunir: começa na sexta-

feira (24), a 1ª edição do Roda de Boteco. A competição, que vai até o dia 16 

de dezembro, promete movimentar a cidade, estimulando a gastronomia de 

boteco e o resgate da boemia. A partir do voto do público, o concurso vai 

eleger o Melhor Bar/ Boteco e o Melhor Atendimento. 

  

Para participar, é preciso consumir o petisco elaborado por cada 

estabelecimento, especialmente para o evento, e solicitar a cédula de 

votação. Ao todo, são 30 estabelecimentos inscritos, com petiscos no valor de 

R$ 24,90 para todos e com um detalhe: A primeira cerveja vem grátis. 

  

Este ano o Festival completou 13 anos de sucesso onde foi criado, na cidades 

de Vitória (ES). O Festival acontece também em Colatina (ES), Recife (PE), 

Caruaru (PE), Brasília (DF) e Feira de Santana (BA). O evento pretende 

também aumentar o movimento nos bares e botecos de Natal ao longo do 

período de disputa. Na capital capixaba, onde o Roda de Boteco está em sua 

décima terceira edição, um aumento de 60% na movimentação dos bares 

participantes foi registrado este ano, segundo dados do Sebrae do Espírito 

Santo. 
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Premiação 

Como em todas as edições, durante o Festival, os clientes serão os jurados. 

Após provar os petiscos criados exclusivamente por cada participante, o 

público deverá atribuir notas e eleger a melhor iguaria, considerando critérios 

como sabor e criatividade na elaboração do tira-gosto, qualidade do 

atendimento, o serviço de bebidas e a higiene do local. 

  

Para estimular e valorizar o bom serviço, o Roda de Boteco vai oferecer 

premiações que serão entregues em um evento de encerramento, que 

acontece no dia 18 de dezembro. Durante a solenidade, os vencedores dos 

primeiros, segundos e terceiros lugares nas categorias Melhor Bar/ Boteco 

ganham troféus. Na categoria Melhor Atendimento, os garçons concorrem a 

prêmios de R$1 mil para o primeiro lugar, R$ 750 para o segundo e R$ 500 

para o terceiro colocado, além de troféus. 

 

Treinamento de garçons 

O Roda de Boteco tem, ainda, um objetivo de capacitar e melhorar o 

atendimento das casas participantes. Por isto, antes do início do evento, 

palestras são ministradas com o objetivo de deixar no pós-evento um resíduo 

imprescindível para cada casa: a melhoria constante da qualidade. Nesta 

edição, os 120 garçons participantes terão, além do treinamento específico 

para o festival, uma palestra sobre “Qualidade no atendimento”, uma palestra 

sobre cervejas e um curso específico sobre o festival. As atividades serão 

realizadas no dia 20 de novembro, segunda-feira, no auditório do SEBRAE no 

período da manhã, das 9h às 12h a primeira turma e das 14 às 17h para a 

segunda turma. 
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O treinamento conta ainda com uma etapa onde são esclarecidas dúvidas 

sobre o  regulamento do Roda de Boteco. “É muito importante que os garçons 

conheçam profundamente como funciona o Roda de Boteco e qual a melhor 

forma que eles vão buscar os votos para concorrer aos prêmios. Tudo isso 

visando a melhoria da qualidade do atendimento durante o Festival”, ressalta 

o coordenador Carlos Alberto Santos. 

  

O Festival é realizado pela Ecos Eventos com patrocínio da Cerveja 

DEVASSA e apoio do SENAC – FECOMÉRCIO,SEBRAE. A apuração dos 

votos fica a cargo da Merccato Inteligência Competitiva. 

  

A lista de bares e botecos concorrentes, com os petiscos inscritos pode ser 

conferida no site www.rodadeboteco.com.br 

 
Mais informações acesse o link: 
http://cristinalira.com/primeira-edicao-do-roda-de-boteco-natal-comeca-dia-24-de-
novembro/ 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rodadeboteco.com.br%2F&data=02%7C01%7Clira_cris%40hotmail.com%7C30fc24cb24d4442963b708d52db56de1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636465180409288055&sdata=uFTvqtHuM%2B5GVNPyziv%2BMPDVEJlFocC%2F5JtEf5J5hj0%3D&reserved=0
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