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Reforma Previdenciária necessária 
As entidades representativas do setor produtivo do Rio Grande do Norte, em nota conjunta, 

defendem a urgente reforma Previdenciária, em processo e votação na Câmara Federal. 

 
As entidades representativas do setor produtivo do Rio Grande do Norte, em nota conjunta, 

defendem a urgente reforma Previdenciária, em processo de discussão e votação na Câmara 

Federal. 

Leiam a nota das Federações: 

As entidades representativas do setor produtivo potiguar, conscientes da responsabilidade com 

seus associados, bem como, do papel de protagonismo que exercem a bem do desenvolvimento do 
Rio Grande do Norte, alertam sobre a necessidade do equilíbrio das contas públicas, fato a ser 

perseguido com a aprovação da Reforma Previdenciária. 

O Brasil, com conhecidos reflexos no Rio Grande do Norte, já deveria ter feito esta reforma, 
inclusive, corrigindo distorções nos sistemas de Previdência dos setores público e privado, 

evitando benefícios que terminam penalizando a maioria das pessoas, tanto pelo desequilíbrio 
das contas públicas, quanto pela consequente ausência de recursos financeiros para os serviços 

básicos de atendimento a população. 

Não é razoável conviver com um déficit anual de, aproximadamente, R$ 200 bilhões, provocados 
por regimes vigentes no Brasil. Ademais, o número de aposentados aumenta 3,5% ao ano, 

enquanto o ingresso de trabalhadores, no mesmo período, não supera 0,7%. Há, portanto, um 

visível desequilíbrio que, inegavelmente, contribui para uma irremediável falência do sistema 

previdenciário. 

Diante do exposto e de outros argumentos técnicos que foram analisados, as entidades 
signatárias esperam, inicialmente, a serenidade do debate e que a própria sociedade entenda a 

necessidade inadiável da reforma previdenciária. 

Em ato contínuo, renovam, mais uma vez, a expectativa de que o Congresso Nacional, por seus 
Deputados Federais e Senadores, atue com a responsabilidade que o momento exige, aprovando 

a reforma previdenciária encaminhada pelo Governo Federal. 
Natal-RN, 08 de dezembro de 2017. 

Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte 

FIERN 

Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte 

FAERN 

Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 
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Nota das entidades empresariais em defesa da 
reforma da previdência 
 

 
Reforma previdenciária necessária 
As entidades representativas do setor produtivo potiguar, conscientes da 
responsabilidade com seus associados, bem como, do papel de protagonismo que 
exercem a bem do desenvolvimento do Rio Grande do Norte, alertam sobre a 
necessidade do equilíbrio das contas públicas, fato a ser perseguido com a aprovação 
da Reforma Previdenciária. 
O Brasil, com conhecidos reflexos no Rio Grande do Norte, já deveria ter feito esta 
reforma, inclusive, corrigindo distorções nos sistemas de Previdência dos setores público 
e privado, evitando benefícios que terminam penalizando a maioria das pessoas, tanto 
pelo desequilíbrio das contas públicas, quanto pela consequente ausência de recursos 
financeiros para os serviços básicos de atendimento a população. 
 
Não é razoável conviver com um déficit anual de, aproximadamente, R$ 200 bilhões, 
provocados por regimes vigentes no Brasil. Ademais, o número de aposentados 
aumenta 3,5% ao ano, enquanto o ingresso de trabalhadores, no mesmo período, não 
supera 0,7%. Há, portanto, um visível desequilíbrio que, inegavelmente, contribui para 
uma irremediável falência do sistema previdenciário. 
Diante do exposto e de outros argumentos técnicos que foram analisados, as entidades 
signatárias esperam, inicialmente, a serenidade do debate e que a própria sociedade 
entenda a necessidade inadiável da reforma previdenciária. 
Em ato contínuo, renovam, mais uma vez, a expectativa de que o Congresso Nacional, 
por seus Deputados Federais e Senadores, atue com a responsabilidade que o 
momento exige, aprovando a reforma previdenciária encaminhada pelo Governo 
Federal. 
Natal-RN, 07 de dezembro de 2017. 
Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte 
FAERN 
Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 
FECOMERCIO 
Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Nordeste 
FETRONOR 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte 
FIERN 
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Instituições representativas do setor 
produtivo do RN defendem em nota 
reforma da Previdência 

 
Em nota divulgada nesta quinta-feira, 07 de dezembro, as 

principais instituições representativas do setor produtivo 

do Rio Grande do Norte, Federação das Indústrias (FIERN), 

Federação do Comércio (FECOMERCIO), Federação dos 

Transportes (FETRONOR) e Federação da Agricultura (FAERN) 

defendem a aprovação da reforma da Previdência; alertam 

para o déficit gigantesco provocado nas contas públicas 

pelo regime em vigor; e pedem que os parlamentares federais 

atuem com responsabilidade e votem favorável à reforma. 

  

Leia a íntegra da nota abaixo: 
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Entidades produtivas do RN 

defendem reforma 

previdenciária necessária 
Federações alertam sobre a necessidade do equilíbrio das contas públicas 

Por Redação 

 

 

As entidades representativas do setor produtivo potiguar, conscientes da responsabilidade com 

seus associados, bem como, do papel de protagonismo que exercem a bem do desenvolvimento do 

Rio Grande do Norte, alertam sobre a necessidade do equilíbrio das contas públicas, fato a ser 

perseguido com a aprovação da Reforma Previdenciária. 

O Brasil, com conhecidos reflexos no Rio Grande do Norte, já deveria ter feito esta reforma, 

inclusive, corrigindo distorções nos sistemas de Previdência dos setores público e privado, 

evitando benefícios que terminam penalizando a maioria das pessoas, tanto pelo desequilíbrio das 

contas públicas, quanto pela consequente ausência de recursos financeiros para os serviços básicos 

de atendimento a população. 

Não é razoável conviver com um déficit anual de, aproximadamente, R$ 200 bilhões, provocados 

por regimes vigentes no Brasil. Ademais, o número de aposentados aumenta 3,5% ao ano, 

enquanto o ingresso de trabalhadores, no mesmo período, não supera 0,7%. Há, portanto, um  
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visível desequilíbrio que, inegavelmente, contribui para uma irremediável falência do sistema 

previdenciário. 

Diante do exposto e de outros argumentos técnicos que foram analisados, as entidades signatárias 

esperam, inicialmente, a serenidade do debate e que a própria sociedade entenda a necessidade 

inadiável da reforma previdenciária. 

Em ato contínuo, renovam, mais uma vez, a expectativa de que o Congresso Nacional, por seus 

Deputados Federais e Senadores, atue com a responsabilidade que o momento exige, aprovando a 

reforma previdenciária encaminhada pelo Governo Federal. 

Natal-RN, 07 de dezembro de 2017. 

Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte 

FAERN 

Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 

FECOMERCIO 

Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Nordeste 

FETRONOR 

Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte 

FIERN 
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Notícias da Noite - Portal da Abelhinha 

Golpistas usam nome da Fecomércio e do seu presidente em falsa campanha solidária 
 
http://bit.ly/2ADlYkk 
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ALERTA: GOLPISTAS USAM NOME DA 

FECOMÉRCIO 
 

 

 
 
 

http://virginiacoelli.com.br/wp-content/uploads/2017/12/GOLPE.jpeg
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Golpistas usam nome da Fecomércio e do 

seu presidente em falsa campanha 

solidária 
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Golpistas usam nome da Fecomércio e do seu 
presidente em falsa campanha solidária 

 
 
A Fecomércio RN vem ao público alertar que criminosos estão usando o nome da 
instituição e do seu presidente, Marcelo Quiroz pedindo doações em dinheiro para uma 
falsa campanha solidária. 
  
Além de ligações, os criminosos criaram um perfil falso no Whatsapp coma  foto do 
presidente Marcelo Queiroz. 
  
Tanto a instituição quanto o seu presidente estão dotando medidas cabíveis e pedem 
para que as pessoas fiquem atentas e não façam nenhuma doação. 
  

 
 



 

VEÍCULO: BLOG POLÍTICA EM FOCO  DATA: 07.12.17 

Fecomércio emite nota alertando que golpistas 

estão usando nome do presidente da Fecomércio 

 
A Federação do Comércio do Rio Grande do Norte emitiu nota oficial 

alertando que golpistas estão usando o nome do presidente da Fecomércio, 

Marcelo Queiroz. 

Veja a nota na íntegra: 

 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR/FATOR RRH  DATA: 07.12.17 
 

Golpistas estão usando o nome da 

Fecomércio em falsa campanha 
A Fecomércio do RN emitiu nota denunciando que golpistas estão usando o nome da entidade e 

do seu Presidente, Marcelo Queiróz, numa falsa campanha de solidariedade. 

 
A Fecomércio do RN emitiu nota denunciando que golpistas estão usando o nome da entidade e 

do seu Presidente, Marcelo Queiróz, numa falsa campanha de solidariedade. 
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Comércio natalense espera aquecimento 

para vendas de fim de ano 

Sinalização mostra otimismo para o mercado e faz com que os comerciantes 

pensem em chamar a atenção dos clientes. Muitos começaram a investir em 

estoques e lançamentos 

José Aldenir / Agora Imagens 
Com a proximidade das festas de fim de ano, o comércio natalense vivencia boas expectativas para as vendas 

Redação 

Com a proximidade das festas de fim de ano, o comércio natalense vivencia 
boas expectativas para as vendas. Alguns fatores econômicos e sociais estão 
ajudando a moldar o cenário do mercado neste período. Com a proximidade 
dos festejos, a população começa a contar com o dinheiro extra e um desses 
pontos é o recebimento do 13º salário. Com isso, o natalense já começa a 
planejar qual a melhor forma de gastar esse dinheiro e, assim, injetar na 
economia uma boa movimentação financeira este ano. 

Um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Comércio da Fecomércio RN (IPDC/Fecomércio RN) mostrou que, no ano de 
2017, o consumidor deve desembolsar em média R$ 281,23, o que representa 
um aumento de 2,8% comparado ao ano anterior. Se a pesquisa confirma que 
esta é a melhor época para o comércio, o levantamento também mostra que é 
o período preferido das pessoas para as compras, principalmente a véspera do  
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Natal, já que 64% das pessoas declararam que pretendem ir às compras, ou 
seja, seis em cada dez natalenses planejam gastar no fim de ano. 

A sinalização mostra otimismo para o mercado e faz com que os comerciantes 
pensem em chamar a atenção dos clientes. Muitos começaram a investir em 
estoques e lançamentos, e já começaram a sentir o reflexo deste investimento. 
É o caso do segmento de perfumes e cosméticos, que segundo a pesquisa deve 
ter um aumento de 20,1%, sendo o terceiro da lista de produtos mais citados 
na pesquisa, ficando atrás apenas do setor de vestuário e brinquedos. 

Para a empresária Luciana Minora, o foco é facilitar a vida do cliente e 
oferecer opções que simplifiquem a busca pelos presentes. “As pessoas 
querem agradar e, ao mesmo tempo, ganhar praticidade no dia a dia. Por isso, 
apostamos em sugestões de kits nessa época do ano, que funcionam muito 
bem para quem quer acertar no presente e ainda comprar tudo de forma mais 
prática”, detalha. 

Apostando em ações criativas para atrair o consumidor neste final de ano, o 
Grupo L’Occitane vem impulsionando as linhas lançadas no último mês, além 
da variedade de opções para presentear os amigos secretos. Há presentes em 
versão miniatura do quiosque da marca L’Occitane au Brésil, localizado no 
segundo piso do Midway Mall, garantindo praticidade e comodidade na hora 
de presentear. Algumas novidades são as composições em miniaturas das 
fragrâncias Capim-Limão e Pomar de Flores (Flor de Graviola e Flor de 
Carambola). Há também produtos regulares em kits com embalagem festiva 
para as linhas de Mandacaru, Água de Coco e Capim-Limão. 

Já na L’Occitane en Provence, no terceiro piso do Midway, o destaque é o Eau 
de Parfum Terre de Lumière Edição Especial, versão limitada com design 
autêntico e comemorativo da primeira fragrância aromática gourmand da 
marca, podendo ser encontrado nas opções de 90ml, 50ml e uma versão spray 
para bolsa de 10ml. Há também os produtos que compõem o lançamento da 
linha Boas Festas, com perfume, sabonete líquido, creme para o corpo e para 
as mãos e bálsamo labial. 
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Comércio natalense espera aquecimento para vendas de fim de ano 

 

Com a proximidade das festas de fim de ano, o comércio natalense vivencia 
boas expectativas para as vendas. Alguns fatores econômicos e sociais estão 
ajudando a moldar o cenário do mercado neste período. Com a proximidade 
dos festejos, a população começa a contar com o dinheiro extra e um desses 
pontos é o recebimento do 13º salário. Com isso, o natalense já começa a 
planejar qual a melhor forma de gastar esse dinheiro e, assim, injetar na 
economia uma boa movimentação financeira este ano. Um levantamento 
realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio 
da Fecomércio RN (IPDC/Fecomércio RN) mostrou que, no ano de 2017, o 
consumidor deve desembolsar em média R$ 281,23, o que representa um 
aumento de 2,8% comparado ao ano anterior. Se a pesquisa confirma que 
esta é a melhor época para o comércio, o levantamento também mostra que 
é o período preferido das pessoas para as compras, principalmente a 
véspera do Natal, já que 64% das pessoas declararam que pretendem ir às 
compras, ou seja, seis em cada dez natalenses planejam gastar no fim de 
ano. A sinalização mostra otimismo para o mercado e faz com que os 
comerciantes pensem em chamar a atenção dos clientes. Muitos começaram 
a investir em estoques e lançamentos, e já começaram a sentir o reflexo 
deste investimento. É o caso do segmento de perfumes e cosméticos, que 
segundo a pesquisa deve ter um aumento de 20,1%, sendo o terceiro da lista 
de produtos mais citados na pesquisa, ficando atrás apenas do setor de 
vestuário e brinquedos. Para a empresária Luciana Minora, o foco é facilitar a  
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vida do cliente e oferecer opções que simplifiquem a busca pelos presentes. 
“As pessoas querem agradar e, ao mesmo tempo, ganhar praticidade no dia 
a dia. Por isso, apostamos em sugestões de kits nessa época do ano, que 
funcionam muito bem para quem quer acertar no presente e ainda comprar 
tudo de forma mais prática”, detalha. Apostando em ações criativas para 
atrair o consumidor neste final de ano, o Grupo L’Occitane vem 
impulsionando as linhas lançadas no último mês, além da variedade de 
opções para presentear os amigos secretos. Há presentes em versão 
miniatura do quiosque da marca L’Occitane au Brésil, localizado no segundo 
piso do Midway Mall, garantindo praticidade e comodidade na hora de 
presentear. Algumas novidades são as composições em miniaturas das 
fragrâncias Capim-Limão e Pomar de Flores (Flor de Graviola e Flor de 
Carambola). Há também produtos regulares em kits com embalagem festiva 
para as linhas de Mandacaru, Água de Coco e Capim-Limão. Já na 
L’Occitane en Provence, no terceiro piso do Midway, o destaque é o Eau de 
Parfum Terre de Lumière Edição Especial, versão limitada com design 
autêntico e comemorativo da primeira fragrância aromática gourmand da 
marca, podendo ser encontrado nas opções de 90ml, 50ml e uma versão 
spray para bolsa de 10ml. Há também os produtos que compõem o 
lançamento da linha Boas Festas, com perfume, sabonete líquido, creme 
para o corpo e para as mãos e bálsamo labial. 
 



 

VEÍCULO: BLOG HILNETH CORREIA  DATA: 07.12.17 
 

 

COMÉRCIO NATALENSE ESPERA AQUECIMENTO PARA 

VENDAS DE FIM DE ANO 

 

Com a proximidade das festas de fim de ano, o comércio natalense vivencia boas 

expectativas para as vendas. Alguns fatores econômicos e sociais estão ajudando a moldar 

o cenário do mercado neste período.Com a proximidade dos festejos, a população começa 

a contar com o dinheiro extra e um desses pontos é o recebimento do 13º salário. Com 

isso, o natalense já começa a planejar qual a melhor forma de gastar esse dinheiro e, 

assim, injetar na economia uma boa movimentação financeira este ano. 

Um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio 

da Fecomércio RN (IPDC/Fecomércio RN) mostrou que, no ano de 2017, o consumidor 

deve desembolsar em média R$ 281,23, o que representa um aumento de 2,8% 

comparado ao ano anterior. Se a pesquisa confirma que esta é a melhor época para o 

comércio, o levantamento também mostra que é o período preferido das pessoas para as 

compras, principalmente a véspera do Natal, já que 64% das pessoas declararam que 

pretendem ir às compras, ou seja, seis em cada dez natalenses planejam gastar no fim de 
ano. 

A sinalização mostra otimismo para o mercado e faz com que os comerciantes pensem 

em chamar a atenção dos clientes. Muitos começaram a investir em estoques e 

lançamentos, e já começaram a sentir o reflexo deste investimento. É o caso do segmento 

de perfumes e cosméticos, que segundo a pesquisa deve ter um aumento de 20,1%, sendo  

http://hilnethcorreia.com.br/wp-content/uploads/2017/12/Loja-LOccitane-en-Provence.jpg
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o terceiro da lista de produtos mais citados na pesquisa, ficando atrás apenas do setor de 
vestuário e brinquedos. 

 

Apostando em ações criativas para atrair o consumidor neste final de ano, o Grupo 

L’Occitane vem impulsionando as linhas lançadas no último mês, além da variedade de 

opções para presentear os amigos secretos. Há presentes em versão miniatura do quiosque 

da marca L’Occitane au Brésil, localizado no segundo piso do Midway Mall, garantindo 

praticidade e comodidade na hora de presentear. Algumas novidades são as composições 

em miniaturas das fragrâncias Capim-Limão e Pomar de Flores (Flor de Graviola e Flor 

de Carambola). Há também produtos regulares em kits com embalagem festiva para as 

linhas de Mandacaru, Água de Coco e Capim-Limão. 

Já na L’Occitane en Provence, no terceiro piso do Midway, o destaque é o Eau de Parfum 

Terre de Lumière Edição Especial, versão limitada com design autêntico e comemorativo 

da primeira fragrância aromática gourmand da marca, podendo ser encontrado nas opções 

de 90ml, 50ml e uma versão spray para bolsa de 10ml. Há também os produtos que 

compõem o lançamento da linha Boas Festas, com perfume, sabonete líquido, creme para 

o corpo e para as mãos e bálsamo labial. 
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Comércio natalense espera aquecimento para 

vendas de fim de ano 

 
Com a proximidade das festas de fim de ano, o comércio natalense vivencia boas 

expectativas para as vendas. Alguns fatores econômicos e sociais estão ajudando 

a moldar o cenário do mercado neste período. Com a proximidade dos festejos, a 

população começa a contar com o dinheiro extra e um desses pontos é o 

recebimento do 13º salário. Com isso, o natalense já começa a planejar qual a 

melhor forma de gastar esse dinheiro e, assim, injetar na economia uma boa 
movimentação financeira este ano. 

Um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do 

Comércio da Fecomércio RN (IPDC/Fecomércio RN) mostrou que, no ano de 

2017, o consumidor deve desembolsar em média R$ 281,23, o que representa 

um aumento de 2,8% comparado ao ano anterior. Se a pesquisa confirma que 

esta é a melhor época para o comércio, o levantamento também mostra que é o 

período preferido das pessoas para as compras, principalmente a véspera do 

Natal, já que 64% das pessoas declararam que pretendem ir às compras, ou seja, 

seis em cada dez natalenses planejam gastar no fim de ano. 

A sinalização mostra otimismo para o mercado e faz com que os comerciantes 
pensem em chamar a atenção dos clientes. Muitos começaram a investir em  
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estoques e lançamentos, e já começaram a sentir o reflexo deste investimento. É 

o caso do segmento de perfumes e cosméticos, que segundo a pesquisa deve ter 

um aumento de 20,1%, sendo o terceiro da lista de produtos mais citados na 
pesquisa, ficando atrás apenas do setor de vestuário e brinquedos. 

Para a empresária Luciana Minora, o foco é facilitar a vida do cliente e oferecer 

opções que simplifiquem a busca pelos presentes. “As pessoas querem agradar e, 

ao mesmo tempo, ganhar praticidade no dia a dia. Por isso, apostamos em 

sugestões de kits nessa época do ano, que funcionam muito bem para quem quer 
acertar no presente e ainda comprar tudo de forma mais prática”, detalha. 

Apostando em ações criativas para atrair o consumidor neste final de ano, o 

Grupo L'Occitane vem impulsionando as linhas lançadas no último mês, além da 

variedade de opções para presentear os amigos secretos. Há presentes em versão 

miniatura do quiosque da marca L’Occitane au Brésil, localizado no segundo 

piso do Midway Mall, garantindo praticidade e comodidade na hora de 

presentear. Algumas novidades são as composições em miniaturas das 

fragrâncias Capim-Limão e Pomar de Flores (Flor de Graviola e Flor de 

Carambola). Há também produtos regulares em kits com embalagem festiva para 
as linhas de Mandacaru, Água de Coco e Capim-Limão. 

Já na L’Occitane en Provence, no terceiro piso do Midway, o destaque é o Eau 

de Parfum Terre de Lumière Edição Especial, versão limitada com design 

autêntico e comemorativo da primeira fragrância aromática gourmand da marca, 

podendo ser encontrado nas opções de 90ml, 50ml e uma versão spray para 

bolsa de 10ml. Há também os produtos que compõem o lançamento da linha 

Boas Festas, com perfume, sabonete líquido, creme para o corpo e para as mãos 
e bálsamo labial. 
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Empresas e empresários do RN são 

homenageados por Revista Negócios com troféu 

"Transformadores" 

 
A Revista Negócios, que comemora 10 anos no próximo dia 12 de dezembro 

com a palestra do economista da Globo News Ricardo Amorim, vai homenagear 

empresários, líderes e empresas que prestaram relevantes serviços à economia do 

Rio Grande do Norte. O troféu “Negócios Transformadores” será entregue 

durante o Fórum Negócios, no Teatro Riachuelo, no Midway, em 

Natal.  “Vamos premiar quem faz a diferença, empresários e empresas com 

desempenho e história reconhecidos”, destaca o jornalista Jean Valério, Diretor 

da Revista Negócios. 

Entre os homenageados estão os empresários Marcelo Alecrim (fundador da 

ALE), Fernando Bezerra (sócio da ECOCIL, ex-senador e ex-ministro), Paulo de 

Paula (fundador e ex mantenedor da UNP – Universidade Potiguar), Manoel de 

Andrade Lima Filho (empresário do turismo - Aram Hotéis), o médico 

empreendedor Pedro Cavalcanti, o Secretário de Desenvolvimento Econômico 

do RN Flávio Azevedo (ex-presidente da FIERN e CNI), o superintendente da 

Caixa Econômica no Estado Carlos Antônio de Araújo, o presidente da ABCC – 
Associação Brasileira de Criadores de Camarão Itamar Rocha, o presidente da  
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Assembleia Legislativa do RN Ezequiel Ferreira de Sousa, a presidente da 

JUCERN – Junta Comercial do Rio Grande do Norte Samya Bastos, a secretária 

de Comunicação do RN Juliska Azevedo (pelo destaque nacional das campanhas 
DETRAN-RN), a Unimed Natal, a Arena das Dunas e a UNIFACEX. 

Ricardo Amorim faz palestra da noite 

Voz ativa de uma geração, com ampla experiência em economia, palestrante 

reconhecido internacionalmente, que vê o Brasil de fora, com uma perspectiva 

mais ampla dos negócios. Estas são apenas algumas características relacionadas 

ao economista Ricardo Amorim, que vai estar em Natal no próximo dia 12 de 

dezembro para ministrar uma palestra sobre as tendências da economia no Brasil 

em 2018. O evento será realizado no Teatro Riachuelo e comemora os 10 anos 

da Revista NEGÓCIOS. As senhas já estão disponíveis na bilheteria do Teatro 
ou na internet através do ingressorapido.com.    

O Fórum Negócios é uma realização da Acarta Comunicação, empresa que edita 

a Revista Negócios. São dez anos documentando a história da economia 

potiguar, apoiando a livre iniciativa, as empresas e os empresários do Estado. O 

Fórum  tem patrocínio da Condor Participações, ALESAT, Dois A Engenharia e 

UNIFACEX. O evento conta com apoio do Sistema Opinião, TV Ponta Negra, 

Unimed Natal, Detran-RN, Sebrae-RN, Harabelo Viagens, ABIH-RN, Volvo, 

Jeep Atlanta, Governo do RN, Prefeitura de Natal, CDL Natal, Fecomercio-RN, 

Sistema FIERN, Arena das Dunas, Natal Card, Unigráfica, Fala Síndico, Rádio 
98 FM, Jovem Pan, Rádio 95 FM, Bandeirantes Out Door, Maxmeio, Executiva. 

  

SOBRE O PALESTRANTE 

Único brasileiro incluído na lista dos mais importantes e melhores palestrantes 

mundiais do Speaks Corner, Ricardo Amorim profere, há anos, palestras sobre 

economia e tendências no Brasil e exterior. Economista, formado pela USP, é 

pós-graduado em Administração e Finanças Internacionais pela ESSEC de Paris. 

Atuando no mercado financeiro desde 1992, trabalhou em Nova York, Paris e 

São Paulo, como economista e estrategista de investimentos. Amorim é um dos 

debatedores do programa Manhattan Connection da Globo News desde 2003. É 

também colunista na revista IstoÉ e apresentou a coluna Economia e Negócios 
na Rádio Eldorado. 
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O quê: FÓRUM NEGÓCIOS 

Quando: 12 de dezembro de 2017 

Onde: Teatro Riachuelo, Midway 

Senhas: Bilheteria do Teatro ou IngressoRapido.com 

EVENTO DE LANÇAMENTO 10 ANOS REVISTA NEGOCIOS 

 
 



 

VEÍCULO: REVISTA NEGÓCIOS  DATA: 07.12.17 
 

Empresas e empresários do RN são homenageados por Revista 
Negócios com troféu “Transformadores” 

 

A Revista Negócios, que comemora 10 anos no próximo dia 12 de dezembro 
com a palestra do economista da Globo News Ricardo Amorim, vai 
homenagear empresários, líderes e empresas que prestaram relevantes 
serviços à economia do Rio Grande do Norte. O troféu “Negócios 
Transformadores” será entregue durante o Fórum Negócios, no Teatro 
Riachuelo, no Midway, em Natal. “Vamos premiar quem faz a diferença, 
empresários e empresas com desempenho e história reconhecidos”, destaca 
o jornalista Jean Valério, Diretor da Revista Negócios. Entre os 
homenageados estão os empresários Marcelo Alecrim (fundador da ALE), 
Fernando Bezerra (sócio da ECOCIL, ex-senador e ex-ministro), Paulo de 
Paula (fundador e ex mantenedor da UNP – Universidade Potiguar), Manoel 
de Andrade Lima Filho (empresário do turismo – Aram Hotéis), o médico 
empreendedor Pedro Cavalcanti, o Secretário de Desenvolvimento 
Econômico do RN Flávio Azevedo (ex-presidente da FIERN e CNI), o 
superintendente da Caixa Econômica no Estado Carlos Antônio de Araújo, o  
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presidente da ABCC – Associação Brasileira de Criadores de Camarão 
Itamar Rocha, o presidente da Assembleia Legislativa do RN Ezequiel 
Ferreira de Sousa, a presidente da JUCERN – Junta Comercial do Rio 
Grande do Norte Samya Bastos, a secretária de Comunicação do RN Juliska 
Azevedo (pelo destaque nacional das campanhas DETRAN-RN), a Unimed 
Natal, a Arena das Dunas e a UNIFACEX. Ricardo Amorim faz palestra da 
noite Voz ativa de uma geração, com ampla experiência em economia, 
palestrante reconhecido internacionalmente, que vê o Brasil de fora, com 
uma perspectiva mais ampla dos negócios. Estas são apenas algumas 
características relacionadas ao economista Ricardo Amorim, que vai estar em 
Natal no próximo dia 12 de dezembro para ministrar uma palestra sobre as 
tendências da economia no Brasil em 2018. O evento será realizado no 
Teatro Riachuelo e comemora os 10 anos da Revista NEGÓCIOS. As senhas 
já estão disponíveis na bilheteria do Teatro ou na internet através do 
ingressorapido.com. O Fórum Negócios é uma realização da Acarta 
Comunicação, empresa que edita a Revista Negócios. São dez anos 
documentando a história da economia potiguar, apoiando a livre iniciativa, as 
empresas e os empresários do Estado. O Fórum tem patrocínio da Condor 
Participações, ALESAT, Dois A Engenharia e UNIFACEX. O evento conta 
com apoio do Sistema Opinião, TV Ponta Negra, Unimed Natal, Detran-RN, 
Sebrae-RN, Harabelo Viagens, ABIH-RN, Volvo, Jeep Atlanta, Governo do 
RN, Prefeitura de Natal, CDL Natal, Fecomercio-RN, Sistema FIERN, Arena 
das Dunas, Natal Card, Unigráfica, Fala Síndico, Rádio 98 FM, Jovem Pan, 
Rádio 95 FM, Bandeirantes Out Door, Maxmeio, Executiva. SOBRE O 
PALESTRANTE Único brasileiro incluído na lista dos mais importantes e 
melhores palestrantes mundiais do Speaks Corner, Ricardo Amorim profere, 
há anos, palestras sobre economia e tendências no Brasil e exterior. 
Economista, formado pela USP, é pós-graduado em Administração e 
Finanças Internacionais pela ESSEC de Paris. Atuando no mercado 
financeiro desde 1992, trabalhou em Nova York, Paris e São Paulo, como 
economista e estrategista de investimentos. Amorim é um dos debatedores 
do programa Manhattan Connection da Globo News desde 2003. É também 
colunista na revista IstoÉ e apresentou a coluna Economia e Negócios na 
Rádio Eldorado. O quê: FÓRUM NEGÓCIOS Quando: 12 de dezembro de 
2017 Onde: Teatro Riachuelo, Midway Senhas: Bilheteria do Teatro ou 
IngressoRapido.com.br 
 



 

VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 07.12.17 
 

Convocação: SINCOFARN chama sócios para AGE 
nesta sexta-feira em Natal 

 

Imagem: Ilustração 

Através de Edital de Convocação veiculado terça-feira (05) pelo Dário Oficial do Estado, 
a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado 
do RN (SINCOFARN), Luzia Diva Cunha Dutra, dá ciência pública da realização de uma 
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da referida entidade. 

 
Dirigida aos associados em situação regular, a AGE será realizada nesta sexta-feira 
(08), a sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(FECOMÉRCIO/RN), na capital do estado. 

 
Os trabalhos serão iniciados às 11h em primeira convocação ou em segunda 
convocação as 11h30, no mesmo dia e local para deliberar sobre a seguinte pauta: 
explicações sobre a audiência contra as distribuidoras; e, outros assuntos de interesse 
da categoria. 
 
 
 

https://4.bp.blogspot.com/-p5PBwt9kfWY/WikjRAtKLnI/AAAAAAADNHU/b7ClaNdSA78uBytnaJHxqzNWR_EepGjKgCLcBGAs/s1600/projeto.jpg
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Prefeito Batata participa da 

solenidade do Projeto Ver para 

Aprender do SESC em Caicó 
 

 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/12/BATATA-SESC-2-1200.jpg
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O prefeito de Caicó, Batata Araújo, participou na noite desta quinta-

feira (07), na unidade do SESC Seridó, da solenidade da 12ª edição do 

Projeto Ver Para Aprender. Batata destacou que o projeto procura 

trazer mais saúde para a visão de crianças, jovens, adultos e idosos. 

A iniciativa é do Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do 

Comércio do Rio Grande do Norte (SESC RN). Além de Caicó, o projeto 

contemplou as cidades de São Paulo do Potengi, Mossoró, Nova Cruz e 

Natal, onde foram realizadas 538 consultas oftalmológicas entre alunos 

dos projetos educacionais do SESC, de escolas municipais, de grupos 

de idosos e de outras instituições. 

Ao detectar as deficiências de visão, foram produzidos 455 óculos de 

grau de acordo com a necessidade de cada um. A iniciativa simboliza 

um investimento de R$ 46 mil. O Ver para Aprender é um projeto 

promovido pelo SESC em todo o Brasil, chegando ao RN em 2005. 

 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/12/BATATA-SESC-10-1200-OK.jpg


 

 VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS  DATA: 08.12.17 

SISTEMA FECOMÉRCIO RN ENTREGA MAIS 

DE 90 PARES DE ÓCULOS A ALUNOS DO 

SESC LER EM NOVA CRUZ 

 

Na noite da quarta-feira, 6, foi a vez de o município de Nova Cruz, localizado 

na região Agreste do estado, receber novamente o projeto “Ver para 

Aprender”, promovido pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. O 

presidente do Sistema, Marcelo Queiroz, e o presidente do Sindicato do 

Comércio Varejista da cidade, Raimundo Martins, entregara, aos alunos da 

unidade Sesc Ler mais de 90 pares de óculos após terem sido realizadas 

mais de 100 consultas oftalmológicas gratuitas, em um investimento total de 

mais de R$ 10 mil. 

https://4.bp.blogspot.com/--BvZoUT0EE8/Wipj9xQXWVI/AAAAAAAAuUk/y4kcE0-M_xMl5rejrvAXE-yeweKpN6VpQCLcBGAs/s1600/Ver%2Bpara%2BAprender%2Be%2BPresta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Bde%2BContas%2Bem%2BNova%2BCruz%2B%25282%2529.png
https://4.bp.blogspot.com/--BvZoUT0EE8/Wipj9xQXWVI/AAAAAAAAuUk/y4kcE0-M_xMl5rejrvAXE-yeweKpN6VpQCLcBGAs/s1600/Ver%2Bpara%2BAprender%2Be%2BPresta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Bde%2BContas%2Bem%2BNova%2BCruz%2B%25282%2529.png
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“Cumprimos mais uma vez o papel de cuidar das pessoas, de garantir-lhes 

oportunidades de serem atores e atrizes do seu próprio crescimento pessoal, 

trazemos uma ação que impacta diretamente no aprendizado destas pessoas 

e no desempenho de suas atividades do dia a dia, sejam pessoais ou 

profissionais”, declarou o presidente, Marcelo Queiroz. 

 

A Unidade do Sesc Ler em Nova Cruz é uma das maiores e melhor 

estruturadas do estado, atendendo 324 jovens e adultos e atividades 

pedagógicas complementares. Com o Ver para Aprender deste ano, foram 

feitas 104 consultas e identificadas a necessidade de correção visual. 

 

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Nova Cruz, Raimundo 

Martins, comentou a felicidade de entregar os novos óculos aos alunos da 

instituição. “Começar o novo ano vendo bem”, completou. 

 

O aluno Antônio Sales da Silva foi agraciado com um novo par de óculos e só 

agradeceu a iniciativa do Sistema Fecomércio com a ação. “Se não fosse o 

Ver para Aprender, não ia saber nem tão cedo que eu tinha problema de 

vista, uma coisa que atrapalhava minha leitura, meu trabalho, o meu dia-dia. 

Só tenho a agradecer a todo mundo do Sesc e da Fecomércio”, disse. 

 

Prestação de contas 

 

Ainda na quarta-feira, o presidente Marcelo Queiroz prestou contas dos 

serviços e ações promovidos em 2017, sempre com a parceria do Sindivarejo 

Nova Cruz. Ele elencou a implantação do Programa de Desenvolvimento do 

Comércio, o PDC, com a realização de eventos de integração e ações que 

buscam tornar ainda mais próxima e eficaz a relação do sindicato com os 

comerciantes da cidade; a realização da pesquisa do IPDC/Fecomércio RN 

com os empresários avaliando o Sistema; a realização do Ver para Aprender 

no município; ações de conscientização sobre o combate ao câncer de 

mama; e a realização da 4ª Mostra Sesc de Arte e Cultura, que contou com 

um público de quase 800 pessoas, com atividades de teatro, artes visuais, 

oficinas culturais e literatura. 
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“Foi mais um ano de muitas dificuldades mas em que conseguimos com 

muito esforço e trabalho, realizar ações diversas com a Fecomércio, Sesc e 

Senac para a população e o empresariado de Nova Cruz. Fechamos 2017 

com um saldo positivo”, avaliou Queiroz. 

 

O executivo do Sindivarejo Nova Cruz, Rogério Soares, reforçou as ações do 

Sistema Fecomércio na cidade e pediu o “apoio dos empresários para fazer 

mais e por todos” no próximo ano. 

 

“Agradecemos a parceria do Sistema Fecomércio RN nas ações e trabalhos 

realizados em prol da comunidade. É uma auxilio muito importante para a 

gestão municipal, que passa por dificuldades administrativas”, afirmou o 

prefeito de Nova Cruz, Targino Pereira Neto. 

 

 



 

VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 07.12.17 

Sistema Fecomércio RN entrega mais de 

90 pares de óculos a alunos do Sesc Ler 

em Nova Cruz 

Na noite da quarta-feira, 6, foi a vez de o município de Nova Cruz, localizado na 

região Agreste do estado, receber novamente o projeto “Ver para Aprender”, 

promovido pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. O presidente do Sistema, 

Marcelo Queiroz, e o presidente do Sindicato do Comércio Varejista da cidade, 

Raimundo Martins, entregara, aos alunos da unidade Sesc Ler mais de 90 pares de 

óculos após terem sido realizadas mais de 100 consultas oftalmológicas gratuitas, em 

um investimento total de mais de R$ 10 mil. 

“Cumprimos mais uma vez o papel de cuidar das pessoas, de garantir-lhes 

oportunidades de serem atores e atrizes do seu próprio crescimento pessoal, trazemos 

uma ação que impacta diretamente no aprendizado destas pessoas e no desempenho 

de suas atividades do dia a dia, sejam pessoais ou profissionais”, declarou o 

presidente, Marcelo Queiroz. 

A Unidade do Sesc Ler em Nova Cruz é uma das maiores e melhor estruturadas do 

estado, atendendo 324 jovens e adultos e atividades pedagógicas complementares. 

Com o Ver para Aprender deste ano, foram feitas 104 consultas e identificadas a 

necessidade de correção visual. 

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Nova Cruz, Raimundo Martins, 

comentou a felicidade de entregar os novos óculos aos alunos da instituição. 

“Começar o novo ano vendo bem”, completou. 

O aluno Antônio Sales da Silva foi agraciado com um novo par de óculos e só 

agradeceu a iniciativa do Sistema Fecomércio com a ação. “Se não fosse o Ver para 

Aprender, não ia saber nem tão cedo que eu tinha problema de vista, uma coisa que 

atrapalhava minha leitura, meu trabalho, o meu dia-dia. Só tenho a agradecer a todo 

mundo do Sesc e da Fecomércio”, disse. 

Prestação de contas 

Ainda na quarta-feira, o presidente Marcelo Queiroz prestou contas dos serviços e 

ações promovidos em 2017, sempre com a parceria do Sindivarejo Nova Cruz. Ele 

elencou a implantação do Programa de Desenvolvimento do Comércio, o PDC, com a  



 

CONTINUAÇÃO  

realização de eventos de integração e ações que buscam tornar ainda mais próxima e 

eficaz a relação do sindicato com os comerciantes da cidade; a realização da pesquisa 

do IPDC/Fecomércio RN com os empresários avaliando o Sistema; a realização do 

Ver para Aprender no município; ações de conscientização sobre o combate ao câncer 

de mama; e a realização da 4ª Mostra Sesc de Arte e Cultura, que contou com um 

público de quase 800 pessoas, com atividades de teatro, artes visuais, oficinas 

culturais e literatura. 

“Foi mais um ano de muitas dificuldades mas em que conseguimos com muito 

esforço e trabalho, realizar ações diversas com a Fecomércio, Sesc e Senac para a 

população e o empresariado de Nova Cruz. Fechamos 2017 com um saldo positivo”, 

avaliou Queiroz. 

O executivo do Sindivarejo Nova Cruz, Rogério Soares, reforçou as ações do Sistema 

Fecomércio na cidade e pediu o “apoio dos empresários para fazer mais e por todos” 

no próximo ano. 

“Agradecemos a parceria do Sistema Fecomércio RN nas ações e trabalhos realizados 

em prol da comunidade. É uma auxilio muito importante para a gestão municipal, que 

passa por dificuldades administrativas”, afirmou o prefeito de Nova Cruz, Targino 

Pereira Neto. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 07.12.17 

Sistema Fecomércio RN entrega mais de 90 pares 
de óculos a alunos do Sesc Ler em Nova Cruz 

 
Na noite da quarta-feira, 6, foi a vez de o município de Nova Cruz, localizado 
na região Agreste do estado, receber novamente o projeto “Ver para 
Aprender”, promovido pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. O 
presidente do Sistema, Marcelo Queiroz, e o presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista da cidade, Raimundo Martins, entregara, aos alunos da 
unidade Sesc Ler mais de 90 pares de óculos após terem sido realizadas 
mais de 100 consultas oftalmológicas gratuitas, em um investimento total de 
mais de R$ 10 mil. 
 
“Cumprimos mais uma vez o papel de cuidar das pessoas, de garantir-lhes 
oportunidades de serem atores e atrizes do seu próprio crescimento pessoal, 
trazemos uma ação que impacta diretamente no aprendizado destas pessoas 
e no desempenho de suas atividades do dia a dia, sejam pessoais ou 
profissionais”, declarou o presidente, Marcelo Queiroz.  
 
A Unidade do Sesc Ler em Nova Cruz é uma das maiores e melhor 
estruturadas do estado, atendendo 324 jovens e adultos e atividades 
pedagógicas complementares. Com o Ver para Aprender deste ano, foram 
feitas 104 consultas e identificadas a necessidade de correção visual. 

https://4.bp.blogspot.com/-OgWq3qMBlIE/Wimb6YcOowI/AAAAAAABrPs/4loNfpU1LG0S0yfmYnFZv7ye7QJaXtoQwCLcBGAs/s1600/ID.png
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O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Nova Cruz, Raimundo 
Martins, comentou a felicidade de entregar os novos óculos aos alunos da 
instituição. “Começar o novo ano vendo bem”, completou. 
 
O aluno Antônio Sales da Silva foi agraciado com um novo par de óculos e só 
agradeceu a iniciativa do Sistema Fecomércio com a ação. “Se não fosse o 
Ver para Aprender, não ia saber nem tão cedo que eu tinha problema de 
vista, uma coisa que atrapalhava minha leitura, meu trabalho, o meu dia-dia. 
Só tenho a agradecer a todo mundo do Sesc e da Fecomércio”, disse. 
 
Prestação de contas 
 
Ainda na quarta-feira, o presidente Marcelo Queiroz prestou contas dos 
serviços e ações promovidos em 2017, sempre com a parceria do Sindivarejo 
Nova Cruz. Ele elencou a implantação do Programa de Desenvolvimento do 
Comércio, o PDC, com a realização de eventos de integração e ações que 
buscam tornar ainda mais próxima e eficaz a relação do sindicato com os 
comerciantes da cidade; a realização da pesquisa do IPDC/Fecomércio RN 
com os empresários avaliando o Sistema; a realização do Ver para Aprender 
no município; ações de conscientização sobre o combate ao câncer de 
mama; e a realização da 4ª Mostra Sesc de Arte e Cultura, que contou com 
um público de quase 800 pessoas, com atividades de teatro, artes visuais, 
oficinas culturais e literatura. 
 
“Foi mais um ano de muitas dificuldades mas em que conseguimos com 
muito esforço e trabalho, realizar ações diversas com a Fecomércio, Sesc e 
Senac para a população e o empresariado de Nova Cruz. Fechamos 2017 
com um saldo positivo”, avaliou Queiroz. 
 
O executivo do Sindivarejo Nova Cruz, Rogério Soares, reforçou as ações do 
Sistema Fecomércio na cidade e pediu o “apoio dos empresários para fazer 
mais e por todos” no próximo ano. 
 
“Agradecemos a parceria do Sistema Fecomércio RN nas ações e trabalhos 
realizados em prol da comunidade. É uma auxilio muito importante para a 
gestão municipal, que passa por dificuldades administrativas”, afirmou o 
prefeito de Nova Cruz, Targino Pereira Neto. 
 
Fecomércio RN 
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Sistema Fecomércio RN entrega 

mais de 90 pares de óculos 
Marcelo Queiroz prestou conta das ações do Sistema no município em 2017 

Por Redação 

 

 

 Na noite da quarta-feira, 6, foi a vez de o município de Nova Cruz, localizado na região Agreste 

do estado, receber novamente o projeto “Ver para Aprender”, promovido pelo Sistema 

Fecomércio RN, por meio do Sesc. O presidente do Sistema, Marcelo Queiroz, e o presidente do 

Sindicato do Comércio Varejista da cidade, Raimundo Martins, entregara, aos alunos da unidade 

Sesc Ler mais de 90 pares de óculos após terem sido realizadas mais de 100 consultas 

oftalmológicas gratuitas, em um investimento total de mais de R$ 10 mil. 

 “Cumprimos mais uma vez o papel de cuidar das pessoas, de garantir-lhes oportunidades de 

serem atores e atrizes do seu próprio crescimento pessoal, trazemos uma ação que impacta  
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diretamente no aprendizado destas pessoas e no desempenho de suas atividades do dia a dia, sejam 

pessoais ou profissionais”, declarou o presidente, Marcelo Queiroz. 

 A Unidade do Sesc Ler em Nova Cruz é uma das maiores e melhor estruturadas do estado, 

atendendo 324 jovens e adultos e atividades pedagógicas complementares. Com o Ver para 

Aprender deste ano, foram feitas 104 consultas e identificadas a necessidade de correção visual. 

 O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Nova Cruz, Raimundo Martins, comentou a 

felicidade de entregar os novos óculos aos alunos da instituição. “Começar o novo ano vendo 

bem”, completou. 

 O aluno Antônio Sales da Silva foi agraciado com um novo par de óculos e só agradeceu a 

iniciativa do Sistema Fecomércio com a ação. “Se não fosse o Ver para Aprender, não ia saber 

nem tão cedo que eu tinha problema de vista, uma coisa que atrapalhava minha leitura, meu 

trabalho, o meu dia-dia. Só tenho a agradecer a todo mundo do Sesc e da Fecomércio”, disse. 

  

Prestação de contas 
 Ainda na quarta-feira, o presidente Marcelo Queiroz prestou contas dos serviços e ações 

promovidos em 2017, sempre com a parceria do Sindivarejo Nova Cruz. Ele elencou a 

implantação do Programa de Desenvolvimento do Comércio, o PDC, com a realização de eventos 

de integração e ações que buscam tornar ainda mais próxima e eficaz a relação do sindicato com 

os comerciantes da cidade; a realização da pesquisa do IPDC/Fecomércio RN com os empresários 

avaliando o Sistema; a realização do Ver para Aprender no município; ações de conscientização 

sobre o combate ao câncer de mama; e a realização da 4ª Mostra Sesc de Arte e Cultura, que 

contou com um público de quase 800 pessoas, com atividades de teatro, artes visuais, oficinas 

culturais e literatura. 

 “Foi mais um ano de muitas dificuldades mas em que conseguimos com muito esforço e trabalho, 

realizar ações diversas com a Fecomércio, Sesc e Senac para a população e o empresariado de 

Nova Cruz. Fechamos 2017 com um saldo positivo”, avaliou Queiroz. 

 O executivo do Sindivarejo Nova Cruz, Rogério Soares, reforçou as ações do Sistema 

Fecomércio na cidade e pediu o “apoio dos empresários para fazer mais e por todos” no próximo 

ano. 

 “Agradecemos a parceria do Sistema Fecomércio RN nas ações e trabalhos realizados em prol da 

comunidade. É uma auxilio muito importante para a gestão municipal, que passa por dificuldades 

administrativas”, afirmou o prefeito de Nova Cruz, Targino Pereira Neto. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG JAIR SAMPAIO  DATA: 07.12.17 

Caicó: Aluno da Escola 

Municipal Presidente Kennedy 

é aprovado para a Escola SESC 
de Ensino Médio no Rio 

 

O estudante do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Presidente 

Kennedy, André Breno Fernandes Martins, foi aprovado para estudar na 

Escola SESC de Ensino Médio (ESEM), no Rio de Janeiro. 

Breno disse em entrevista à imprensa que a Escola Kennedy tem professores 

excelentes e um ensino de qualidade. Ele destacou que pretende se 

especializar em áreas como a Medicina, Psicologia e Biologia. 

Para ingressar na ESEM, André Breno participou no Sesc Seridó de um 

processo de seleção composto por prova objetiva e dinâmica de grupo. Os 

aprovados passaram então pela entrevista, etapa considerada fundamental, 

pois é por meio dela que se verifica se toda a família está realmente 

preparada para participar do projeto da Escola. 



 

CONTINUAÇÃO 

O diretor da Escola Municipal Presidente Kennedy, Marciano Soares, enfatizou 

que a aprovação de Breno foi um presente para a Escola, sendo fruto de uma 

equipe que se dedica muito para proporcionar um ensino de qualidade aos 

alunos. A secretaria municipal de Educação, Cultura e Esportes parabenizou o 

aluno André Breno pela aprovação. 

“A aprovação de André Breno nos enche de esperança e alegria. É a 

verdadeira demonstração de comprometimento dos profissionais da Rede 

Municipal de Ensino para com seus alunos. O êxito do mesmo é uma prova da 

determinação, dedicação e esforço dos alunos, da equipe gestora, como 

também, dos valorosos educadores e da família. Desejamos perseverança 

nesta nova caminhada e sucesso na próxima jornada de estudos. Parabéns a 

todos os envolvidos nessa conquista, pois servirá de incentivo aos demais 

alunos, mostrando que o ensino público de qualidade é possível. Parabéns a 

comunidade escolar da Escola Municipal Presidente Kennedy pelo belíssimo 

trabalho com vistas ao desenvolvimento do processo ensino aprendizagem de 

forma significativa”, disse a secretária municipal de Educação, Cultura e 

Esportes, Lucinha Gregório. 

A Esem é uma escola de referência no país, com turmas de no máximo 15 

alunos que recebem todo o suporte acadêmico, com sólida formação em 

inglês, espanhol e tecnologia, atividades artísticas, culturais e esportivas, 

além de intercâmbio com escolas norte-americanas. 
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Aluno da Escola Municipal Presidente 

Kennedy é aprovado para a Escola SESC 

de Ensino Médio 

 

O estudante do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal 

Presidente Kennedy, André Breno Fernandes Martins, foi aprovado 

para estudar na Escola SESC de Ensino Médio (ESEM), no Rio de 

Janeiro. 

Breno disse em entrevista à imprensa que a Escola Kennedy tem 

professores excelentes e um ensino de qualidade. Ele destacou que 

pretende se especializar em áreas como a Medicina, Psicologia e 

Biologia. 

Para ingressar na ESEM, André Breno participou no Sesc Seridó de um 

processo de seleção composto por prova objetiva e dinâmica de grupo. 

Os aprovados passaram então pela entrevista, etapa considerada  
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fundamental, pois é por meio dela que se verifica se toda a família está 

realmente preparada para participar do projeto da Escola. 

O diretor da Escola Municipal Presidente Kennedy, Marciano Soares, 

enfatizou que a aprovação de Breno foi um presente para a Escola, 

sendo fruto de uma equipe que se dedica muito para proporcionar um 

ensino de qualidade aos alunos. A secretaria municipal de Educação, 

Cultura e Esportes parabenizou o aluno André Breno pela aprovação. 

“A aprovação de André Breno nos enche de esperança e alegria. É a 

verdadeira demonstração de comprometimento dos profissionais da 

Rede Municipal de Ensino para com seus alunos. O êxito do mesmo é 

uma prova da determinação, dedicação e esforço dos alunos, da 

equipe gestora, como também, dos valorosos educadores e da família. 

Desejamos perseverança nesta nova caminhada e sucesso na próxima 

jornada de estudos. Parabéns a todos os envolvidos nessa conquista, 

pois servirá de incentivo aos demais alunos, mostrando que o ensino 

público de qualidade é possível. Parabéns a comunidade escolar da 

Escola Municipal Presidente Kennedy pelo belíssimo trabalho com 

vistas ao desenvolvimento do processo ensino aprendizagem de forma 

significativa”, disse a secretária municipal de Educação, Cultura e 

Esportes, Lucinha Gregório. 

A Esem é uma escola de referência no país, com turmas de no máximo 

15 alunos que recebem todo o suporte acadêmico, com sólida 

formação em inglês, espanhol e tecnologia, atividades artísticas, 

culturais e esportivas, além de intercâmbio com escolas norte-

americanas. 
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Aluno da rede municipal de ensino de 
Caicó é aprovado para a Escola SESC 
de Ensino Médio no Rio de Janeiro 
 

O estudante do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal 
Presidente Kennedy, André Breno Fernandes Martins, foi aprovado para 
estudar na Escola SESC de Ensino Médio (ESEM), no Rio de Janeiro. 

Breno disse em entrevista à imprensa que a Escola Kennedy tem professores 
excelentes e um ensino de qualidade. Ele destacou que pretende se 
especializar em áreas como a Medicina, Psicologia e Biologia. 

Para ingressar na ESEM, André Breno participou no Sesc Seridó de um 
processo de seleção composto por prova objetiva e dinâmica de grupo. Os 
aprovados passaram então pela entrevista, etapa considerada fundamental, 
pois é por meio dela que se verifica se toda a família está realmente 
preparada para participar do projeto da Escola. 

O diretor da Escola Municipal Presidente Kennedy, Marciano Soares, 
enfatizou que a aprovação de Breno foi um presente para a Escola, sendo 
fruto de uma equipe que se dedica muito para proporcionar um ensino de 
qualidade aos alunos. A secretaria municipal de Educação, Cultura e 
Esportes parabenizou o aluno André Breno pela aprovação. 

“A aprovação de André Breno nos enche de esperança e alegria. É a 
verdadeira demonstração de comprometimento dos profissionais da Rede 
Municipal de Ensino para com seus alunos. O êxito do mesmo é uma prova 
da determinação, dedicação e esforço dos alunos, da equipe gestora, como 
também, dos valorosos educadores e da família. Desejamos perseverança 
nesta nova caminhada e sucesso na próxima jornada de estudos. Parabéns a 
todos os envolvidos nessa conquista, pois servirá de incentivo aos demais 
alunos, mostrando que o ensino público de qualidade é possível. Parabéns a 
comunidade escolar da Escola Municipal Presidente Kennedy pelo belíssimo 
trabalho com vistas ao desenvolvimento do processo ensino aprendizagem 
de forma significativa”, disse a secretária municipal de Educação, Cultura e 
Esportes, Lucinha Gregório. 
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A Esem é uma escola de referência no país, com turmas de no máximo 15 
alunos que recebem todo o suporte acadêmico, com sólida formação em 
inglês, espanhol e tecnologia, atividades artísticas, culturais e esportivas, 
além de intercâmbio com escolas norte-americanas. 
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