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VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS  DATA: 30.11.18 
 

MARCELO QUEIROZ, GILBERTO COSTA E 

LUIZ LACERDA PARTICIPAM DE JANTAR 

DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CNC EM 

BRASÍLIA 

 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, junto com 

os vice-presidentes Gilberto Costa e Luiz Lacerda, participou na noite 

desta quarta-feira, 28, em Brasília, do jantar de posse da nova 

diretoria da Confederação Nacional do Comércio (CNC), que tem à 

frente o empresário José Roberto Tadros. 

 

 

Queiroz passa a ocupar a diretoria Administrativa da CNC e Gilberto 

Costa a suplência de diretoria. O evento, realizado em um espaço de 

evento no Lago Sul da capital federal, contou com a presença do 

presidente da República, Michel Temer. 
 
 

https://4.bp.blogspot.com/-BLT0vwcXU7s/XABfBQgehwI/AAAAAAABAPs/6vp8OQZwZQ8jmMmmI-m5In9ojf1H-O1jQCLcBGAs/s1600/Gilberto%2BCosta%252C%2BMarcelo%2BQueiroz%252C%2BLuiz%2BLacerda_Jantar%2Bde%2Bposse%2Bdiretoria%2BCNC.jpg


 

VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 29.11.18 
 

Empresários do RN participaram em 

Brasília do jantar que marcou posse de 

Marcelo Queiroz na diretoria da CNC 

 
NOVA DIRETORIA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO (CNC), QUE TEM 

AGORA O EMPRESÁRIO POTIGUAR E PRESIDENTE DA FECOMÉRCIO/RN, MARCELO 

FERNANDES, COMO DIRETOR COMERCIAL. 

Nomes da classe empresarial do Rio Grande do Norte se fizeram presentes, na noite 

desta quarta-feira, em Brasília, no jantar que marcou a posse da nova diretoria da 

Confederação Nacional do Comércio (CNC), que tem agora o empresário potiguar e 

presidente da Fecomércio/RN, Marcelo Fernandes, como Diretor Comercial. 

Para o empresário norte-rio-grandense e diretor da Federação Nacional das Empresas 

de Segurança e Transporte de Valores (Fenavist) , Edmilson Pereira de Assis, 

controlador do grupo Interfort, a presença de Marcelo Queiroz na diretoria da CNC 

“coloca o Rio Grande do Norte no primeiro escalão do mundo empresarial na área do 

comércio e serviço do Brasil”. 

Os vice-presidentes da Fecomércio RN, Gilberto Costa e Luiz Lacerda, também 

participaram do acontecimento e destacaram que a função agora ocupada por Queiroz 

na CNC terá papel importantíssimo na construção de uma entidade mais moderna, 

ágil e representativa do segmento no País. 
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Marcelo Queiroz, Gilberto Costa e Luiz Lacerda 

participam de jantar de posse da nova diretoria 

da CNC em Brasília 

 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, e os vice-presidentes 
Gilberto Costa e Luiz Lacerda participaram na noite desta quarta-feira, 28, em Brasília, 
do jantar de posse da nova diretoria da Confederação Nacional do Comércio (CNC), que 
tem à frente o empresário José Roberto Tadros. 

Queiroz passa a ocupar a diretoria Administrativa da CNC e Gilberto Costa a suplência 
de diretoria. O evento, realizado em um espaço de evento no Lago Sul da capital 
federal, contou com a presença do presidente da República, Michel Temer. 

Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN 
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Posse em Brasília 

 

Nomes da classe empresarial do Rio Grande do Norte participaram, em Brasília, no 

jantar que marcou a posse da nova diretoria da Confederação Nacional do Comércio, 

que tem agora o empresário potiguar e presidente da Fecomércio/RN, Marcelo 

Fernandes, como Diretor Comercial. 

Para o empresário norte-rio-grandense e diretor da Federação Nacional das Empresas 

de Segurança e Transporte de Valores , Edmilson Pereira de Assis, a presença de 

Marcelo na diretoria da CNC “coloca o Rio Grande do Norte no primeiro escalão do 

mundo empresarial na área do comércio e serviço do Brasil”. 

 
 

http://www.liegebarbalho.com/posse-em-brasilia-3/
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Marcelo Queiroz, Gilberto Costa e Luiz Lacerda participam de 

jantar de posse da nova diretoria da CNC em Brasília 

 



 

CONTINUAÇÃO 

 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, junto com os vice-

presidentes Gilberto Costa e Luiz Lacerda, participou na noite desta quarta-feira, 28, 

em Brasília, do jantar de posse da nova diretoria da Confederação Nacional do 

Comércio (CNC), que tem à frente o empresário José Roberto Tadros. 

Queiroz passa a ocupar a diretoria Administrativa da CNC e Gilberto Costa a 

suplência de diretoria. O evento, realizado em um espaço de evento no Lago Sul da 

capital federal, contou com a presença do presidente da República, Michel Temer. 
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Fiern, Sebrae e Fecomércio comemoram 

cessão de campos de Petróleo do RN 
A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (28) que acertou a  cessão da participação total da 

companhia em 34 campos de produção terrestre na Bacia Potiguar para a empresa 3R 

Petroleum, além de três campos de águas rasas da Bacia de Campos para a Perenco por um 

valor total de US$ 823,1 milhões. 

 
A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (28) que acertou a  cessão da participação total da 

companhia em 34 campos de produção terrestre na Bacia Potiguar para a empresa 3R 

Petroleum, além de três campos de águas rasas da Bacia de Campos para a Perenco por um 

valor total de US$ 823,1 milhões. 

A concessão foi aprovada ontem pelo Conselho de Administração da companhia e animou o 

setor petroleiro potiguar. 

As Federação das Indústrias (FIERN) e do Comércio (Fecomércio), bem como o  Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) preveem que a iniciativa vai 

impulsionar a economia do estado na região Oeste, onde estão os poços, em sua maioria, com 

a produção parada. 

http://portalnoar.com.br/petrobras-aprova-cessao-de-participacao-em-34-campos-terrestres-do-rn/
http://portalnoar.com.br/petrobras-aprova-cessao-de-participacao-em-34-campos-terrestres-do-rn/
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Vilmar Pereira – Divulgação Fiern 

O diretor da Fiern, Vilmar Pereira, que é industrial no ramo petroleiro, explica que a 

federação já buscava, juntamente com o Sebrae, a concessão dos poços maduros, já que a 
Petrobras não tinha mais o interesse de mantê-los. 

“São poços que vêm sendo operados há 40 anos e acabam se exaurindo. Acreditamos que vai 

ser muito bom para a economia da região. Esses poços fechados voltarão a produzir gerando 

ISS para as cidade e ICMS para o estado, além dos royalties, inclusive para os donos dos 

terrenos. Provavelmente não atingirão a mesma capacidade de antes, quando a Petrobras 

explorava, mas certamente será um ganho para todos””, prevê. 

As 34 concessões no RN são campos maduros em produção há mais de 40 anos, localizados a 

cerca de 40 km ao sul de Mossoró-RN, mas, uma vez e atividade, deverão beneficiar os 

municípios circunvizinhos também com a retomada da atividade. Os campos foram reunidos 

em um único pacote denominado Polo Riacho da Forquilha, cuja produção atual é de cerca de 
6 mil barris de petróleo por dia. 
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Marcelo Queiroz acredita na retomada da atividade. Foto: ALberto Leandro/arquivo/PortalNoar 

O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, acredita que, com esta decisão a Petrobras 

viabiliza a retomada da produção destes campos,. “É um sonho antigo daquela região do 

nosso estado. Esta retomada deverá ter impactos em toda a economia, com reflexos na 

geração de novos empregos e incremento, entre outras coisas, das atividades comerciais e de 

serviços. Sem dúvida é uma decisão que merece ser comemorada por todos nós potiguares”, 

afirma Queiroz. 

Novo ciclo de produção e negócios 
A confirmação da Petrobras animou o setor e está trazendo boas expectativas. O 

superintendente do Sebrae/RN, Zeca Melo, revela que é uma medida animadora e já esperada 

pelo Sebrae. A forma como o negócio está sendo efetivado está, inclusive superando as 
expectativas. 
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Zeca Melo, diretor do Sebrae-RN (Foto: Agência Sebrae) 

“Mantivemos contato com os empresários de Mossoró e eles estão comemorando a medida da 

Petrobras. Nós esperávamos que essa situação dos poços parados tivesse um fim. 

Conversando com especialistas leles disseram que o valor do negócio ficou acima das 

expectativas, trata-se de uma empresa nova, formada por ex-técnicos da Petrobras, então tem 

tudo para dar certo. Torcemos que se concretize e que seja o início da privatização dos poços 
que não interessam mais a Petrobras”, declara Zeca Melo. 

A expectativa é de que outros dois blocos venham a ser negociados pela estatal propiciando a 
retomada da produção e dos investimentos no setor, beneficiando a região. 

Isso deve ocorrer e impactar as pequenas e médias empresas, segundo o superintendente do 

Sebrae porque será necessária a contratação de bens e serviços. “Esperamos um novo ciclo de 

criação de bens e serviços e que um novo ciclo de retomada da produção. Deverá haver mais 

contratações de prestação de serviços e, como há um valor de investimento razoável, espera-

se que isso venha a ensejar esse novo ciclo”. 

Fonte e foto: Assessoria 
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VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 29.11.18 
 

Parceria com o governo alemão leva Senac 

RN a ser finalista em Prêmio Nacional de 

Turismo 

 
MARCELO QUEIROZ LIDERA COMITIVA EM MISSÃO À ALEMANHA EM 2017 

O Senac RN é um dos três finalistas do Prêmio Nacional de Turismo, do Ministério 

do Turismo, na categoria Qualificação e Formalização no Turismo. Os classificados 

foram anunciados na noite de ontem (28) e os vencedores serão conhecidos no 

próximo dia 5 de dezembro, em cerimônia no Rio de Janeiro. 

A Instituição concorre com o Projeto Verena, fruto de parceria entre o Sistema 

Fecomércio RN e o estado alemão da Renânia-Palatinado, através da Câmara do 

Comércio da Cidade de Trier. O objetivo da iniciativa é promover o intercâmbio de 

conhecimentos para contribuir com a implementação de novas tecnologias e 

desenvolvimento do turismo potiguar, o que tem possibilitado ao Senac RN acesso à 

metodologias e processos inovadores voltados à cadeia produtiva do turismo. 

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Queiroz, 

este reconhecimento nacional é fruto de um sólido trabalho de parceria com o governo 

da Renânia-Palatinado, que vem sendo desenvolvido há quase uma década. A partir 

da estruturação do Projeto Verena, desde 2016, uma série de investimentos e ações 

foram implementadas, resultando na criação de 33 novos cursos pelo Senac, os quais 

já beneficiaram mais de 500 pessoas. 



 

CONTINUAÇÃO 

“Outras ações como missões técnicas, elaboração de matriz de necessidades e planos 

de trabalho para o desenvolvimento de destinos turísticos do nosso estado também 

foram realizadas. Ao longo desse processo, temos contado com o apoio e interlocução 

do cônsul honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert, um importante parceiro para 

o sucesso deste projeto”, afirmou. 

A premiação concedida pelo Ministério do Turismo e Conselho Nacional do Turismo 

é inédita e tem por objetivo identificar, reconhecer, premiar e disseminar iniciativas, 

práticas inovadoras e casos de sucesso relacionados ao turismo brasileiro. 

Ao todo, 241 iniciativas e casos de sucesso foram inscritas no prêmio em áreas como 

Monitoramento e avaliação do turismo (16 projetos); Qualificação e formalização no 

turismo (19); Valorização do patrimônio pelo turismo (47); Turismo de base local e 

produção associada ao turismo (46); Turismo social (17); Inovação tecnológica no 

turismo (28); e Marketing e apoio à comercialização do turismo (35). 

Os projetos classificados para a final obedecem a critérios como terem sido criados 

especificamente para o setor turístico e implementadas há menos de 24 meses. Outro 

critério para o caso de sucesso ser aceito pela comissão julgadora é a apresentação de 

resultados com mensuração de impactos diretos ou indiretos no turismo. 
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Parceria com governo alemão leva Senac 

RN a ser finalista em Prêmio Nacional de 

Turismo 

Vencedores serão conhecidos no próximo dia 5 de dezembro 

Por Redação 

 
FOTO: REPRODUÇÃO 

O Senac RN é um dos três finalistas do Prêmio Nacional de Turismo, do Ministério 

do Turismo, na categoria Qualificação e Formalização no Turismo. Os classificados 

foram anunciados na noite de ontem (28) e os vencedores serão conhecidos no 

próximo dia 5 de dezembro, em cerimônia no Rio de Janeiro. 

A Instituição concorre com o Projeto Verena, fruto de parceria entre o Sistema 

Fecomércio RN e o estado alemão da Renânia-Palatinado, através da Câmara do 

Comércio da Cidade de Trier. O objetivo da iniciativa é promover o intercâmbio de 

conhecimentos para contribuir com a implementação de novas tecnologias e 

desenvolvimento do turismo potiguar, o que tem possibilitado ao Senac RN acesso à 

metodologias e processos inovadores voltados à cadeia produtiva do turismo. 

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Queiroz, 

este reconhecimento nacional é fruto de um sólido trabalho de parceria com o governo 

da Renânia-Palatinado, que vem sendo desenvolvido há quase uma década. A partir 

da estruturação do Projeto Verena, desde 2016, uma série de investimentos e ações  
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foram implementadas, resultando na criação de 33 novos cursos pelo Senac, os quais 

já beneficiaram mais de 500 pessoas. 

“Outras ações como missões técnicas, elaboração de matriz de necessidades e planos 

de trabalho para o desenvolvimento de destinos turísticos do nosso estado também 

foram realizadas. Ao longo desse processo, temos contado com o apoio e interlocução 

do cônsul honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert, um importante parceiro para 

o sucesso deste projeto”, afirmou. 

A premiação concedida pelo Ministério do Turismo e Conselho Nacional do Turismo 

é inédita e tem por objetivo identificar, reconhecer, premiar e disseminar iniciativas, 

práticas inovadoras e casos de sucesso relacionados ao turismo brasileiro. 

Ao todo, 241 iniciativas e casos de sucesso foram inscritas no prêmio em áreas como 

Monitoramento e avaliação do turismo (16 projetos); Qualificação e formalização no 

turismo (19); Valorização do patrimônio pelo turismo (47); Turismo de base local e 

produção associada ao turismo (46); Turismo social (17); Inovação tecnológica no 

turismo (28); e Marketing e apoio à comercialização do turismo (35). 

Os projetos classificados para a final obedecem a critérios como terem sido criados 

especificamente para o setor turístico e implementadas há menos de 24 meses. Outro 

critério para o caso de sucesso ser aceito pela comissão julgadora é a apresentação de 

resultados com mensuração de impactos diretos ou indiretos no turismo. 
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VEÍCULO: BLOG CARLOS SANTOS  DATA: 29.11.18 
  

Começam hoje a Feira Multissetorial e Festival 

Gastronômico 
 

É nesta quinta-feira (29), àss 19h, a 

abertura da 2° Feira Multissetorial do Médio Oeste e o 1° Festival Gastronômico de Apodi. 

Será na praça Dom José Freire, no centro do Apodi. A programação irá até o dia 1º de 

dezembro. 

A Câmara de Dirigentes Lojistas do Apodi (CDL) e a Associação Comercial e Empresarial do 

Apodi (ACEMA) promovem o evento, com apoio da municipalidade e outros parceiros como 

Sebrae, Fecomércio e Fiern. 
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29/11/2018 - 2° Natal Fest Gourmet aconteceu no último final de 
semana 

 
A beira do rio Potengi, com a Ponte Newton Navarro de plano de fundo e as 

luzes das embarcações atracadas no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de 
Natal compuseram o cenário durante o 2º Natal Fest Gourmet, que aconteceu no 
período de 22 a 24 de novembro. A boa gastronomia atraiu os mais diferentes 
públicos em torno das atividades oferecidas no evento, como por exemplo as 
palestras, oficinas, minicursos, bate-papos com degustações no salão climatizado 
ou terraço ao ar livre. 

No seguimento de bares e restaurantes, o público pode conferir pratos elaborados 

pelas casas Totoia Restaurante, Paçoca de Pilão, Cozinha Ecológica Deborah Sá, 

Cordeiro Chique, Chopp e Camarão, Johnny e Joey, Massa Fina, Caroli Doces, 

CrooksCookie e Subway. Os pratos disponíveis no evento puderam ser comprados a 

preços populares, em torno de R$20. 

O Natal Fest Gourmet faz parte do calendário do Natal em Natal e conta com 

patrocínio da Prefeitura de Natal e Unimed Natal através do Programa Djalma 

Maranhão de Incentivos Culturais. E a parceria das entidades SENAC, SESC, SESI, 

SENAI E Sebrae-RN. 

PALESTRAS 

Idealizado pelo Natal Fest Gourmet, O I Seminário Técnico de Gastronomia 

aconteceu no primeiro andar do Terminal com palestras ministradas por 

especialistas de diversos segmentos. Na sexta-feira (23), ocorreu o Seminário sobre 

“Tendências dos queijos artesanais potiguares”, ministrado pelo laticinista Raoni 

Carbogim. Já no sábado (24), o seminário ministrado pela chef e pesquisadora 

Gabriela Sales, representante a Funcarte. Fez uma leitura atual sobre diversidade 

alimentar — “PANCs: a revolução alimentar brota nas hortas comunitárias”. 

HOMENAGEM 

O Natal Fest Gourmet homenageou ainda uma personalidade da gastronomia 

potiguar, com o Prêmio Le Magnifique Chef, entregue no encerramento das 

oficinas. No ano passado, o homenageado foi o chef francês radicado no RN, 

François Schmmit. Este ano, o convidado para receber a homenagem é Tadeu 

Lubambo, criador do Camamo, que tem uma contribuição significativa no fomento 

da gastronomia potiguar. 



 

VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ  DATA: 29.11.18 
 

Curta-metragem caicoense P´s é 

premiado na Mostra de Cinema de 

Gostoso 
 

Inspirado na peça homônima da 
Trapía Cia. Teatral, o curta-metragem P´s de Lourival Andrade recebeu o 
prêmio Místika de Finalização na cerimônia de encerramento da 5ª Mostra de 
Cinema de Gostoso, realizada na Praia do Maceió.  Representante da 
Místika, Ariadne Mazzeti falou que o prêmio é um estímulo para continuar 
fomentando o audiovisual no interior do Rio Grande do Norte, sobretudo em 
Caicó que sequer tem sala de cinema. O prêmio consiste em serviços de 
pós-produção no valor de 5 mil reais para o próximo filme a ser realizado pela 
produtora. 
O produtor executivo de P´s, Raildon Lucena, representou o filme no 
encerramento do festival. “O espetáculo da Trapiá Cia. Teatral levou a cultura 
de Caicó para todo o país no Palco Giratório do Sesc. Agora, começa a 
despontar nos festivais de cinema com o curta-metragem que produzimos. 
Esse prêmio de finalização é o reconhecimento de um esforço para estimular 
o audiovisual no sertão do Seridó”, ressaltou. 

Produzido pela Referência Comunicação, esta é a terceira seleção de P´s em 
festivais de cinema. O curta também foi selecionado para o FINC – Festival 
Internacional de Baía Formosa, na categoria Curtas Potiguares, que acontece 
nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro. O festival também selecionou a 
produção “Caicó, terra de poesia”, de Raildon Lucena, na categoria Pérolas 
do RN. 

http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2018/11/mostra-gostoso.jpg
http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2018/11/mostra-gostoso.jpg
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