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VEÍCULO: SITE VERSÁTIL NEWS  DATA: 01.12.18 
  

Sebrae/RN elege novos dirigentes 

O Conselho Deliberativo do Sebrae do Rio Grande elegeu o presidente da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 
(Fecomércio/RN), Marcelo Queiroz, para presidir o colegiado no período de 2019 
a 2022. Em duas reuniões extraordinárias consecutivas, ocorridas nesta sexta-
feira, 30, além do presidente do CDE, também foi eleita a diretoria executiva da 
instituição, tendo sido reconduzidos aos cargos de diretores superintendente e 
técnico, respectivamente, José Ferreira de Melo Neto e João Hélio Cavalcanti. 
Para a diretoria de operações foi eleito o engenheiro civil, Marcelo Saldanha 
Toscano, em substituição ao atual diretor Eduardo Viana, que continua na casa 
como funcionário de carreira. 

 

Toscano: Diretoria de Operações; Melo, reeleito diretor-presidente; Queiroz: 
Conselho Deliberativo; Cavalcanti: Diretoria Técnica 

O presidente do Conselho Deliberat ivo Estadual, agropecuarista 
José Álvares Vieira, presidiu a reunião que contou com a presença 
de representantes de todas a entidades que compõem o Conselho, 
que elegeram, por unanimidade, os quatro candidatos. “O Conselho 
mais uma vez mostrou maturidade e a responsabilidade que tem em 
conduzir alguns dirigentes e outros vieram para poder somar. Acho 
que o Sebrae mais uma vez está de parabéns pela diretoria que 
elegeu, juntamente com o nosso presidente Marcelo Queiroz”, disse 
Vieira. 



 

Marcelo Queiroz destacou que o Sebrae é uma instituição que goza 
de excelente reputação, tem o respeito da classe empresarial e da 
sociedade, além de possuir um quadro de colaboradores 
competente e eficiente. “Vamos dar continuidade a esse trabalho 
importantíssimo de apoio às micro e pequenas empresas e aos 
empreendedores, contando com a competência da diretoria e dos 
colaboradores para fazermos o melhor pelo setor produtivo do 
estado do Rio Grande do Norte”, frisou Marcelo Queiroz.  

O diretor superintendente reeleito, José Ferrei ra de Melo Neto, 
planeja ampliar um trabalho consolidado e reconhecido, tanto pela 
classe empresarial, como pela sociedade e o próprio Sistema 
Sebrae. “O Sebrae está num patamar de eficiência muito grande 
junto ao Sistema, e a nossa ideia é mantermo-nos neste patamar. 
Temos um novo presidente do Conselho, Marcelo Queiroz, que é um 
empresário respeitado e que conhece muito bem a casa. E 
recebendo um novo colega, que é o engenheiro Marcelo Toscano e 
vamos continuar mantendo o nosso nível de eficiência e 
desempenho”, afirmou Zeca Melo.  

O diretor técnico João Hélio Cavalcanti assegurou que ao mesmo tempo em que 
considera gratificante a sua reeleição, assume um novo e grande desafio, vez 
que a sua recondução ao cargo é decorrente do reconhecimento, pelo Conselho, 
de um trabalho feito com muita dedicação e comprometimento com a causa da 
micro e pequena empresa. “Temos uma equipe com muitas competências e 
comprometida com a missão da empresa. A força de trabalho dessa instituição 
irá permitir uma gestão com muitos avanços e conquistas para milhares de 
empresários do Rio Grande do Norte”. 
Tribuna do Norte 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA  DATA: 01.12.18 

Marcelo Queiroz é eleito por 

unanimidade, presidente do Conselho 

Deliberativo do Sebrae RN 

 
O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, foi eleito por 
unanimidade presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RN para o 
quadriênio 2019/2022. A eleição aconteceu nessa sexta-feira (30). A posse 
de Queiroz será no dia 4 de janeiro. Após a definição, ele agradeceu o apoio. 

Imensa satisfação de ter sido eleito nessa sexta-feira (30), em chapa única e 
com os votos de todos os conselheiros, presidente do Conselho Deliberativo 
do Sebrae RN para o quadriênio 2019/2022. Desafio de, em nome do setor 
de Comércio, Serviços e Turismo, dar nossa contribuição ao trabalho de 
reconhecida excelência da entidade no apoio ao desenvolvimento pela 
confiança e conto com o apoio de todos no trabalho que está por vir. 

“Desafio de, em nome do setor de Comércio, Serviços e Turismo, dar nossa 
contribuição ao trabalho de reconhecida excelência da entidade no apoio ao 
desenvolvimento do nosso estado. Obrigado aos companheiros pela 
confiança e conto com o apoio de todos no trabalho que está por vir”, disse. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS  DATA: 01.12.18 
 

MARCELO QUEIROZ É ELEITO POR 

UNANIMIDADE PRESIDENTE DO 

CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE RN 

 

Imensa satisfação de ter sido eleito nesta sexta-feira, 30, em chapa 

única e com os votos de todos os conselheiros, presidente do Conselho 

Deliberativo do Sebrae RN para o quadriênio 2019/2022.  

 

Desafio de, em nome do setor de Comércio, Serviços e Turismo, dar 

nossa contribuição ao trabalho de reconhecida excelência da entidade 

no apoio ao desenvolvimento do nosso estado.  

 

A posse acontecerá em 4 de janeiro. Obrigado aos companheiros pela 

confiança e conto com o apoio de todos no trabalho que está por  
 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 30.11.18 
 

Marcelo Queiroz é eleito por unanimidade 

presidente do Conselho Deliberativo do 

Sebrae RN 

 
ELEIÇÃO ACONTECEU NESTA SEXTA-FEIRA (30). 

O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, foi eleito, nesta sexta-feira 

(30), por unanimidade presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RN para o 

quadriênio 2019/2022. 

A posse de Queiroz será no dia 4 de janeiro. Após a eleição, Marcelo agradeceu o 

apoio. 

“Desafio de, em nome do setor de Comércio, Serviços e Turismo, dar nossa 

contribuição ao trabalho de reconhecida excelência da entidade no apoio ao 

desenvolvimento do nosso estado. Obrigado aos companheiros pela confiança e conto 

com o apoio de todos no trabalho que está por vir”, disse. 

 



 

VEÍCULO: BLOG LIEGE BARBALHO  DATA: 30.11.18 
 

Conselho Deliberativo do Sebrae 

 

O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, foi eleito por unanimidade 

presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RN para o quadriênio 2019/2022. A 

eleição aconteceu hoje. A posse será no dia 4 de janeiro. 

 
 

http://www.liegebarbalho.com/conselho-deliberativo-do-sebrae/


 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 30.11.18 
 

Marcelo Queiroz é eleito, por unanimidade, 
presidente do Conselho Deliberativo do 
Sebrae RN 
 

 
Imensa satisfação de ter sido eleito nesta sexta-feira, 30, em chapa única e com os 
votos de todos os conselheiros, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RN 
para o quadriênio 2019/2022. Desafio de, em nome do setor de Comércio, Serviços e 
Turismo, dar nossa contribuição ao trabalho de reconhecida excelência da entidade 
no apoio ao desenvolvimento do nosso estado. A posse acontecerá em 4 de janeiro. 
Obrigado aos companheiros pela confiança e conto com o apoio de todos no 
trabalho que está por vir. 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS  DATA: 30.11.18 
 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 30.11.18 
 

Marcelo Queiroz é eleito presidente do 

Conselho Deliberativo do Sebrae RN 

Ele será empossado no dia 4 de janeiro 

Por Redação 

 
O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, foi eleito por unanimidade 

presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RN para o quadriênio 2019/2022. A 

eleição aconteceu nesta sexta-feira (30). 

A posse de Queiroz será no dia 4 de janeiro. Após a definição, ele agradeceu o apoio. 

“Desafio de, em nome do setor de Comércio, Serviços e Turismo, dar nossa 

contribuição ao trabalho de reconhecida excelência da entidade no apoio ao 

desenvolvimento do nosso estado. Obrigado aos companheiros pela confiança e conto 

com o apoio de todos no trabalho que está por vir”, disse. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/HEITOR GREGÓRIO  DATA: 30.11.18 
 

Conselho do Sebrae-RN elege o novo 
presidente e a diretoria executiva 
O Conselho Deliberativo do Sebrae do Rio Grande elegeu o presidente da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte – 
Fecomecio/RN, Marcelo Queiroz, para presidir o colegiado no período de 2019 a 
2022. 

Em duas reuniões extraordinárias consecutivas, ocorridas ao meio dia desta 
sexta-feira (30), além do presidente do CDE, também foi eleita a diretoria 
executiva da instituição, tendo sido reconduzidos aos cargos de diretores 
superintendente e técnico, respectivamente, José Ferreira de Melo Neto e João 
Hélio Cavalcanti, este último, indicado pela governadora eleita Fátima Bezerra 
(PT). 

Para a diretoria de operações foi eleito o engenheiro civil, Marcelo Saldanha 
Toscano, indicado pelo atual governador Robinson Faria (PSD), em substituição 
ao atual diretor Eduardo Viana, que continua na casa como funcionário de 
carreira. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NOMINUTO  DATA: 30.11.18 
 



 



 

 
 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 01.12.18 EDITORIA: ROSALIE 
ARRUDA 
 

 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  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. 
 
Fecomércio RN 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG HILNETH CORREIA  DATA: 30.11.18 
 

EMPRESÁRIOS DO RN PARTICIPAM EM BRASÍLIA DO 

JANTAR DE POSSE DE MARCELO QUEIROZ NA 

DIRETORIA DA CNC 

 

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. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG POTIGUAR NOTÍCIAS  DATA: 30.11.18 

Empresários do RN participam de 
posse de Marcelo Queiroz na 
diretoria do CNC 

 

 
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. 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 02.12.18 EDITORIA: ECONOMIA 
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VEÍCULO: BLOG DE ASSIS  DATA: 02.12.18 
 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROBERTO FLÁVIO  DATA: 02.12.18 
 

Atraso de salários retira R$ 1 

bilhão de circulação no RN 
   

A confirmação do não pagamento das folhas salariais de dezembro e 

do décimo terceiro salário aos cerca de 110 mil servidores do Governo 

do Estado implicará na não circulação de aproximadamente R$ 1 bilhão 

ao longo do mês de dezembro na economia do Rio Grande do Norte. 

De acordo com dados do Sistema Fecomércio/RN, os salários do 

funcionalismo público potiguar – incluindo Prefeituras, o próprio Estado 

e os servidores federais aqui lotados – correspondem a cerca de 40% 

da massa salarial paga no Rio Grande do Norte. Somente o Governo do 

Estado responde por 28% desse total. Com estoques abastecidos para 

o ciclo natalino, considerado o melhor para o Comércio, empresários 

temem queda nas vendas, retração na prestação de serviços e menor 

abertura de postos de trabalho. 

“É um volume muito grande de recursos que deixarão de circular. É 

impossível não dizermos que haverá, sim, reflexos negativos nas 

nossas vendas, com possíveis impactos até mesmo na geração de 

empregos”, destaca o presidente do Sistema Fecomércio/RN, Marcelo 

Queiroz. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 

Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

mostram o quão dependente o Rio Grande do Norte é da massa 

salarial do funcionalismo público. Isso porque, no terceiro trimestre 

deste ano, havia 233 mil pessoas ocupadas no setor público 

rendimento médio real habitual de R$ 2.824,00. A massa de 

rendimento de todos os servidores públicos no terceiro trimestre deste 

ano no RN, conforme o IBGE, somou R$ 2,101 bilhões. 



 

O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Natal), Augusto 

Vaz, reforça o risco para a economia em torno da falta de quitação 

desses salários. “O não pagamento dos salários do Estado com certeza 

reflete na nossa economia. Além de ter o prejuízo particular das 

famílias que sofrem com isso, acaba gerando inadimplência e novos 

problemas. Especificamente para a economia, esse não pagamento faz 

falta”, afirma. Augusto Vaz acreditava que o Governo do Estado 

conseguisse efetuar pelo menos uma parte do pagamento. “Esse 

dinheiro faz falta principalmente no final do ano. É o período mais 

aquecido do Comércio, um período muito importante de vendas. De 10 

dezembro a 30 de dezembro, a gente tem um volume de vendas muito 

grande na cidade”, destaca o presidente da CDL Natal. 

A expectativa de crescimento das vendas no ciclo natalino deste ano, 

conforme a CDL Natal, é de 4,5% ante mesmo ciclo de 2017. Com o 

não pagamento dos salários, a manutenção desse percentual é uma 

incógnita. “Não dá para medir o impacto”, diz Augusto Vaz. Ele 

confirma, porém, que para não deixar de consumir nessa época do 

ano, os empresários acreditam que o uso do cartão de crédito e o 

parcelamento das compras aumentará nos próximos dias. Isso pode 

gerar outro problema a partir de janeiro de 2019: o recrudescimento 

da inadimplência, que já afeta quase um milhão de potiguares. 

Conforme exposto pelo presidente do Sistema Fecomércio/RN, a 

situação atual reforça a necessidade de um ajuste fiscal no Governo do 

Rio Grande do Norte. “Antes de mais nada é importante ressaltar que 

nós entendemos todas as dificuldades financeiras pelas quais o 

Executivo Estadual passa. E é exatamente por isso que temos alertado 

para a necessidade urgente de se encontrar caminhos para o 

reequilíbrio fiscal e financeiro das contas públicas. Mas, não podemos 

deixar de registrar que este não pagamento dos salários seria uma 

péssima notícia também para o comércio. Nossa economia é muito 

dependente dos salários dos servidores públicos em geral”, frisa 



 

Marcelo Queiroz. 

 

Comércio de Rua 

 

Entre os empresários que atuam com lojas de rua na Cidade Alta, 

tradicional bairro comercial da capital, o clima é de temor. “O nosso 

Estado depende muito do Governo, das Prefeituras e dos militares. 

Num momento que o décimo terceiro e os salários não são pagos, isso 

é muito forte para o comércio. É uma queda muito forte. O comércio 

sente isso muito rápido. O Estado praticamente para, empobrece numa 

hora dessas. O Estado deveria fazer uma força para efetuar esses 

pagamentos. A população que depende desses recursos também 

espera”, declara Delcindo Mascena, empresário e presidente da 

Associação Viva o Centro de Natal (AVICEN). 

A chefe do Gabinete Civil do Governo do Estado, Tatiana Mendes 

Cunha, afirmou que não há recursos para pagar o décimo terceiro 

salário de 2018 no final da manhã da sexta-feira passada, 30. Segundo 

Tatiana Mendes Cunha, a folha de dezembro também deve ser paga 

somente em janeiro, pelo histórico recente do Estado em pagar a folha 

no mês seguinte. Se o quadro for confirmado, o governador Robinson 

Faria deixará duas folhas não pagas para a governadora eleita Fátima 

Bezerra no seu primeiro mês de mandato. 

Tatiana Mendes Cunha afirmou que o uso de tropas federais nas 

eleições é pertinente. A secretária-chefe do Gabinete Civil disse que 

não há recursos para pagar salários. 

Fonte: Tribuna do Norte 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES  DATA: 02.12.18 
 

R$ 1 bilhão fora de circulação no RN 
 

 

A confirmação do não pagamento das folhas salariais de dezembro e do 
décimo terceiro salário aos cerca de 110 mil servidores do Governo do 
Estado implicará na não circulação de aproximadamente R$ 1 bilhão ao 
longo do mês de dezembro na economia do Rio Grande do Norte. De acordo 
com dados do Sistema Fecomércio/RN, os salários do funcionalismo público 
potiguar – incluindo Prefeituras, o próprio Estado e os servidores federais 
aqui lotados – correspondem a cerca de 40% da massa salarial paga no Rio 
Grande do Norte. Somente o Governo do Estado responde por 28% desse 
total. Com estoques abastecidos para o ciclo natalino, considerado o melhor 
para o Comércio, empresários temem queda nas vendas, retração na 
prestação de serviços e menor abertura de postos de trabalho. 
“É um volume muito grande de recursos que deixarão de circular. É 
impossível não dizermos que haverá, sim, reflexos negativos nas nossas 
vendas, com possíveis impactos até mesmo na geração de empregos”, 
destaca o presidente do Sistema Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz. Dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram o quão dependente o 
Rio Grande do Norte é da massa salarial do funcionalismo público. Isso 
porque, no terceiro trimestre deste ano, havia 233 mil pessoas ocupadas no 
setor público rendimento médio real habitual de R$ 2.824,00. A massa de 
rendimento de todos os servidores públicos no terceiro trimestre deste ano no 
RN, conforme o IBGE, somou R$ 2,101 bilhões. 
O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Natal), Augusto Vaz, 
reforça o risco para a economia em torno da falta de quitação desses 
salários. “O não pagamento dos salários do Estado com certeza reflete na 
nossa economia. Além de ter o prejuízo particular das famílias que sofrem 
com isso, acaba gerando inadimplência e novos problemas. Especificamente 
para a economia, esse não pagamento faz falta”, afirma. Augusto Vaz 
acreditava que o Governo do Estado conseguisse efetuar pelo menos uma 
parte do pagamento. “Esse dinheiro faz falta principalmente no final do ano. É 
o período mais aquecido do Comércio, um período muito importante de 
vendas. De 10 dezembro a 30 de dezembro, a gente tem um volume de 
vendas muito grande na cidade”, destaca o presidente da CDL Natal. 
A expectativa de crescimento das vendas no ciclo natalino deste ano, 
conforme a CDL Natal, é de 4,5% ante mesmo ciclo de 2017. Com o não 
pagamento dos salários, a manutenção desse percentual é uma incógnita. 
“Não dá para medir o impacto”, diz Augusto Vaz. Ele confirma, porém, que 
para não deixar de consumir nessa época do ano, os empresários acreditam 
que o uso do cartão de crédito e o parcelamento das compras aumentará nos 
próximos dias. Isso pode gerar outro problema a partir de janeiro de 2019: o 
recrudescimento da inadimplência, que já afeta quase um milhão de 
potiguares. 



 

Conforme exposto pelo presidente do Sistema Fecomércio/RN, a situação 
atual reforça a necessidade de um ajuste fiscal no Governo do Rio Grande do 
Norte. “Antes de mais nada é importante ressaltar que nós entendemos todas 
as dificuldades financeiras pelas quais o Executivo Estadual passa. E é 
exatamente por isso que temos alertado para a necessidade urgente de se 
encontrar caminhos para o reequilíbrio fiscal e financeiro das contas públicas. 
Mas, não podemos deixar de registrar que este não pagamento dos salários 
seria uma péssima notícia também para o comércio. Nossa economia é muito 
dependente dos salários dos servidores públicos em geral”, frisa Marcelo 
Queiroz. 
 
Comércio de Rua 
 
Entre os empresários que atuam com lojas de rua na Cidade Alta, tradicional 
bairro comercial da capital, o clima é de temor. “O nosso Estado depende 
muito do Governo, das Prefeituras e dos militares. Num momento que o 
décimo terceiro e os salários não são pagos, isso é muito forte para o 
comércio. É uma queda muito forte. O comércio sente isso muito rápido. O 
Estado praticamente para, empobrece numa hora dessas. O Estado deveria 
fazer uma força para efetuar esses pagamentos. A população que depende 
desses recursos também espera”, declara Delcindo Mascena, empresário e 
presidente da Associação Viva o Centro de Natal (AVICEN). 
A chefe do Gabinete Civil do Governo do Estado, Tatiana Mendes Cunha, 
afirmou que não há recursos para pagar o décimo terceiro salário de 2018 no 
final da manhã da sexta-feira passada, 30. Segundo Tatiana Mendes Cunha, 
a folha de dezembro também deve ser paga somente em janeiro, pelo 
histórico recente do Estado em pagar a folha no mês seguinte. Se o quadro 
for confirmado, o governador Robinson Faria deixará duas folhas não pagas 
para a governadora eleita Fátima Bezerra no seu primeiro mês de mandato. 
Tatiana Mendes Cunha afirmou que o uso de tropas federais nas eleições é 
pertinente. A secretária-chefe do Gabinete Civil disse que não há recursos 
para pagar salários. 
Tribuna do Norte 
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Atraso de salários retira R$ 1 bilhão de 

circulação no RN 

A confirmação do não pagamento das folhas salariais de dezembro e do 

décimo terceiro salário aos cerca de 110 mil servidores do Governo do 

Estado implicará na não circulação de aproximadamente R$ 1 bilhão ao 

longo do mês de dezembro na economia do Rio Grande do Norte. De acordo 

com dados do Sistema Fecomércio/RN, os salários do funcionalismo público 

potiguar – incluindo Prefeituras, o próprio Estado e os servidores federais 

aqui lotados – correspondem a cerca de 40% da massa salarial paga no Rio 

Grande do Norte. Somente o Governo do Estado responde por 28% desse 

total. Com estoques abastecidos para o ciclo natalino, considerado o melhor 

para o Comércio, empresários temem queda nas vendas, retração na 

prestação de serviços e menor abertura de postos de trabalho. 

“É um volume muito grande de recursos que deixarão de circular. É 

impossível não dizermos que haverá, sim, reflexos negativos nas nossas 

vendas, com possíveis impactos até mesmo na geração de empregos”, 

destaca o presidente do Sistema Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz. Dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua) do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram o quão dependente o 

Rio Grande do Norte é da massa salarial do funcionalismo público. Isso 

porque, no terceiro trimestre deste ano, havia 233 mil pessoas ocupadas no 

setor público rendimento médio real habitual de R$ 2.824,00. A massa de 

rendimento de todos os servidores públicos no terceiro trimestre deste ano no 

RN, conforme o IBGE, somou R$ 2,101 bilhões. 

O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Natal), Augusto Vaz, 

reforça o risco para a economia em torno da falta de quitação desses 

salários. “O não pagamento dos salários do Estado com certeza reflete na 

nossa economia. Além de ter o prejuízo particular das famílias que sofrem 

com isso, acaba gerando inadimplência e novos problemas. Especificamente 

para a economia, esse não pagamento faz falta”, afirma. Augusto Vaz 

acreditava que o Governo do Estado conseguisse efetuar pelo menos uma 

parte do pagamento. “Esse dinheiro faz falta principalmente no final do ano. É 

o período mais aquecido do Comércio, um período muito importante de 

vendas. De 10 dezembro a 30 de dezembro, a gente tem um volume de 

vendas muito grande na cidade”, destaca o presidente da CDL Natal. 

A expectativa de crescimento das vendas no ciclo natalino deste ano, 

conforme a CDL Natal, é de 4,5% ante mesmo ciclo de 2017. Com o não 

pagamento dos salários, a manutenção desse percentual é uma incógnita. 



 

“Não dá para medir o impacto”, diz Augusto Vaz. Ele confirma, porém, que 

para não deixar de consumir nessa época do ano, os empresários acreditam 

que o uso do cartão de crédito e o parcelamento das compras aumentará nos 

próximos dias. Isso pode gerar outro problema a partir de janeiro de 2019: o 

recrudescimento da inadimplência, que já afeta quase um milhão de 

potiguares. 

Conforme exposto pelo presidente do Sistema Fecomércio/RN, a situação 

atual reforça a necessidade de um ajuste fiscal no Governo do Rio Grande do 

Norte. “Antes de mais nada é importante ressaltar que nós entendemos todas 

as dificuldades financeiras pelas quais o Executivo Estadual passa. E é 

exatamente por isso que temos alertado para a necessidade urgente de se 

encontrar caminhos para o reequilíbrio fiscal e financeiro das contas públicas. 

Mas, não podemos deixar de registrar que este não pagamento dos salários 

seria uma péssima notícia também para o comércio. Nossa economia é muito 

dependente dos salários dos servidores públicos em geral”, frisa Marcelo 

Queiroz. 

 

Comércio de Rua 

 

Entre os empresários que atuam com lojas de rua na Cidade Alta, tradicional 

bairro comercial da capital, o clima é de temor. “O nosso Estado depende 

muito do Governo, das Prefeituras e dos militares. Num momento que o 

décimo terceiro e os salários não são pagos, isso é muito forte para o 

comércio. É uma queda muito forte. O comércio sente isso muito rápido. O 

Estado praticamente para, empobrece numa hora dessas. O Estado deveria 

fazer uma força para efetuar esses pagamentos. A população que depende 

desses recursos também espera”, declara Delcindo Mascena, empresário e 

presidente da Associação Viva o Centro de Natal (AVICEN). 

A chefe do Gabinete Civil do Governo do Estado, Tatiana Mendes Cunha, 

afirmou que não há recursos para pagar o décimo terceiro salário de 2018 no 

final da manhã da sexta-feira passada, 30. Segundo Tatiana Mendes Cunha, 

a folha de dezembro também deve ser paga somente em janeiro, pelo 

histórico recente do Estado em pagar a folha no mês seguinte. Se o quadro 

for confirmado, o governador Robinson Faria deixará duas folhas não pagas 

para a governadora eleita Fátima Bezerra no seu primeiro mês de mandato. 

Tatiana Mendes Cunha afirmou que o uso de tropas federais nas eleições é 

pertinente. A secretária-chefe do Gabinete Civil disse que não há recursos 

para pagar salários. 

Tribuna do Norte 
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RN: R$ 1 BILHÃO DEIXARÁ DE CIRCULAR NO ESTADO 
 

A confirmação do não pagamento das folhas salariais de dezembro e do 
décimo terceiro salário aos cerca de 110 mil servidores do Governo do 
Estado implicará na não circulação de aproximadamente R$ 1 bilhão ao 
longo do mês de dezembro na economia do Rio Grande do Norte. De acordo 
com dados do Sistema Fecomércio/RN, os salários do funcionalismo público 
potiguar – incluindo Prefeituras, o próprio Estado e os servidores federais 
aqui lotados – correspondem a cerca de 40% da massa salarial paga no Rio 
Grande do Norte. Somente o Governo do Estado responde por 28% desse 
total. Com estoques abastecidos para o ciclo natalino, considerado o melhor 
para o Comércio, empresários temem queda nas vendas, retração na 
prestação de serviços e menor abertura de postos de trabalho. 
 

“É um volume muito grande de recursos que deixarão de circular. É 
impossível não dizermos que haverá, sim, reflexos negativos nas nossas 
vendas, com possíveis impactos até mesmo na geração de empregos”, 
destaca o presidente do Sistema Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz. Dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram o quão dependente o 
Rio Grande do Norte é da massa salarial do funcionalismo público. Isso 
porque, no terceiro trimestre deste ano, havia 233 mil pessoas ocupadas no 
setor público rendimento médio real habitual de R$ 2.824,00. A massa de 
rendimento de todos os servidores públicos no terceiro trimestre deste ano no 
RN, conforme o IBGE, somou R$ 2,101 bilhões. 
 

O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Natal), Augusto Vaz, 
reforça o risco para a economia em torno da falta de quitação desses 
salários. “O não pagamento dos salários do Estado com certeza reflete na 
nossa economia. Além de ter o prejuízo particular das famílias que sofrem 
com isso, acaba gerando inadimplência e novos problemas. Especificamente 
para a economia, esse não pagamento faz falta”, afirma. Augusto Vaz 
acreditava que o Governo do Estado conseguisse efetuar pelo menos uma 
parte do pagamento. “Esse dinheiro faz falta principalmente no final do ano. É 
o período mais aquecido do Comércio, um período muito importante de 
vendas. De 10 dezembro a 30 de dezembro, a gente tem um volume de 
vendas muito grande na cidade”, destaca o presidente da CDL Natal. 
 

A expectativa de crescimento das vendas no ciclo natalino deste ano, 
conforme a CDL Natal, é de 4,5% ante mesmo ciclo de 2017. Com o não 
pagamento dos salários, a manutenção desse percentual é uma incógnita. 
“Não dá para medir o impacto”, diz Augusto Vaz. Ele confirma, porém, que 
para não deixar de consumir nessa época do ano, os empresários acreditam 
que o uso do cartão de crédito e o parcelamento das compras aumentará nos 



 

próximos dias. Isso pode gerar outro problema a partir de janeiro de 2019: o 
recrudescimento da inadimplência, que já afeta quase um milhão de 
potiguares. 
 

Conforme exposto pelo presidente do Sistema Fecomércio/RN, a situação 
atual reforça a necessidade de um ajuste fiscal no Governo do Rio Grande do 
Norte. “Antes de mais nada é importante ressaltar que nós entendemos todas 
as dificuldades financeiras pelas quais o Executivo Estadual passa. E é 
exatamente por isso que temos alertado para a necessidade urgente de se 
encontrar caminhos para o reequilíbrio fiscal e financeiro das contas públicas. 
Mas, não podemos deixar de registrar que este não pagamento dos salários 
seria uma péssima notícia também para o comércio. Nossa economia é muito 
dependente dos salários dos servidores públicos em geral”, frisa Marcelo 
Queiroz.  
Comércio de Rua 
 
Entre os empresários que atuam com lojas de rua na Cidade Alta, tradicional 
bairro comercial da capital, o clima é de temor. “O nosso Estado depende 
muito do Governo, das Prefeituras e dos militares. Num momento que o 
décimo terceiro e os salários não são pagos, isso é muito forte para o 
comércio. É uma queda muito forte. O comércio sente isso muito rápido. O 
Estado praticamente para, empobrece numa hora dessas. O Estado deveria 
fazer uma força para efetuar esses pagamentos. A população que depende 
desses recursos também espera”, declara Delcindo Mascena, empresário e 
presidente da Associação Viva o Centro de Natal (AVICEN). 
 

A chefe do Gabinete Civil do Governo do Estado, Tatiana Mendes Cunha, 
afirmou que não há recursos para pagar o décimo terceiro salário de 2018 no 
final da manhã da sexta-feira passada, 30. Segundo Tatiana Mendes Cunha, 
a folha de dezembro também deve ser paga somente em janeiro, pelo 
histórico recente do Estado em pagar a folha no mês seguinte. Se o quadro 
for confirmado, o governador Robinson Faria deixará duas folhas não pagas 
para a governadora eleita Fátima Bezerra no seu primeiro mês de mandato. 
 

Tatiana Mendes Cunha afirmou que o uso de tropas federais nas eleições é 
pertinente. A secretária-chefe do Gabinete Civil disse que não há recursos 
para pagar salários. 
 

Tribuna do Norte 
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Atraso de salários retira R$ 1 bilhão de circulação no RN 

A confirmação do não pagamento das folhas salariais de dezembro e do décimo 

terceiro salário aos cerca de 110 mil servidores do Governo do Estado implicará na 

não circulação de aproximadamente R$ 1 bilhão ao longo do mês de dezembro na 

economia do Rio Grande do Norte. De acordo com dados do Sistema Fecomércio/RN, 

os salários do funcionalismo público potiguar – incluindo Prefeituras, o próprio 

Estado e os servidores federais aqui lotados – correspondem a cerca de 40% da massa 

salarial paga no Rio Grande do Norte. Somente o Governo do Estado responde por 

28% desse total. Com estoques abastecidos para o ciclo natalino, considerado o 

melhor para o Comércio, empresários temem queda nas vendas, retração na prestação 

de serviços e menor abertura de postos de trabalho. 

“É um volume muito grande de recursos que deixarão de circular. É impossível não 

dizermos que haverá, sim, reflexos negativos nas nossas vendas, com possíveis 

impactos até mesmo na geração de empregos”, destaca o presidente do Sistema 

Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) mostram o quão dependente o Rio Grande do Norte é da massa salarial do 

funcionalismo público. Isso porque, no terceiro trimestre deste ano, havia 233 mil 

pessoas ocupadas no setor público rendimento médio real habitual de R$ 2.824,00. A 

massa de rendimento de todos os servidores públicos no terceiro trimestre deste ano 

no RN, conforme o IBGE, somou R$ 2,101 bilhões. 

O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Natal), Augusto Vaz, reforça o 

risco para a economia em torno da falta de quitação desses salários. “O não 

pagamento dos salários do Estado com certeza reflete na nossa economia. Além de ter 

o prejuízo particular das famílias que sofrem com isso, acaba gerando inadimplência e 

novos problemas. Especificamente para a economia, esse não pagamento faz falta”, 

afirma. Augusto Vaz acreditava que o Governo do Estado conseguisse efetuar pelo 

menos uma parte do pagamento. “Esse dinheiro faz falta principalmente no final do 



 

ano. É o período mais aquecido do Comércio, um período muito importante de 

vendas. De 10 dezembro a 30 de dezembro, a gente tem um volume de vendas muito 

grande na cidade”, destaca o presidente da CDL Natal. 

A expectativa de crescimento das vendas no ciclo natalino deste ano, conforme a 

CDL Natal, é de 4,5% ante mesmo ciclo de 2017. Com o não pagamento dos salários, 

a manutenção desse percentual é uma incógnita. “Não dá para medir o impacto”, diz 

Augusto Vaz. Ele confirma, porém, que para não deixar de consumir nessa época do 

ano, os empresários acreditam que o uso do cartão de crédito e o parcelamento das 

compras aumentará nos próximos dias. Isso pode gerar outro problema a partir de 

janeiro de 2019: o recrudescimento da inadimplência, que já afeta quase um milhão 

de potiguares. 

Conforme exposto pelo presidente do Sistema Fecomércio/RN, a situação atual 

reforça a necessidade de um ajuste fiscal no Governo do Rio Grande do Norte. “Antes 

de mais nada é importante ressaltar que nós entendemos todas as dificuldades 

financeiras pelas quais o Executivo Estadual passa. E é exatamente por isso que temos 

alertado para a necessidade urgente de se encontrar caminhos para o reequilíbrio 

fiscal e financeiro das contas públicas. Mas, não podemos deixar de registrar que este 

não pagamento dos salários seria uma péssima notícia também para o comércio. 

Nossa economia é muito dependente dos salários dos servidores públicos em geral”, 

frisa Marcelo Queiroz. 

Comércio de Rua 

Entre os empresários que atuam com lojas de rua na Cidade Alta, tradicional bairro 

comercial da capital, o clima é de temor. “O nosso Estado depende muito do Governo, 

das Prefeituras e dos militares. Num momento que o décimo terceiro e os salários não 

são pagos, isso é muito forte para o comércio. É uma queda muito forte. O comércio 

sente isso muito rápido. O Estado praticamente para, empobrece numa hora dessas. O 

Estado deveria fazer uma força para efetuar esses pagamentos. A população que 



 

depende desses recursos também espera”, declara Delcindo Mascena, empresário e 

presidente da Associação Viva o Centro de Natal (AVICEN). 

A chefe do Gabinete Civil do Governo do Estado, Tatiana Mendes Cunha, afirmou 

que não há recursos para pagar o décimo terceiro salário de 2018 no final da manhã 

da sexta-feira passada, 30. Segundo Tatiana Mendes Cunha, a folha de dezembro 

também deve ser paga somente em janeiro, pelo histórico recente do Estado em pagar 

a folha no mês seguinte. Se o quadro for confirmado, o governador Robinson Faria 

deixará duas folhas não pagas para a governadora eleita Fátima Bezerra no seu 

primeiro mês de mandato. 

Tatiana Mendes Cunha afirmou que o uso de tropas federais nas eleições é pertinente. 

A secretária-chefe do Gabinete Civil disse que não há recursos para pagar salários. 

Fonte: Tribuna do Norte 
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Setor produtivo de Mossoró comemora venda de campos maduros pela 

Petrobras 
Crédito da foto: 

Arquivo

Produção de petróleo no RN não atrai mais a Petrobras 

MAGNOS ALVES/JORNAL DE FATO 

O anúncio da venda de ativos da Petrobras em Mossoró e região foi comemorado pelo 

setor produtivo local. Em regra geral, setores como construção civil, supermercados e 

lojistas esperam que o repasse de campos maduros da Petrobras para outras empresas 

ajude na recuperação da economia local e regional. 

Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Mossoró 

(SINDUSCON), engenheiro civil Sérgio Freire, a venda dos poços para a iniciativa 

privada deve ser motivo de alegria. Ele observa que a exploração desses poços é uma 

atividade que está em plena decadência e é responsável pelo aumento do número de 

desemprego e diminuição de recursos na economia. “Com a concessão desses poços, 

renovamos a esperança de aquecer nossa economia, abrindo vários novos postos de 

trabalho, fomentando o comércio, a prestação de serviços e a construção civil. Grande 
notícia para aumentarmos o otimismo de um 2019 muito próspero”, avalia o engenheiro. 

O diretor administrativo da Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte 

(ASSURN), Jair Queiroz, destaca que a venda dos poços maduros era uma luta da classe 

empresarial. “O investimento de novas empresas vai trazer mais emprego e, 

consequentemente, aumentar o consumo e melhorar os níveis de venda do comércio”, 

analisa. 



 

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró, Michelson Frota, diz que a 

venda dos campos é uma oportunidade de negócios. “É a forma mais rápida de atrair 

investimentos e de retomar os empregos que foram perdidos. Faz tempo que a gente luta 
por isso”, afirma. 

O diretor do Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte, Marcelo Queiroz, acredita que, 

com a decisão de vender seus ativos, a Petrobras viabiliza a retomada da produção dos 

poços. “Essa 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 deve ser comemorada por todos nós 
potiguares”, declara. 

Já o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Mossoró é mais comedido. 

Ele atenta que a venda em si não representará muito se os investidores não implementar 

uma política de aumento de produção nesses campos. “Esperamos que a venda dos 

campos maduros possa representar uma melhora nos investimentos nessa importante área 

da nossa economia, que tem sido relegada a segundo plano pela Petrobras”, acrescenta. 

No Município, o clima também é de otimismo. O secretário municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agricultura e Turismo, Lahyre Rosado Neto, diz 

que a negociação é a possibilidade de a área do petróleo e gás voltar a gerar empregos. 

“Como sabemos, a Petrobras está deixando de investir em Mossoró há algum tempo, o 

que tem sido sentido na economia local. A iniciativa privada já deveria ter assumido os 

campos que a Petrobras não tem interesse há muito tempo. A perspectiva é boa e 

esperamos mais emprego e renda para a nossa cidade”, ressalta. 

  

Pedido de autorização para venda de polo ainda não foi protocolado na ANP 

A venda do polo Riacho da Forquilha ainda precisa da chancela da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para ser concretizada. Até sexta-feira 

(30), a Petrobras ainda não havia protocolado o pedido, conforme a ANP informou ao 
JORNAL DE FATO. 

Conforme o artigo 29 da lei 9478/97, a transferência do contrato de concessão é permitida 

desde que o novo concessionário atenda aos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos 

estabelecidos pela ANP. “Nesse sentido, são analisados os documentos de qualificação da 

cessionária, com base nas regras do edital de licitações mais recentemente aprovado pela 

ANP à época do pedido; os documentos societários da cedente; e o cumprimento das 

obrigações contratuais e legais”, explica a ANP. 

Em 2017, a 3R Petroleum tentou participar da 4ª Rodada de Licitações de Áreas com 

Acumulações Marginais, mas não foi inscrita pela ANP pelo não atendimento de 
exigências do edital da referida licitação. 

  

Empresa compradora não tem nenhuma experiência no setor 



 

A empresa que está comprando o polo Riacho da Forquilha não tem nenhuma experiência 

no setor de petróleo e gás. A própria Petrobras deu essa informação ao anunciar a venda 

dos 34 campos maduros em Mossoró e região e a ANP confirmou que a 3R Petroleum “é 

uma nova entrante nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural no 
Brasil”. 

O anúncio da 3R Petroleum como compradora dos poços foi recebido com surpresa pelo 

Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Norte (SINDIPETRO/RN), “por ela ser uma 
total desconhecida do setor”, observa Pedro Lúcio, diretor do sindicato. 

Além da desconfiança sobre a empresa, o sindicalista teme que a cessão dos ativos da 

Petrobras gere mais desemprego. “Já perdemos mais de cinco mil empregos diretos, e 

nessa negociação do polo Riacho da Forquilha temos mais 350 trabalhadores envolvidos, 
sendo 300 terceirizados”, revela. 

  

Setores não temem efeito contrário 

O setor produtivo não teme que a venda dos ativos da Petrobras tenha efeito contrário na 

economia, gerando, por exemplo, mais desemprego, como vem sendo apontado pelo 
Sindipetro/RN. 

Jair Queiroz defende que a Petrobras já vinha em um processo de inércia na nossa região 

há algum tempo. “Foi só a venda de alguns pequenos campos. Esperamos que outras 
vendas venham. Quem fez a compra, não vai deixar esse dinheiro parado”, pondera. 

Lahyre Rosado Neto mantém o mesmo nível de discurso. Para ele, a Petrobras certamente 

continuará com o que lhe é rentável. “Também não vejo ‘incerteza’ se a empresa 

apresentou toda documentação exigida. Acreditamos na lisura do processo e da 

responsabilidade da Petrobras e ANP”, complementa 
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Sindcomércio entrega Mérito a 
personalidades e empreendedores 
de Macaíba 

 
Macaíba esteve em festa nesta sexta-feira (30) com o evento que marcou o ápice das 
comemorações pelos 70 anos do Sindicato do Comércio Varejista da cidade 
(Sindcomércio). A noite foi marcada, ainda, pela entrega do Mérito Luiz Cúrcio Marinho, 
edições 2017 e 2018. Seis personalidades e empreendedores, com histórias e 
marcantes e relevantes serviços prestados ao desenvolvimento da cidade receberam 
esta que é a maior comenda do setor produtivo macaibense. 
  
Pela edição de 2017, que não aconteceu por motivos de logística, foram homenageados 
o empresário Luiz Carlos Lacerda, o ex-vereador Francenildo Ferreira de Lima e o 
professor Manoel Firmino de Medeiros. Em nome dos homenageados, Manoel Medeiros 
relembrou que não nasceu em Macaíba, mas foi na cidade que ele começou sua vida. 
“Sou macaibense de coração e agradeço a generosidade das entidades representativas 
do comércio da cidade por ter escolhido o meu nome e os dos meus colegas”, disse. 
  
Os agraciados pelo Mérito Luiz Cúrcio Marinho 2018 foram os empresários Eliane 
Cabral, Sandro de Lima e Luiz Antônio Lacerda, vice-presidente da Fecomércio e 
presidente do Sindcomércio Macaíba. Lacerda, que representou os premiados, reforçou 
que essa foi uma noite especial, de reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas 
personalidades à cidade de Macaíba. 
  
“Estou orgulho e agradecido por esta noite. Agradeço a parceria, sempre firme e 
produtiva, do Sistema Fecomércio RN, na pessoa do presidente Marcelo Queiroz, que 



 

realiza um belo trabalho para a população macaibense. Os homenageados de hoje 
representam a força e impulsionam o comércio em Macaíba, tendo papel fundamental. 
Parabéns à todos nós”, declarou Lacerda. 
  
Luiz Antônio Lacerda também recebeu uma homenagem da Câmara Municipal de 
Macaíba, a Comenda Fabrício Gomes Pedroza, pela sua história e atividade comercial 
executada no município da região metropolitana. 
  
“Luiz não esqueceu a cidade que nasceu e orgulha o nome de Macaíba, representando 
o nosso comércio”, acrescentou o prefeito Fernando Cunha. 
  
O presidente do Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte, Marcelo Queiroz, agradeceu 
o apoio do Sindcomércio, que em 2018 completa 70 anos de fundação. Para ele, o 
sindicato é um braço forte na atuação do Sistema em Macaíba, e, além disso, o Mérito 
Luiz Cúrcio estimula os empresários a crescerem ainda mais no município. 
  
“Hoje é um dia de conhecermos histórias de superação e conquistas, principalmente 
este ano, que a economia do Brasil sofreu duros golpes e mesmo assim, apresentará 
um tímido crescimento. Com essa situação instável, conseguimos desenvolver um bom 
trabalho em Macaíba, que possui unidades do Sesc e Senac. Como exemplo, 
atendemos mais de 200 alunos nas educações Infantil e Fundamental, e mantemos uma 
clínica odontológica com quase 500 atendimentos, por mês. O Sistema Fecomércio é 
atuante em Macaíba e auxilia no crescimento econômico da cidade, formando 
profissionais capacitados com reconhecida excelência”, afirmou Marcelo Queiroz. 
  
O Mérito Luiz Cúrcio Marinho foi criado em 2011 pela Casa do Empresário de Macaíba, 
que congrega o Sindicato do Comércio Varejista e a Câmara de Dirigentes Lojistas da 
cidade, com o apoio do Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte. 
  
Também participaram da cerimônia o prefeito de Macaíba, Fernando Cunha; secretários 
municipais, vereadores, além de gestores da Fecomércio, Sesc, Senac e empresários. 
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Sindcomércio entrega Mérito Luiz Cúrcio Marinho a 

personalidades e empreendedores de Macaíba 

 



 

 

O Mérito faz parte das ações de comemoração dos 70 anos do Sindicato e conta com 

apoio do Sistema Fecomércio RN 

Macaíba esteve em festa nesta sexta-feira (30) com o evento que marcou o ápice das 

comemorações pelos 70 anos do Sindicato do Comércio Varejista da cidade 

(Sindcomércio). A noite foi marcada, ainda, pela entrega do Mérito Luiz Cúrcio 

Marinho, edições 2017 e 2018. Seis personalidades e empreendedores, com histórias e 

marcantes e relevantes serviços prestados ao desenvolvimento da cidade receberam 

esta que é a maior comenda do setor produtivo macaibense. 

Pela edição de 2017, que não aconteceu por motivos de logística, foram 

homenageados o empresário Luiz Carlos Lacerda, o ex-vereador Francenildo Ferreira 

de Lima e o professor Manoel Firmino de Medeiros. Em nome dos homenageados, 

Manoel Medeiros relembrou que não nasceu em Macaíba, mas foi na cidade que ele 

começou sua vida. “Sou macaibense de coração e agradeço a generosidade das 

entidades representativas do comércio da cidade por ter escolhido o meu nome e os 

dos meus colegas”, disse. 



 

Os agraciados pelo Mérito Luiz Cúrcio Marinho 2018 foram os empresários Eliane 

Cabral, Sandro de Lima e Luiz Antônio Lacerda, vice-presidente da Fecomércio e 

presidente do Sindcomércio Macaíba. Lacerda, que representou os premiados, 

reforçou que essa foi uma noite especial, de reconhecimento do trabalho desenvolvido 

pelas personalidades à cidade de Macaíba. 

“Estou orgulho e agradecido por esta noite. Agradeço a parceria, sempre firme e 

produtiva, do Sistema Fecomércio RN, na pessoa do presidente Marcelo Queiroz, que 

realiza um belo trabalho para a população macaibense. Os homenageados de hoje 

representam a força e impulsionam o comércio em Macaíba, tendo papel fundamental. 

Parabéns à todos nós”, declarou Lacerda. 

Luiz Antônio Lacerda também recebeu uma homenagem da Câmara Municipal de 

Macaíba, a Comenda Fabrício Gomes Pedroza, pela sua história e atividade comercial 

executada no município da região metropolitana. 

“Luiz não esqueceu a cidade que nasceu e orgulha o nome de Macaíba, representando 

o nosso comércio”, acrescentou o prefeito Fernando Cunha. 

O presidente do Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte, Marcelo Queiroz, 

agradeceu o apoio do Sindcomércio, que em 2018 completa 70 anos de fundação. 

Para ele, o sindicato é um braço forte na atuação do Sistema em Macaíba, e, além 

disso, o Mérito Luiz Cúrcio estimula os empresários a crescerem ainda mais no 

município. 

“Hoje é um dia de conhecermos histórias de superação e conquistas, principalmente 

este ano, que a economia do Brasil sofreu duros golpes e mesmo assim, apresentará 

um tímido crescimento. Com essa situação instável, conseguimos desenvolver um 

bom trabalho em Macaíba, que possui unidades do Sesc e Senac. Como exemplo, 

atendemos mais de 200 alunos nas educações Infantil e Fundamental, e mantemos 

uma clínica odontológica com quase 500 atendimentos, por mês. O Sistema 

Fecomércio é atuante em Macaíba e auxilia no crescimento econômico da cidade, 



 

formando profissionais capacitados com reconhecida excelência”, afirmou Marcelo 

Queiroz. 

O Mérito Luiz Cúrcio Marinho foi criado em 2011 pela Casa do Empresário de 

Macaíba, que congrega o Sindicato do Comércio Varejista e a Câmara de Dirigentes 

Lojistas da cidade, com o apoio do Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte. 

Também participaram da cerimônia o prefeito de Macaíba, Fernando Cunha; 

secretários municipais, vereadores, além de gestores da Fecomércio, Sesc, Senac e 

empresários. 

Fonte: Fecomércio RN 
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Prêmio Hangar 2018 celebra música 
potiguar e terá show de Dudu Nobre 

 
A 16ª Edição do Prêmio Hangar de Música  será realizada nesta segunda-feira, com o 
conceito ‘’Vem de Samba’’ para homenagear os grandes compositores Arlindo Cruz, 
Mestre Zorro e o Dia Nacional do Samba. 
  
Conduzido por São Jorge a programação vai unir o bairro natalense das Rocas com o 
bairro de Madureira no Rio de Janeiro em uma grande festa do samba, neste dia 3 de 
dezembro (segunda-feira), ás 20h no palco do teatro Riachuelo. Uma noite de prêmios e 
homenagens. 
  
No bloco de abertura premiações para os destaques da música e as participações 
especiais de Mestre Zorro, Jaina Elne, Denise Moreira, Evilásio Galdino, Potyguara 
Bardo, Dani Fernandes, Marcos Souto, Renan Araújo (Arquivo Vivo), Alex Amorim 
(Quarteto Linha), Carlos Britto (Batuque de Um Povo), Josy Ribeiro ( Samba dos 
Devotos) e Matheus Magalhães (Preto no Branco). 
  
Inserida na programação do Natal em Natal 2018, da Prefeitura do Natal e Funcarte a 
edição especial do Prêmio Hangar 2018 terá show de encerramento com Dudu Nobre e 
Ribeira Boêmia. 
  
DUDU NOBRE  
  
Em 2018, Dudu Nobre completa 19 anos de uma consolidada carreira. O músico e 
compositor continua sua turnê pelo Brasil, tocando sucessos como “A Grande Família”, 



 

“No Mexe Mexe, no Bole Bole”, “Posso Até Me Apaixonar”, “Goiabada Cascão”, “Tempo 
de Don Don”, “Chegue Mais”, “Estava Perdido no mar”, entre outros clássicos do samba. 
  
Em Natal o artista receberá o Prêmio Hangar de Trajetória Musical e fará show de 
encerramento da noite da premiação acompanhado pelo grupo de samba Ribeira 
Boêmia. 
  
Além de intérprete, o sambista é também um consagrado compositor. Músicas como 
“Água da Minha Sede”, “Vou Botar teu Nome na Macumba”, “Quem é Ela” e “Pro Amor 
Render” são de sua autoria. Tendo como grandes referências os músicos Almir Guineto 
e Martinho da Vila. 
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Natal em Natal: Confira programação 

deste fim de semana 

Eventos começam neste sábado e seguem até segunda-feira 

Por Redação 

 
Acendimento da tradicional árvore de Mirassol, espetáculos, shows, prêmios e muitas opções 

culturais vão regar o primeiro final de semana de Dezembro – indo até a segunda-feira – 

dentro do Natal em Natal 2018. Promovido pela Prefeitura do Natal, através da Secretaria de 

Cultura de Natal e com recursos da Lei Djalma Maranhão, editais lançados pela Funcarte 

(Cultura na Cidade) e parcerias com produtores da cidade, a população terá acesso a uma 

variada programação que contempla diversos estilos e está voltada para a família. Confira a 

programação: 

SÁBADO 1 DE DEZEMBRO 

CONCERTO, SAMBA E CORAL NA ÁRVORE DE MIRASSOL 

As opções culturais da programação do Natal em Natal começam no sábado, dia 1 de 

dezembro. A Árvore de Mirassol (Espaço Marilene Dantas) recebe concerto da Banda 

Sinfônica da Cidade do Natal, com o Coral Sons da terra e ainda show com o sambista 

Debinha Ramos. O início está previsto para 19h. ENTRADA FRANCA 

DIA NACIONAL DO SAMBA 

No sábado (1), também na Árvore de Mirassol, será comemorado o Dia Nacional do Samba, 

que está dentro da programação do Natal em Natal. Debinha Ramos e os convidados Marcos 

Souto e Carlos Britto se apresentam depois da Banda Sinfônica da Cidade do Natal, dentro da 



 

comemoração à tradicional data do mais representativo dos ritmos brasileiros. ENTRADA 

FRANCA 

DANÇANDO NAS DUNAS “A BELA ADORMECIDA” 

No sábado (1) tem opção para criançada no Parque das Dunas. A partir das 16h30, tem o 

clássico “A Bela Adormecida” que será coreografado por Marius Petipa e remontagem de 

Bruno Borges. Trata-se do casamento da princesa Aurora, que as fadas abençoam com 

felicidade, fertilidade, fortuna, saúde e amor. Além delas, foram convidados a Gata Branca, o 

Gato de Botas, a princesa Florine e o Pássaro Azul. . ENTRADA FRANCA. O acesso ao 

Parque das Dunas custa apenas R$ 1. 

DOMINGO 2 DE DEZEMBRO 

DUO TAUFIC E PAULA SANTORO NA ÁRVORE DE MIRASSOL 

No domingo (2), na Árvore de Mirassol, o Natal em Natal apresenta o projeto “Tudo será 

como antes”, em homenagem ao Clube da Esquina. O show reúne o Duo Taufic e Paula 

Santoro, nomes de primeira linha da música potiguar. Horário: 19h. ENTRADA FRANCA 

SEGUNDA 3 DE DEZEMBRO 

PRÊMIO HANGAR NO TEATRO RIACHUELO COM DUDU NOBRE 

Segunda-feira (3) é dia do tradicional Prêmio Hangar, projeto pioneiro que na última década 

premia e valoriza a produção cultural do Rio Grande do Norte. O Teatro Riachuelo recebe a 

partir das 20h, a 16ª edição, em uma noite dedicada ao samba. O Prêmio Hangar terá show de 

encerramento com Dudu Nobre, Ribeira Boêmia e Convidados com participações especiais 

que cantam no primeiro bloco da premiação. Com o tema ‘’Vem de Samba’’, o Hangar vai 

homenagear os compositores Arlindo Cruz/RJ, Mestre Zorro/RN e o Dia Nacional do Samba. 

Os ingressos populares a partir de R$ 40 estão a venda na bilheteria do teatro e no site 

Uhuu.com. Novos nomes se misturam com veteranos e tradicionais em uma lista que destaca 

o trabalho de jovens da periferia e suas linguagens urbanas juntamente com figuras do samba 

e artistas de shows e canções autorais, são mais de 40 profissionais da música potiguar com 

indicações distribuídas nas 12 categorias competitivas. 

ACENDIMENTO ÁRVORE E PRESENTE DE NATAL 

Na segunda-feira (3), a população de Natal e os turistas terão o privilégio de acompanhar um 

dos momentos mais marcantes da programação do Natal em Natal. É o tradicional 

acendimento da Árvore de Mirassol, quando o símbolo do Natal em Natal será apresentado 

em todo seu esplendor. Nesta noite, a Árvore recebe o espetáculo “Um Presente de Natal”, 

que também será encenado na terça (4) e sexta (7). Início: 19h. ENTRADA FRANCA 
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