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Atraso de salário e 13º dos servidores 

do RN tira R$ 1 bi de circulação e 

preocupa comércio 

 
O atraso do pagamento de salário de dezembro e do 13º salário de 2018 dos 
servidores públicos estaduais vai retirar cerca de R$ 1 bilhão de circulação da 
economia do Rio Grande do Norte no período de festas natalinas e ano novo. 
A situação preocupa o setor de comércio e serviços que prevê um impacto de 
frustração das expectativas de vendas do comércio. 

As estimativas do valor são do Fórum de Servidores do Estado, que aponta a 
falta de pagamento de duas folhas (dezembro e 13º de 2018), além da 
conclusão do pagamento do 13º de 2017, que não foi depositado para os 
servidores que ganham acima de R$ 5 mil – são cerca de R$ 141 milhões. O 
governo também não anunciou quando vai pagar os salários de novembro 
para os servidores que ganham acima de R$ 5 mil. 

Na última sexta-feira (30), a secretária do Gabinete Civil do RN, Tatiana 
Mendes Cunha, confirmou em entrevista que o governo não tem expectativa 
de pagar o 13º e os salários de dezembro dentro do ano de 2018, por causa 
da crise financeira pela qual o estado passa. Ela ainda considerou que o 
governo precisa ganhar uma ação na Justiça para fazer uma operação de 
crédito que permita o pagamento do 13º do ano passado. 
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Segundo o presidente da Fecomércio no Rio Grande do Norte, Marcelo 
Queiroz, a situação causa preocupação, uma vez que os salários do serviço 
público representam 40% da massa salarial do estado e, somente o 
funcionalismo estadual é responsável por 28% do montante. 

“É um peso muito grande. 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”, considerou. 

Ainda de acordo com Marcelo Queiroz, a estimativa do comércio era fechar o 
ano com um aumento nas vendas entre 5% e 6% – “o que seria uma grande 
vitória, visto que no ano passado terminamos com retração de 1,5%”. Porém, 
com o a falta de pagamento dos salários e do 13º, ele considera que é 
praticamente certa alguma frustração de estimativa. 

“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”, considerou. 

O presidente da CDL Natal, porém, não acredita que o valor “alardeado” seja 
correto. Augusto Vaz afirma que, segundo o governo do estado, o 13º 
acrescentaria R$ 500 milhões em circulação no estado e a falta desse valor 
seria o maior impacto para o comércio. Ainda de acordo com ele, ainda 
assim, a estimativa é de crescimento das vendas, em torno de 4,5%. 

“Ano passado, o governo não pagou o décimo terceiro e mesmo assim 
tivemos crescimento. É claro que é ruim para as famílias dos servidores e faz 
falta para a economia, mas o comércio não depende exclusivamente disso”, 
considerou. 

Augusto Vaz ainda ponderou que o décimo terceiro dos servidores estaduais 
representa estatisticamente entre 15% e 20% da massa de bonificações 
natalinas distribuídas no estado, considerando, além do poder público 
estadual, as empresas privadas, o setor público federal e o municipal. 

“Quando a gente analisa o quadro geral, continua acreditando que o 
comércio deverá ter saldo positivo”, considerou. 

Fonte: G1RN 
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Sesc abre período de matrículas para modalidades esportivas 

O período de matrículas nas modalidades esportivas para 2019 oferecidas em seis 

unidades do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN) vai 

começar. Os veteranos podem se matricular de 3 a 21 de dezembro nas centrais de 

relacionamento das unidades Sesc e os novatos podem se inscrever a partir de 02 de 

janeiro de 2019. 

São mais de 15 modalidades esportivas oferecidas nas unidades Sesc Cidade Alta, 

Potilândia, Zona Norte – todas em Natal –, Sesc Macaíba, Sesc Mossoró e Sesc 

Caicó. Entre as atividades estão: musculação, natação, hidroginástica, karatê, zumba e 

treinamento funcional. Algumas unidades dispõem de avaliação física, serviço que 

auxilia o atleta a atingir seus objetivos físicos, e também atividades voltadas para 

crianças, como o mix esportivo e o esporte kids. 

Para efetuar a matrícula, é preciso ter válido o cartão de associado Sesc RN, atestado 

médico atualizado, mensalidades 2018 em dia (no caso de veteranos), RG, CPF e 

comprovante de residência. Os valores subsidiados variam conforme a modalidade e a 

categoria no cartão de associado: comerciário, conveniado e usuário. 

Ao oferecer esportes a valores subsidiados, o Sesc pretende incentivar a melhoria da 

qualidade de vida através da práticas de atividades físicas e lúdicas. Por isso, oferece 

diversas atividades de lazer e esportes para crianças, jovens, adultos e idosos. 

Também realiza eventos esportivos durante o ano, como: o Circuito Sesc de Corrida e 

os Jogos dos Comerciários. 

As modalidades esportivas disponíveis, horários e valores em cada unidade podem ser 

consultadas no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. Mais informações podem ser 

obtidas na Central de Relacionamento da unidade de interesse. 
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Serviço: 

O quê? Sesc abre período de matrículas nas modalidades esportivas 

Quando? 

Veteranos: 3 a 21 de dezembro de 2018 

Novatos: a partir de 02 de janeiro de 2019 

Onde se matricular? Centrais de relacionamento das unidades Sesc 

Sesc Cidade Alta | Rua Coronel Bezerra, nº 33, Cidade Alta. Natal RN 

Sesc Zona Norte | Rua Paranduva, nº 2.873, Conjunto Santa Catarina. Natal RN 

Sesc Potilândia | Avenida Senador Salgado Filho, S/N, Potilândia. Natal RN 

Sesc Macaíba | Rua Professor Caetano, nº 310. Centro. 

Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/N, Nova Betânia. 

Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, nº 55, Boa Passagem. 
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TRT-RN nega dano moral a professora 

incluída no cadastro de devedores por 

consignado não pago 

A Vara do Trabalho de Goianinha não reconheceu o direito a indenização por dano 

moral de uma ex-professora do Serviço Social do Comercio (SESC) que teve seu 

nome incluído no cadastro de devedores por um empréstimo consignado não pago 

após sua demissão. 

No processo, ela acusou o SESC de ter feito os descontos das parcelas restantes 

do empréstimo em sua rescisão sem, no entanto, ter repassado esse valor para a 

Caixa Econômica Federal. 

A professora prestou serviço ao SESC de Nova Cruz (RN) entre 2008 e 2017. Nesse 

período, ela realizou um empréstimo consignado com a Caixa para ser descontado 

do seu salário. 

Posteriormente, ao tentar financiar a compra de um automóvel, a professora 

descobriu que seu nome estava inscrito no cadastro de maus pagadores por falta de 

quitação do empréstimo consignado que ela contraiu quando ainda trabalhava no 

SESC. 

A processo entrou com uma ação trabalhista reclamando do desconto feito pelo 

SESC em suas verbas rescisórias para a quitação da dívida dela com a Caixa. 

Por sua vez, o SESC negou ter se apropriado dos valores descontados na rescisão 

de sua ex-empregada e alegou ter descontado apenas 30% do valor total da 

rescisão, cumprindo o contrato firmado entre a ex-professora e o banco, repassando 

os valores para a amortização do débito à Caixa e apresentando comprovante dessa 

amortização. 

O juiz Antonio Soares Carneiro ressaltou, em sua decisão, que no contrato de 

crédito consignado “há expressa cominação de que, no caso de desligamento da 

empresa, será utilizado do limite de 30% das verbas rescisórias para pagamento 

parcial ou total do empréstimo”. 

Assim, o juiz isentou o SESC pela inclusão do nome da professora no cadastro de 

devedores, “pois não houve nenhuma ilegalidade no desconto, assim como foi 

comprovado o repasse para a Caixa dos valores descontados”. 

Processo n º 0000115-24.2018.5.21.0020 
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TRT/RN: Negado dano moral a professora 
incluída no cadastro de devedores por 
consignado não pago 

 

Imagem: Reprodução/TRT 

A Vara do Trabalho de Goianinha, Agreste do estado, não reconheceu o direito a 
indenização por dano moral de uma ex-professora do Serviço Social do Comércio 
(SESC) que teve seu nome incluído no cadastro de devedores por um empréstimo 
consignado não pago após sua demissão. 
No processo, ela acusou o SESC de ter feito os descontos das parcelas restantes do 
empréstimo em sua rescisão sem, no entanto, ter repassado esse valor para a Caixa 
Econômica Federal. 
A professora prestou serviço ao SESC de Nova Cruz entre 2008 e 2017, descreve 
informação da assessoria de imprensa do Tribunal Regional do Trabalho do RN 
(TRT/RN), na capital do estado. 
Nesse período, ela realizou um empréstimo consignado com a Caixa Econômica Federal 
para ser descontado do seu salário. 
Posteriormente, ao tentar financiar a compra de um automóvel, a professora descobriu 
que seu nome estava inscrito no cadastro de maus pagadores por falta de quitação do 
empréstimo consignado que ela contraiu quando ainda trabalhava no SESC. 
A professora entrou com uma ação trabalhista reclamando do desconto feito pelo SESC 
em suas verbas rescisórias para a quitação da dívida dela com a Caixa. 
Por sua vez, o SESC negou ter se apropriado dos valores descontados na rescisão de 
sua ex-empregada e alegou ter descontado apenas 30% do valor total da rescisão, 
cumprindo o contrato firmado entre a ex-professora e o banco, repassando os valores 
para a amortização do débito à Caixa e apresentando comprovante dessa amortização. 
O juiz Antonio Soares Carneiro (foto) ressaltou, em sua decisão, que no contrato de 
crédito consignado “há expressa cominação de que, no caso de desligamento da 
empresa, será utilizado do limite de 30% das verbas rescisórias para pagamento parcial 
ou total do empréstimo”. 
Assim, o juiz isentou o SESC pela inclusão do nome da professora no cadastro de 
devedores, “pois não houve nenhuma ilegalidade no desconto, assim como foi 
comprovado o repasse para a Caixa dos valores descontados”. 
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Presidente do Sistema Fecomércio RN 
recepciona alunos do Senac premiados em 

competição nacional 

Potiguar disputará vaga para representar Brasil na olimpíada mundial de profissões 

 O presidente do Sistema Fecomércio RN, 

Marcelo Queiroz, recebe, na próxima sexta-feira (07), os estudantes do Senac Rio Grande do 

Norte, Gustavo Almeida (Serviço de Restaurante) e Lucas Araújo (Cozinha), premiados nas 

Competições Senac de Educação Profissional. 

Será promovido café da manhã, na sede da Fecomércio RN, com a participação dos alunos, 

treinadores, autoridades do trade turístico e imprensa. 

Realizado no final de novembro, o torneio reuniu estudantes de 20 estados brasileiros, no Espírito 

Santo. Durante quatro dias, eles passaram por uma série de provas que simularam desafios do 

ambiente real de trabalho, sendo avaliados pelo desempenho apresentado. 

Após obter medalha de prata no evento, o potiguar Gustavo Almeida vai disputar uma vaga para 

representar o Brasil na olimpíada mundial de profissões, a Worldskills. O evento ocorrerá na 

Rússia, em agosto de 2019, reunindo jovens de todos os continentes. 

http://cristinalira.com/wp-content/uploads/2018/12/Lucas-e-Gustavo.png
http://cristinalira.com/wp-content/uploads/2018/12/Lucas-e-Gustavo.png
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Ele concorrerá com o baiano Lucas dos Santos, que foi ouro no torneio nacional. O estudante 

inicia uma intensa jornada de treinamentos até a seletiva final, que ocorrerá em março do ano que 

vem. 

Além da medalha de prata, o Senac RN também garantiu uma medalha de Excelência, pelo 

desempenho do estudante Lucas Araújo, na ocupação Cozinha. Os alunos foram acompanhados 

pelos experts da instituição, Angelo Medeiros (Cozinha) e Eliane Soares (Serviço de Restaurante). 

Saiba Mais – As Competições Senac de Educação Profissional buscam refletir as competências e 

os atributos dos alunos, desafiando-os a resolver situações de trabalho específicas de sua área de 

atuação. Esta iniciativa também estimula o participante a adquirir maior comprometimento com a 

qualidade do seu trabalho e, ainda, desenvolver uma visão ampla e consciente da atuação 

profissional. 

  

Serviço: 

Café da Manhã Competidores Premiados Senac RN 

Data: 07/12/2018 (Sexta-feira) 

Hora: 8h30 

Local: Fecomércio RN – Salão de Eventos 

Av. Alm. Alexandrino de Alencar, 562 – Alecrim, Natal – RN, 59031-350 
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Presidente do Sistema Fecomércio RN 
recepciona alunos do Senac premiados em 
competição nacional 

 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, recebe, na próxima sexta-
feira (07), os estudantes do Senac Rio Grande do Norte, Gustavo Almeida (Serviço de 
Restaurante) e Lucas Araújo (Cozinha), premiados nas Competições Senac de 
Educação Profissional. 
 
Será promovido café da manhã, na sede da Fecomércio RN, com a participação dos 
alunos, treinadores, autoridades do trade turístico e imprensa. 
 
Realizado no final de novembro, o torneio reuniu estudantes de 20 estados 
brasileiros, no Espírito Santo. Durante quatro dias, eles passaram por uma série de 
provas que simularam desafios do ambiente real de trabalho, sendo avaliados pelo 
desempenho apresentado. 
 
Após obter medalha de prata no evento, o potiguar Gustavo Almeida vai disputar 
uma vaga para representar o Brasil na olimpíada mundial de profissões, a  
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Worldskills. O evento ocorrerá na Rússia, em agosto de 2019, reunindo jovens de 
todos os continentes. 
 
Ele concorrerá com o baiano Lucas dos Santos, que foi ouro no torneio nacional. O 
estudante inicia uma intensa jornada de treinamentos até a seletiva final, que 
ocorrerá em março do ano que vem. 
 
Além da medalha de prata, o Senac RN também garantiu uma medalha de 
Excelência, pelo desempenho do estudante Lucas Araújo, na ocupação Cozinha. Os 
alunos foram acompanhados pelos experts da instituição, Angelo Medeiros (Cozinha) 
e Eliane Soares (Serviço de Restaurante). 
 
Saiba Mais – As Competições Senac de Educação Profissional buscam refletir as 
competências e os atributos dos alunos, desafiando-os a resolver situações de 
trabalho específicas de sua área de atuação. Esta iniciativa também estimula o 
participante a adquirir maior comprometimento com a qualidade do seu trabalho e, 
ainda, desenvolver uma visão ampla e consciente da atuação profissional. 
 
Serviço: 
Café da Manhã Competidores Premiados Senac RN 
Data: 07/12/2018 (Sexta-feira) 
Hora: 8h30 
Local: Fecomércio RN – Salão de Eventos 
Av. Alm. Alexandrino de Alencar, 562 – Alecrim, Natal – RN, 59031-350 
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Turismo entrega certificados para alunos 

do curso de Manipulação de Alimentos 
A Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer (SETEL), através da parceria com a Secretaria Estadual 

de Turismo (SETUR) e com o SENAC, promoveram nesta segunda-feira (3) a entrega de 

certificados dos alunos que participaram do Curso de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos. 

A solenidade de entrega dos certificados ao alunos do curso.Fotografia: ASCOM/Parnamirim. 

A solenidade ocorreu no espaço de eventos do Restaurante Paçoca de Pilão e certificou 17 alunos, 

todos moradores do Litoral de Parnamirim. Na ocasião, estavam presentes o assessor técnico da 

SETEL, Paulo Lopes; a coordenadora de Planejamento em Turismo da SETEL, Gildeane Pereira; 

a gerente da Coordenação de Regionalização da SETUR, Cristiane Pereira; e a gerente do SENAC 

Zona Sul, Glenda Guedes. 

O curso, com carga horária de 20 horas de aulas, ocorreu na Escola Municipal Deputado Erivan 

França, em Pirangi do Norte, e teve como objetivo capacitar as pessoas que trabalham na área de 

gastronomia no litoral para oferecer um serviço mais qualificado, em um dos locais mais 

importantes para o turismo municipal. 
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A gerente do SENAC Zona Sul, Glenda Guedes, entrega o certificado ao concluinte do 

curso.Fotografia: ASCOM/Parnamirim 

 

Entre os assuntos abordados durante as aulas estão os riscos de contaminação, segurança dos 

alimentos, ambiente de trabalho, higienização e armazenamento de matéria prima e ainda como 

preparar e distribuir alimentos com segurança. 

De acordo com o Secretário de Turismo e Lazer, Ricardo Wagner, o curso foi uma solicitação de 

profissionais de restaurantes, lanchonetes e bares do litoral, que sentiram a necessidade de 

qualificação para melhorar o atendimento aos clientes do local e solicitaram uma reunião com 

representantes da Prefeitura de Parnamirim e da Câmara dos Vereadores. 
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O Curso de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, reuniu trabalhadores e empresários do 

segmento de alimentos e bebidas da região do litoral de 

Parnamirim.Fotografia:ASCOM/Parnamirim. 

 

“A qualificação é um investimento muito importante que beneficia tanto os funcionários como os 

clientes em geral (turistas e moradores), pretendemos investir em cursos e parcerias que 

contribuam com a melhoria do atendimento e incetivo ao turismo no município”, declarou. 

ASCOM/Parnamirim 
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Banco do Nordeste realiza evento sobre 
Microfinanças 

 

O Banco do Nordeste Brasileiro – BNB agencia Assú/RN, promoveu, na manhã desta 

terça-feira, dia 04, evento voltado para investimentos em microcréditos. 

 

Denominada "Acelera Microcrédito" o encontro aconteceu na praça de eventos Jota 

Quely, localizada na rua Luis Correia de Sá Leitão, próxima à Rodoviária do Município. 

 

Durante o evento foram realizadas várias ações sociais, em parcerias com instituições 

como SEBRAE, SENAC, EMATER, PREFEITURAS, FEIRA DA LUA...., que 

beneficiaram inúmeras pessoas presentes ao local. 

 
Ainda naquela manhã foram assinados diversos contratos de concessão de créditos, 
beneficiando negócios rurais e urbanos, em municípios sob a jurisdição da agência local. 

 
 
Participaram da solenidade, além do staff local do Banco, instituições parceiras, clientes 
e populares, a gerente de Microfinanças do BNB/RN, Liliana Arruda. 
 
Apresentado em duas modalidades, Crediamigo e Agroamigo, o Microcrédito do Banco 
do Nordeste é destaque no Brasil e na América Latina, transformando as vidas de 
cidadãos/cidadãs do Campo e da Cidade. 
 
Para o gerente geral da agencia Assú, Aroldo de Góis, o evento foi bastante proveitoso 
e de suma importância para aproximar e divulgar cada vez mais o Banco e seus 
produtos ao público em geral, especialmente aqueles destinados aos 
microempreendedores. 

 
 

http://nelsondantas.blogspot.com/2018/12/banco-do-nordeste-realiza-evento-sobre.html
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