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Notas da Redação 
 
SESC 

O serviço Social do Comércio (Sesc RN) realizará oficina de teatro musical nos dias 13 e 14 de 

julho. O encontro tem a finalidade de fomentar o cenário artístico e de democratização de cultura 

no Estado. A oficina será dirigia por Plínio Sá, ator e diretor potiguar. 
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Construir um Brasil Novo é o ponto de 
partida do 30° Congresso Nacional Abrasel 

 
Líderes políticos e empresariais se reúnem em evento da Abrasel com proposta de 
simplificar o empreender no País 
 
Brasil Novo: simples para empreender. É em torno deste tema que líderes políticos e 
empresariais, gestores e formadores de opinião se reúnem no 30º Congresso Nacional 
Abrasel, em Brasília, entre os dias 14 e 16 de agosto. Nos três dias de evento, serão 
debatidos caminhos e soluções para construção de um País melhor para se viver e mais 
simples para empreender. A ideia é dar continuidade à proposta consolidada pela 
Abrasel, em 2015, com o manifesto “A partir das ruas, simplifica Brasil”, em especial, 
em ano eleitoral. 
 
Para o presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, o tema é de extrema 
relevância e vem em um oportuno momento de transformações políticas, econômicas 
e sociais que irão moldar o país nos próximos anos. “Frente a um dos períodos mais 
desafiadores da história, a Abrasel está com uma visão clara que o empreendedor tem 
um papel fundamental de protagonismo das ações necessárias para impulsionar o 
Brasil Novo que tanto queremos”, afirma. 
 
Na solenidade de abertura, que pretende reunir cerca de 600 convidados, serão 
apresentadas as pautas defendidas pelo setor de comércio e serviços, em especial, 
pelos bares e restaurantes, em prol desse Brasil Novo. É esperada a presença de 
parlamentares, entre ministros, senadores, deputados, secretários, além dos principais 
líderes empresariais do setor e dos membros da União Nacional de Entidades do 
Comércio e Serviços (UNECS). Nos dias 15 e 16 de agosto é a vez de focar em 
conhecimento, relacionamento e negócios, com a programação técnica, que acontece 
no IESB Asa Sul. 

 
Programação de palestras 
 
Uma das vertentes do Congresso Abrasel é o foco em conhecimento e inteligência para 
o setor de alimentação fora do lar por meio da programação técnica, que reúne 
grandes empresários e líderes em painéis e palestras. “É um evento pensado para 
quem faz, de fato, o setor acontecer. Reunimos um time de feras para que os 
empresários de bares e restaurantes ampliem seus conhecimentos com quem mais 
entende do assunto em suas respectivas áreas. É uma programação ampla e diversa”, 
avalia Solmucci. 
 
Entre os destaques da programação estão o superintendente de inovação na Alelo  
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Brasil, Demétrio Teodorov, que trará sua visão do varejo alimentar até 2025 conectada 
com a Alelo Singularity University, e o presidente da Coca-Cola Brasil, Henrique Braun, 
que falará sobre revolução digital, o novo consumidor e seus impactos no País e nas 
empresas do setor. A Reforma Trabalhista ganha destaque especial no painel 
comandado pelos maiores especialistas no assunto: o deputado federal Rogério 
Marinho (PSDB/RN) e o ministro do TST, Ives Gandra Filho. Juntos, eles vão traçar um 
panorama das principais mudanças e fazer um apanhado dos avanços nestes primeiros 
meses desde que a reforma passou a valer, bem como abordar os desafios no 
entendimento e na implementação das novas regras, com visões complementares do 
judiciário e do legislativo. 
 
Como exemplo de caso de sucesso, o presidente do instituto de pesquisa Locomotiva, 
Renato Meirelles, irá apresentar dados e tendências do mercado. Responsável pelas 
casas Pizzaria 1900, Taberna da Esquina e Padaria da Esquina, o empresário Edrey 
Momo, falará sobre a sua trajetória no setor. O casal de empresários Janaína e 
Jefferson Rueda, do Bar Dona Onça e da Casa do Porco, irá focar em modelos de 
negócios. O chef e proprietário do Tuju, Ivan Ralston; e o proprietário do Piseli/El 
Carbón, Juscelino Pereira, também são presenças confirmadas. A programação 
completa estará disponível, em breve, no site do evento. 
 
Convergência 
 
Paralelamente à programação técnica do Congresso Abrasel acontece o Mesa ao Vivo 
Brasília, evento liderado pela Prazeres da Mesa, que traz os principais chefs do Centro 
Oeste e grandes nomes da cozinha nacional para aulas-show, além de apresentar 
tendências gastronômicas e apresentar os principais restaurantes de Brasília. 
 
Outra vertente importante do evento é o Lounge Abrasel, espaço que conta com a 
presença dos principais parceiros da entidades e ponto de encontro dos participantes, 
com foco em relacionamento e negócios. A expectativa é que 1.500 participantes 
circulem por este espaço nos dois dias de evento, vindos de caravanas de todo o Brasil. 
 
O 30º Congresso Abrasel é uma realização da Abrasel, Prazeres da Mesa e IESB e tem 
como patrocinadores: Alelo, Ambev, Cielo, Coca-Cola, Ecolab, Philip Morris, Sodexo, 
Souza Cruz e Ticket. O apoio é da Fispal Food Service, Pitu e Senac, a parceria é da 
UNECS e os parceiros de mídia são o jornal Correio Braziliense e das revistas Bares & 
Restaurantes e Prazeres da Mesa. 
 
Serviço:  
 
30º Congresso Nacional Abrasel 
14 a 16 de agosto, em Brasília 
Inscrições e informações:www.congressoabrasel.com.br 

http://www.congressoabrasel.com.br/
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Inédito: prefeito de Caicó sanciona 
criação do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento, Pesquisa e 
Inovação 

 

O prefeito de Caicó, Batata Araújo, sancionou a Lei n° 5059, de 15 de 

março de 2018, aprovada pela Câmara Municipal, que cria o Conselho 

Municipal de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação. O Conselho será 

um órgão colegiado, de caráter consultivo, deliberativo e orientador, 

tendo como objetivo institucionalizar a relação entre a administração 

municipal e os setores da sociedade civil ligados à área de 

desenvolvimento, pesquisa e inovação, além de incentivar o 

desenvolvimento econômico, científico e tecnológico. 

http://blogdofsilva.com.br/wp-content/uploads/2018/07/cidade-Caic%C3%B3-696x521.jpg


 

“A proposta é inédita no Rio Grande do Norte e o Conselho de 

Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação de Caicó pretende integrar o 

Município com as instituições de ensino públicas e privadas, com 

empresas de pesquisa e outras instituições empresariais aqui 

sediadas”, destacou Diego Vale, secretário de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo de Caicó, pasta a que o Conselho estará 

vinculado. 

O Conselho será composto de 18 membros, representantes dos 

seguintes órgãos e entidades públicas e da sociedade civil: Secretarias 

Municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Meio Ambiente, 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Câmara Municipal de Caicó; 

UFRN; UERN; IFRN; instituições privadas de Ensino Superior; EMPARN; 

Sebrae; Casa do Empresário; Associação Seridoense dos Fabricantes 

de Bonés (ASFAB); Associação da Carne de Sol e do Queijo; 

Associação Seridoense de Criadores (ASSERC); Comitê Regional das 

Associações e Cooperativas de Artesãos do Seridó (CRACAS); FIERN; 

Fecomércio; e FAERN. 

“Caicó é um importante polo econômico e universitário do Rio Grande 

do Norte. Vamos unir todos os atores para tratar de desenvolvimento 

econômico e social do município a partir das pesquisas e tecnologias já 

desenvolvidas aqui”, enfatizou o prefeito Batata Araújo. 
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Marcelo Queiróz confirma de Garibaldi 
 

 
O presidente licenciado da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, confirma que foi 
convidado pelo senador e pré-candidato à reeleição, Garibaldi Filho, e pelo seu filho, 
deputado federal e também pré-candidato à reeleição, Walter Alves, para ocupar o cargo 
de primeiro suplente de senador na chapa a ser homologada nas convenções partidárias 
de agosto. 
 
Queiroz aceitou o convite e aguarda a confirmação da sua pré-candidatura para levar à 
campanha temas que, como representante da classe empresarial do estado, julga 
relevantes para serem debatidos, em prol do desenvolvimento social e econômico do 
RN. 
 
Marcelo Queiroz está licenciado do cargo de presidente da Fecomércio RN desde o 
início de junho, tratando de questões familiares e empresariais. 
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