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ASSU: PREFEITURA E FECOMÉCIO/RN 
ANUNCIARÃO ESTUDO SOBRE IMPACTO 
ECONÔMICO DO SÃO JOÃO 

 

Realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio 

Grande do Norte – Fecomércio/RN por solicitação pessoal do prefeito Gustavo 

Soares ao ora presidente licenciado da instituição, Marcelo Queiroz, o estudo 

técnico que objetivou mensurar o impacto da festa sociocultural e religiosa do 

São João na economia do município será apresentado publicamente. O 

atendimento ao pedido do prefeito foi comunicado pelo presidente e assessor 

jurídico do Sindicato do Comércio Varejista do Assú, respectivamente, Francisco 

Barbosa e Bruno Ricarte Barbosa, durante audiência ocorrida no gabinete do 

gestor no dia 10 de maio passado (foto). 

As tratativas para a divulgação estão sendo mantidas junto à diretoria da 

Fecomércio/RN, em Natal, adianta o secretário de Governo da Prefeitura, Flávio 

Morais. O chefe do Poder Executivo municipal julgou indispensável e fundamental 

que o município possa dispor de dados técnicos que identifiquem a importância  
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da festa do padroeiro para a vida econômica do Assú. “Estes indicadores serão 

relevantes até para que a administração possa justificar perante a própria 

sociedade e os órgãos de controle da coisa pública o volume de investimento que 

é aportado anualmente para o São João, que se constitui na principal realização 

festiva do município”, ponderou o prefeito Gustavo Soares. 

Imagem 3: Marcos Costa/Assessoria 

Prefeitura Municipal do Assú 

Secretaria de Comunicação e Ouvidoria 
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São João: Prefeitura e Fecomécio/RN anunciarão 
estudo sobre impacto econômico da festa 

 

Imagem: Marcos Costa/Assessoria 

 
Realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio/RN) por solicitação pessoal do prefeito Gustavo Soares ao ora 
presidente licenciado da instituição, Marcelo Queiroz, o estudo técnico que 
objetivou mensurar o impacto da festa sociocultural e religiosa do São João 
na economia do município será apresentado publicamente. 
 
O atendimento ao pedido do prefeito foi comunicado pelo presidente e 
assessor jurídico do Sindicato do Comércio Varejista do Assú, 
respectivamente, Francisco Barbosa e Bruno Ricarte Barbosa, durante 
audiência ocorrida no gabinete do gestor no dia 10 de maio passado (foto). 
 
As tratativas para a divulgação estão sendo mantidas junto à diretoria da 
Fecomércio/RN, em Natal, adianta o secretário de Governo da Prefeitura, 
Flávio Morais. 
 
O chefe do Poder Executivo municipal julgou indispensável e fundamental 
que o município possa dispor de dados técnicos que identifiquem a 
importância da festa do padroeiro para a vida econômica do Assú. 
 
“Estes indicadores serão relevantes até para que a administração possa 
justificar perante a própria sociedade e os órgãos de controle da coisa pública 
o volume de investimento que é aportado anualmente para o São João, que 
se constitui na principal realização festiva do município”, ponderou o prefeito 
Gustavo Soares. 
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São João: Prefeitura e Fecomécio/RN 
anunciarão estudo sobre impacto econômico 
da festa 

 

Imagem: Marcos Costa/Assessoria 

 
Realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio/RN) por solicitação pessoal do prefeito Gustavo Soares ao ora 
presidente licenciado da instituição, Marcelo Queiroz, o estudo técnico que objetivou 
mensurar o impacto da festa sociocultural e religiosa do São João na economia do 
município será apresentado publicamente. 
 
O atendimento ao pedido do prefeito foi comunicado pelo presidente e assessor 
jurídico do Sindicato do Comércio Varejista do Assú, respectivamente, Francisco 
Barbosa e Bruno Ricarte Barbosa, durante audiência ocorrida no gabinete do gestor 
no dia 10 de maio passado (foto). 
 
As tratativas para a divulgação estão sendo mantidas junto à diretoria da 
Fecomércio/RN, em Natal, adianta o secretário de Governo da Prefeitura, Flávio 
Morais. 
O chefe do Poder Executivo municipal julgou indispensável e fundamental que o 
município possa dispor de dados técnicos que identifiquem a importância da festa do 
padroeiro para a vida econômica do Assú. 
 
“Estes indicadores serão relevantes até para que a administração possa justificar 
perante a própria sociedade e os órgãos de controle da coisa pública o volume de 
investimento que é aportado anualmente para o São João, que se constitui na 
principal realização festiva do município”, ponderou o prefeito Gustavo Soares. 
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Inscrições para cursos em Natal, Mossoró e 
Caicó 
 

 
Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de agosto 
em Natal, Mossoró e Caicó. As 185 vagas são oferecidas pelo Serviço 
Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), entidade do Sistema 
Fecomércio. As inscrições são realizadas nas Centrais de Relacionamento das unidades 
Sesc onde o curso será ministrado no período de 09 a 23 de julho. As aulas iniciam a 
partir de 2 de agosto. 
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Fórum Nordeste de Gestão de Pessoas vai 
abordar o futuro das organizações 
 

 
Com auditório formatado para 430 pessoas, a terceira edição do Fórum 
Nordeste de Gestão de Pessoas será realizada na quinta e sexta-feira da próxima 
semana (19 e 20 de julho), no Holiday Inn Natal, das 9h às 18h. O tema do evento é 
bem factual e motivacional: “As Organizações do Futuro e o Futuro das 
Organizações”. 
 
Com sete painéis, palestras e debates, momentos empresariais e institucionais, espaço 
para networking e lançamentos/comercialização de livros, o evento se consolida no 
calendário de fóruns do Nordeste com foco nos Recursos Humanos. 
 
Diversas empresas estarão representadas no evento, como Alesat, Unimed, Miranda 
Computação, Grupo Vila, Elite Consultores, Hospital São Lucas, Hospital do Coração, 
Cyro Cavalcanti, Colégio CEI Romualdo Galvão, Colégio Salesiano, Costa Barros 
Advogados, Supermercados Favorito, Aquatec e Liga Norte-rio-grandense Contra o 
Câncer, entre outras. 
 
Instituições como Fiern-Senai-IEL, além do Sistema Fecomércio (Senac-Sesc), também 
estarão representadas, assim como setores administrativos e de Recursos Humanos do 
poder público. Estudantes de graduação e de pós-graduação nas áreas de 
Administração, Psicologia e Gestão de Recursos Humanos também farão parte da 
plateia. 
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Senac firma acordo com Secretaria 

Especial da Micro e Pequena Empresa 
Objetivo é oferecer cursos de formação inicial e continuada (FIC) e de extensão 

Por Redação 

 

Foi assinado na última quinta-feira, 5 de julho, na Confederação do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC) em Brasília, um Acordo de Cooperação Técnica entre a CNC, o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial (Senac) e a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 

(Sempe) do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). 

O acordo firmado tem como objetivo oferecer cursos de formação inicial e continuada (FIC) e de 

extensão, ofertadas na modalidade à distância (EAD), do Senac, com descontos especiais às 

entidades vinculadas ao Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e a 

seus associados. 

Os focos são a ampliação do acesso à capacitação qualificada aos empreendedores, empresários e 

colaboradores; a promoção do compartilhamento de informações por meio de redes de 

relacionamento; e o estímulo da construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento local e 

à competitividade das micro e pequenas empresas. 

O acordo foi assinado pelo presidente do Conselho Nacional do Senac, Antonio Oliveira Santos, e 

pelo secretário especial da Sempe, José Ricardo de Freitas Martins da Veiga. Representando a 

CNC, estiveram presentes na cerimônia Antonio Everton Chaves, economista da CNC; e Daniela 

Papelbaum, gerente de Desenvolvimento Educacional da Diretoria de Educação Profissional do 

Senac Nacional. 

José Ricardo destacou que a assinatura decorre de uma ação proposta pela CNC e pelo Senac ao 

Fórum Permanente. “Hoje, temos a validação desse trabalho do Comitê de Capacitação, liderado 

por Flávio Martins Pimentel e Mauro Leônidas”, disse o secretário, referindo-se ao coordenador 
de Capacitação, Tecnologia e Inovação do Departamento de Apoio a Micro e Pequena Empresa e 

ao representante da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário nos Estados (Fenajud),  
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respectivamente. “Esse trabalho tem sido realizado com dedicação da nossa parte. Temos certeza 

de que será útil para nossas entidades, mas principalmente para as micro e pequenas empresas.” 

Daniela Papelbaum explicou que a concretização do acordo tem sido trabalhada há mais de um 

ano. “É com alegria que podemos colocar a nossa linha de educação à distância à disposição de 

todos os empregados e empreendedores das micro e pequenas empresas, concedendo desconto de 

20% da nossa programação”, afirmou a gerente, explicando que, como os cursos são inteiramente 

à distância, todos os funcionários das empresas signatárias do Fórum poderão fazer jus a esse 

desconto. “Assim, acreditamos que estaremos fomentando o segmento e o trabalho de ampliar o 

sucesso dessas empresas.” 

Por fim, Daniela exaltou seu desejo de que “essa seja a primeira de uma série de ações que 

possamos levar para um público maior, com valores cada vez mais acessíveis, dentro das 

promoções de cursos do Senac”. 

Antonio Everton, por sua vez, afirmou que a nova dinâmica pode render bons frutos para as micro 

e pequenas empresas. “Sabemos de todo o esforço para organizar a secretaria no MDIC, e todas as 

entidades que participam do fórum ensejam que, a partir desse acordo, o avanço desejado venha a 

acontecer”, disse o economista. “Para isso, a CNC apresentou à Receita Federal uma proposta de 

fornecer informações e estatísticas que nos permitam enxergar melhor esse público que estamos 

representando.”. 

As responsabilidades e competências 
No que diz respeito às responsabilidades das partes, destacam-se como competências da Secretaria 

Especial de Micro e Pequena Empresa (Sempe) do MDIC: fornecer a relação de entidades 

veiculadas ao Fórum e empresas de pequeno porte passiveis de recebimento dos cursos ofertados 

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac); e divulgar os cursos disponibilizados 

por meios de comunicação utilizados pelo MDIC. 

Ao Senac compete a disponibilização dos cursos e a posterior entrega de certificados eletrônicos 

de conclusão aos empreendedores de demais contemplados. 

Além disso, a coordenação das ações de articulação e do acordo será exercida pela Secretaria do 

MDIC. O prazo de vigência do acordo foi definido em 48 meses a partir da data de sua assinatura. 

Senac 
Desde 1946, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) é o principal agente de 

educação profissional voltado para o comércio de bens, serviços e turismo do País. Atualmente, 

está presente em mais de 2.200 municípios, de Norte a Sul do Brasil, onde mantém infraestrutura 

de ponta composta por mais de 600 unidades escolares, empresas pedagógicas e unidades móveis. 

Seu portfólio contempla cursos presenciais e à distância em diversas áreas do conhecimento, que 

vão da Formação Inicial e Continuada à Pós-graduação e permitem ao aluno planejar sua carreira 

profissional em uma perspectiva de educação continuada. 

Sempe 
A atuação da Sempe e de seus departamentos é direcionada à melhoria do ambiente de negócios 

para micro e pequenas empresas (MPEs), microempreendedores individuais (MEIs) e artesãos. É 

o órgão do Governo Federal responsável pela elaboração da Política Nacional de 

Desenvolvimento da Micro e Pequena Empresa no Brasil. 

A Secretaria tem a premissa de implementar medidas em parceria com Ministérios, Sistema S, 

instituições financeiras, entidades representativas das micro e pequenas empresas e demais atores 

públicos e privados que estimulem o desenvolvimento dos pequenos empreendimentos no Brasil. 
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Rio de Leitura manterá BiblioSesc 
em Bela Parnamirim até dezembro 

Além de disponibilizar a leitura dos livros, alunos e moradores de 
Bela Parnamirim podem pegar livros emprestados para devolver 
quando a BiblioSesc voltar ao bairro 

 

Redação 

Um caminhão literário com um acervo de mais de três mil livros chegou para 
encher de boas estórias a vida dos moradores do bairro Bela Parnamirim, por 
meio de uma parceria com o projeto “Parnamirim, um rio que flui para o mar 
da leitura”. 

Trata-se da BiblioSesc, que vai ficar visitando quinzenalmente a Escola 
Municipal Maria Fernandes Saraiva, a partir desta semana. A primeira visita 
foi realizada na última segunda-feira, 9. Além de disponibilizar a leitura dos 
livros, alunos e moradores de Bela Parnamirim podem pegar livros 
emprestados para devolver quando a BiblioSesc voltar ao bairro. 

“Professores e pais de alunos podem levar o documento de identidade e um 
comprovante de residência, fazer a ficha de inscrição e, na hora, já é possível 
levar livros emprestados. Os alunos matriculados na Escola Maria Saraiva já 
podem fazer o empréstimo”, diz Angélica Vitalino, assessora técnica do Rio de 
Leitura. 

A BiblioSesc foi recebida com muita festa pela Escola Maria Saraiva, com 
encenações literárias, canções e mediação de leituras. Esse envolvimento 
certamente dará frutos perenes: leitores por toda a vida. 

RIO DE LEITURA 

O Projeto “Parnamirim, um rio que flui para o mar da leitura”, da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) congrega, a partir da Biblioteca 
Municipal Rômulo Wanderley, todas as 45 escolas de Ensino Fundamental l e 
ll do município e garante a política de formação de leitores, bem como 
oficializa a função dos profissionais mediadores. 

O Rio de Leitura promove formação de leitores e desenvolve o gosto pela 
literatura por meio de ações continuadas como saraus, atos literários, fóruns, 
seminários, intercâmbio com escritores e editores, feiras literárias e outras 
ações envolvendo a comunidade de forma que seja democratizado o livro para 
todos os munícipes, tendo como parceiro o Instituto de Desenvolvimento da 
Educação (IDE) e o Instituto C&A (IC&A). 
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BIBLIOSESC 

Ao todo, 56 bibliotecas volantes do Sesc levam mais de 3 mil títulos pelo país 
afora. Clássicos da literatura, livros infantis e títulos contemporâneos 
encorpam o acervo que aproxima a relação entre os leitores e os livros. 

O Serviço Social do Comércio (Sesc) é uma instituição brasileira privada, 
mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, com 
atuação em todo âmbito nacional, voltada prioritariamente para o bem-estar 
social dos seus empregados e familiares, porém aberto à comunidade em 
geral. Atua nas áreas da Educação, Saúde, Lazer, Cultura e Assistência. 
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