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VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA  DATA: 12.11.18 
 

Presidente da FIERN convida 

governador da Paraíba para o 

“Motores do Desenvolvimento” 

 

O presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales de Araújo, acompanhado do 
presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP), 
Francisco de Assis Benevides Gadelha, e do diretor do Jornal TRIBUNA DO 
NORTE, Ricardo Alves, se reuniram com o Governador da Paraíba, Ricardo 
Coutinho, para convidá-lo a participar da 36ª edição do Seminário Motores do 
Desenvolvimento do RN. Com o tema “Caminhos do Brasil e do RN na 
Gestão Pública”, o seminário será realizado no próximo dia 19 de novembro, 
a partir das 8h, no Auditório Albano Franco, na Casa da Indústria. 

O equilíbrio das contas públicas, por meio da gestão e qualidade dos gastos, 
bem como da implementação de reformas, como a da Previdência e 
tributária, são alguns dos pontos defendidos por especialistas para que a 
economia do País e dos estados voltem a crescer. Os caminhos para fazer 
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 os ajustes necessários e gerir o desenvolvimento econômico da União e do 
RN serão debatidos durante o Motores. 

O governador Ricardo Coutinho é um dos palestrantes, além da governadora 
eleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e do jornalista William Waack, 
que também é professor, cientista político e sociólogo formado pela 
Universidade de Mainz, na Alemanha. 

O Seminário Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do Norte é 
promovido pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern), em 
parceria com o jornal Tribuna do Norte, Sistema Fecomércio 
(Fecomércio/RN), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e RG7 Invest. 

SERVIÇO 
A entrada para o evento é aberta aos interessados, mediante inscrição, que 
deve ser feita pelos telefones 4006-6120 ou 4006-6121, em horário 
comercial. 

PROGRAMAÇÃO 
Data: 19.11.2018 
Horário: 08h 
Local: Auditório Albano Franco, na Casa da Indústria/Fiern 
Tema: “Caminhos do Brasil e do RN na Gestão Pública” 

8h30 – Abertura – Pronunciamento do presidente da Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN), Amaro Sales de Araújo 

9h – Palestra – Ricardo Coutinho, governador do Estado da Paraíba 

9h30 – Palestra – Fátima Bezerra, governadora eleita do Estado do Rio 
Grande do Norte 

10h – Palestra – William Waack, Jornalista, professor, sociólogo e cientista 
político 

11h – Debate e perguntas com palestrantes 
Mediação: Amaro Sales de Araújo, presidente da FIERN 

12h – Encerramento 

  

Fonte: FIERN 

 
 
 



 

VEÍCULO: SITE FIERN  DATA: 09.11.18 
 

Presidente da FIERN convida 
governador da Paraíba para o 
“ Motores do Desenvolvimento”  

 
  

O presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales de Araújo, 

acompanhado do presidente da Federação das Indústrias do 

Estado da Paraíba (FIEP), Francisco de Assis Benevides 

Gadelha, e do diretor do Jornal TRIBUNA DO NORTE, Ricardo 

Alves, se reuniram com o Governador da Paraíba, Ricardo 

Coutinho, para convidá-lo a participar da 36ª edição do 

Seminário Motores do Desenvolvimento do RN. Com o tema 

“Caminhos do Brasil e do RN na Gestão Pública”, o seminário 

será realizado no próximo dia 19 de novembro, a partir das 

8h, no Auditório Albano Franco, na Casa da Indústria. 

  

O equilíbrio das contas públicas, por meio da gestão e 

qualidade dos gastos, bem como da implementação de  
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reformas, como a da Previdência e tributária, são alguns 

dos pontos defendidos por especialistas para que a economia 

do País e dos estados voltem a crescer. Os caminhos para 

fazer os ajustes necessários e gerir o desenvolvimento 

econômico da União e do RN serão debatidos durante o 

Motores. 

  

O governador Ricardo Coutinho é um dos palestrantes, além 

da governadora eleita do Rio Grande do Norte, Fátima 

Bezerra, e do jornalista William Waack, que também é 

professor, cientista político e sociólogo formado pela 

Universidade de Mainz, na Alemanha. 

  

O Seminário Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do 

Norte é promovido pela Federação das Indústrias do Rio 

Grande do Norte (Fiern), em parceria com o jornal Tribuna 

do Norte, Sistema Fecomércio (Fecomércio/RN), Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Ministério Público 

do Rio Grande do Norte (MPRN) e RG7 Invest. 

  

SERVIÇO 

  

A entrada para o evento é aberta aos interessados, mediante 

inscrição, que deve ser feita pelos telefones 4006-6120 ou 

4006-6121, em horário comercial. 

  

PROGRAMAÇÃO 

  

Data: 19.11.2018 

Horário: 08h 

Local: Auditório Albano Franco, na Casa da Indústria/Fiern 

Tema: “Caminhos do Brasil e do RN na Gestão Pública” 

8h30 – Abertura – Pronunciamento do presidente da Federação 

das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN), Amaro Sales 

de Araújo 

9h – Palestra – Ricardo Coutinho, governador do Estado da 

Paraíba 
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9h30 – Palestra – Fátima Bezerra, governadora eleita do 

Estado do Rio Grande do Norte 

10h – Palestra – William Waack, Jornalista, professor, 

sociólogo e cientista político 

11h – Debate e perguntas com palestrantes 

Mediação: Amaro Sales de Araújo, presidente da FIERN 

12h – Encerramento 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 10.11.18 
 

Na Fecomércio, Fátima fala em parcerias 

com setor 

Ela disse que quer manter um diálogo “perene e franco” 

Por Redação 

 
A governadora eleita Fátima Bezerra visitou ontem o presidente do Sistema 

Fecomércio, Marcelo Queiroz, e destacou que é “importante” manter com a entidade 

parcerias em prol do desenvolvimento econômico e social do Estado. 

Acompanhada de assessores, Fátima fez questão de ratificar a intenção de, no seu 

governo, manter um diálogo “perene e franco” com o setor produtivo do estado e de 

ter, no Sistema Fecomércio, um interlocutor prioritário neste quesito. “Vim ouvir as 

sugestões e ao mesmo tempo falar das nossas iniciativas a este q é um setor 

importante para o desenvolvimento socioeconômico do estado”, disse Fátima. 

“Foi uma grande satisfação receber a governadora eleita e reafirmar a ela o nosso 

desejo de boa sorte e, acima de tudo, de seguirmos sendo parceiros do Estado em tudo 

o que for possível e em tudo o que tenha como foco o desenvolvimento potiguar. 

Devolver ao RN a grandeza que ele sempre teve e que seu povo merece precisa ser 

um esforço de todos nós ”, afirmou Marcelo Queiroz. 

 



 

VEÍCULO: BLOG JEAN SOUZA  DATA: 10.11.18 

 

PARCERIAS: Fátima fala em 

parcerias na Fecomércio, 

 

A governadora eleita Fátima Bezerra visitou ontem o presidente do Sistema 

Fecomércio, Marcelo Queiroz, e destacou que é “importante” manter com a entidade 

parcerias em prol do desenvolvimento econômico e social do Estado. 

Acompanhada de assessores, Fátima fez questão de ratificar a intenção de, no seu 

governo, manter um diálogo “perene e franco” com o setor produtivo do estado e de 

ter, no Sistema Fecomércio, um interlocutor prioritário neste quesito. “Vim ouvir as 

sugestões e ao mesmo tempo falar das nossas iniciativas a este q é um setor 

importante para o desenvolvimento socioeconômico do estado”, disse Fátima. 

“Foi uma grande satisfação receber a governadora eleita e reafirmar a ela o nosso 

desejo de boa sorte e, acima de tudo, de seguirmos sendo parceiros do Estado em tudo 

o que for possível e em tudo o que tenha como foco o desenvolvimento potiguar. 

Devolver ao RN a grandeza que ele sempre teve e que seu povo merece precisa ser 

um esforço de todos nós”, afirmou Marcelo Queiroz. 

 
 

http://www.jeansouza.com.br/noticias/parcerias-na-fecomercio-fatima-fala-em-parcerias-com-setor/
http://www.jeansouza.com.br/noticias/parcerias-na-fecomercio-fatima-fala-em-parcerias-com-setor/
http://www.jeansouza.com.br/noticias/parcerias-na-fecomercio-fatima-fala-em-parcerias-com-setor/
http://www.jeansouza.com.br/noticias/parcerias-na-fecomercio-fatima-fala-em-parcerias-com-setor/
http://www.jeansouza.com.br/wp-content/uploads/2018/11/F%C3%A1tima-484x363.jpg
http://www.jeansouza.com.br/rio-grande-do-norte/


 

VEÍCULO: BLOG ROBERTO FLÁVIO  DATA: 10.11.18 
 

Na Fecomércio, Fátima fala 

em parcerias com setor   

 
A governadora eleita Fátima Bezerra visitou ontem o presidente do Sistema 

Fecomércio, Marcelo Queiroz, e destacou que é “importante” manter com a 

entidade parcerias em prol do desenvolvimento econômico e social do Estado. 

Acompanhada de assessores, Fátima fez questão de ratificar a intenção de, no 

seu governo, manter um diálogo “perene e franco” com o setor produtivo do 

estado e de ter, no Sistema Fecomércio, um interlocutor prioritário neste 

quesito. “Vim ouvir as sugestões e ao mesmo tempo falar das nossas iniciativas a 

este q é um setor importante para o desenvolvimento socioeconômico do estado”, 

disse Fátima. 

“Foi uma grande satisfação receber a governadora eleita e reafirmar a ela o nosso 

desejo de boa sorte e, acima de tudo, de seguirmos sendo parceiros do Estado 

em tudo o que for possível e em tudo o que tenha como foco o desenvolvimento 

potiguar. Devolver ao RN a grandeza que ele sempre teve e que seu povo merece 

precisa ser um esforço de todos nós ”, afirmou Marcelo Queiroz. 

 

http://robertoflavio.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/11/F%C3%A1tima-484x363.jpg


 

VEÍCULO: BLOG VALDEMAR TIBÁ  DATA: 10.11.18 
 

Na Fecomércio, Fátima fala em parcerias com setor. 

 
A governadora eleita Fátima Bezerra visitou ontem o presidente do Sistema 
Fecomércio, Marcelo Queiroz, e destacou que é “importante” manter com a 
entidade parcerias em prol do desenvolvimento econômico e social do 
Estado. 
 
Acompanhada de assessores, Fátima fez questão de ratificar a intenção de, 
no seu governo, manter um diálogo “perene e franco” com o setor produtivo 
do estado e de ter, no Sistema Fecomércio, um interlocutor prioritário neste 
quesito. “Vim ouvir as sugestões e ao mesmo tempo falar das nossas 
iniciativas a este q é um setor importante para o desenvolvimento 
socioeconômico do estado”, disse Fátima. 
 
“Foi uma grande satisfação receber a governadora eleita e reafirmar a ela o 
nosso desejo de boa sorte e, acima de tudo, de seguirmos sendo parceiros 
do Estado em tudo o que for possível e em tudo o que tenha como foco o 
desenvolvimento potiguar. Devolver ao RN a grandeza que ele sempre teve e 
que seu povo merece precisa ser um esforço de todos nós ”, afirmou Marcelo 
Queiroz. 

 
 

https://3.bp.blogspot.com/-FGwn1Ie3gVY/W-bL6lbaZSI/AAAAAAABncA/8JgtfUrkpWEWGCCZ1PTjDXNe1v2VjFPfgCLcBGAs/s1600/F%25C3%25A1tima-484x363.jpg


 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 10.11.18 

Governadora eleita visita a sede da 
Fecomércio e é recebida pelo presidente 
Marcelo Queiroz 
 

 
A governadora eleita do RN, Fátima Bezerra, fez, na manhã desta sexta-feira, 9, uma 
visita de cortesia ao presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
Acompanhada de assessores, Fátima fez questão de ratificar a intenção de, no seu 
governo, manter um diálogo “perene e franco” com o setor produtivo do estado e 
de ter, no Sistema Fecomércio, um interlocutor prioritário neste quesito. A futura 
governadora também disse que é “importante” manter com a entidade parcerias em 
prol do desenvolvimento econômico e social do Estado. 
 
“Foi uma grande satisfação receber a governadora eleita e reafirmar a ela o nosso 
desejo de boa sorte e, acima de tudo, de seguirmos sendo parceiros do Estado em 
tudo o que for possível e em tudo o que tenha como foco o desenvolvimento 
potiguar. Devolver ao RN a grandeza que ele sempre teve e que seu povo merece 
precisa ser um esforço de todos nós ”, afirmou Marcelo Queiroz. 
 
 

https://2.bp.blogspot.com/-iQJ54u0V368/W-bdjPe8qUI/AAAAAAACHDI/M2fRnSj8FegK8FdwWYg43VKzbs4bQkpKACLcBGAs/s1600/Fa%25CC%2581tima-484x363.jpg


 

VEÍCULO: BLOG THAISA GALVÃO  DATA: 09.11.18 
 

Marcelo Queiroz recebe Fátima 
Bezerra e acena com parceria da 
Fecomercio com o futuro governo.  

Presidente da Federação do Comércio do RN, Marcelo Queiroz recebeu hoje 

a governadora eleita Fátima Bezerra. 

Um contato para afinar os laços entre a futura gestão estadual e o 

empresariado do Rio Grande do Norte. 

Veja o registro do presidente da Fecomercio: 



 

CONTINUAÇÃO 

 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 09.11.18 

Em Mossoró, Marcelo Queiroz participa de 
Fórum Empresarial e de abertura da 30ª 
Ficro 

 
O presidente do Sistema Fecomercio, Marcelo Queiroz, cumpriu agenda nesta quinta-
feira, 8, em Mossoró, acompanhado do presidente do Sindicato do Comércio Varejista 
da cidade, Michelson Frota. 
 
Às 18h, Queiroz e Frota participaram do Fórum Empresarial do Oeste – Sucessão e 
Liderança, que reuniu especialistas para discutir com os empresários mossoroense como 
planejar e preparar a sucessão de comando, mantendo a competitividade dos negócios, 
sobretudo em empresas familiares. 
 
O fórum, organizado pelo Sebrae e com parceira da Fecomércio, através do Sindivarejo 
Mossoró, teve como palestrantes o presidente do Grupo 3 Corações, empresário Pedro 
Lima, que contou sobre sua carreira; o professor Doutor e Mestre em Administração, 
Armando Lorenzo; e o consultor e coach, Jack Schaumann Júnior. 
 
Já às 20h, Marcelo Queiroz e Michelson Frota se juntaram a um grande grupo de 
lideranças empresariais estaduais e regionais para prestigiar a abertura da 30ª edição da 
Feira da Indústria e do Comércio da Região Oeste (Ficro), Mossoró. A feira que começou 
na quarta e segue até amanhã (10), acontece na Estação das Artes do município. A 
expectativa é gerar 30 milhões de reais em negócios e atrair 20 mil pessoas. 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, ressaltou que a Ficro é uma 
oportunidade de fazer negócios e melhorar o desempenho de empresas e 
colaboradores. “Na Ficro desse ano, o Sistema Fecomércio está presente com o Senac, 
que expõe os serviços para os empresários, colaboradores, como a população em geral 
que quer melhorar o currículo, entrar ou se firmar no mercado de trabalho”, detalhou. 
Ele fez questão, ainda, de ressaltar que o Sistema Fecomércio sempre apoia iniciativas 
que visam a melhoria do ambiente empresarial. 

https://1.bp.blogspot.com/-JFq3fnCduCk/W-WSptkOHgI/AAAAAAACHAs/Af6zDWB_af89e4_SbxN1c1s8sLayav7lwCLcBGAs/s1600/WhatsApp-Image-2018-11-09-at-08.56.26-484x363.jpeg


 

VEÍCULO: BLOG DE OLHO NO ASSÚ  DATA: 09.11.18 

Marcelo Queiroz recebe Fátima Bezerra e 
acena com parceria da Fecomercio com o 
futuro governo 
 

Presidente da Federação do Comércio do RN, Marcelo Queiroz recebeu hoje 

a governadora eleita Fátima Bezerra. 

Um contato para afinar os laços entre a futura gestão estadual e o 

empresariado do Rio Grande do Norte. 

Veja o registro do presidente da Fecomercio: 
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SENAC 
VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA  DATA: 10.11.18 
 

Pelo quinto ano consecutivo, Senac 

RN é uma das 150 melhores empresas 

para trabalhar no Brasil 

 
O Guia VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Você Trabalhar classificou 
o Senac RN como a melhor empresa de médio porte para se trabalhar no 
Brasil, na categoria Educação. 

A publicação traz o ranking das 150 melhores empresas, calculado a partir de 
critérios que consideram a qualidade no ambiente funcional e na gestão de 
pessoas. Este é o quinto ano consecutivo que o Senac RN integra o Guia, 
que é desenvolvido pelo Grupo Abril, em parceria com a Fundação Instituto 
de Administração (FIA). 

O resultado foi divulgado na noite de ontem (07), em cerimônia de premiação 
realizada em São Paulo. O evento contou com a participação do Diretor 
Regional do Senac RN, Raniery Pimenta, da gerente de Desenvolvimento de 
Pessoas, Rose Câmara, e da coordenadora de Comunicação, Fernanda 
Ledebour. 

A edição deste ano teve participação recorde de 500 empresas, que se 
inscreveram voluntariamente para minuciosa análise. Além dos mais de 
270.000 empregados que responderam à pesquisa, a redação de VOCÊ S/A 
percorreu 96 cidades em 21 estados das cinco regiões do país para conhecer 
291 organizações que chegaram até a última etapa da seleção. 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Queiroz, 
afirmou que “a premiação é mais uma mostra de que o Sistema Fecomércio 
segue, firme, no caminho certo: o da excelência e da otimização de 
resultados como frutos do trabalho de uma equipe motivada e comprometida 
com a sua missão”. 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2014/02/senac-.jpeg


 

CONTINUAÇÃO 

Queiroz também destacou o fato de que quatro das cinco melhores empresas 
para se trabalhar na área de Educação fazem parte do Sistema “S”. “Este é 
mais um reconhecimento do nível de qualidade e maturidade da gestão 
empregada no Sistema ‘S’, em especial no Rio Grande do Norte, que conta 
com o Senac e Sebrae neste seleto grupo”, finalizou. 

Para o diretor regional do Senac RN, Raniery Pimenta, este resultado é fruto 
de um modelo de gestão participativo e que conta com políticas e práticas 
que possibilitam aos colaboradores alinhamento com os propósitos da 
organização e desenvolvimento profissional. 

Referência em qualificação profissional 
Instituição vinculada ao Sistema Fecomércio RN, o Senac é uma entidade 
privada, sem fins lucrativos, que investe recursos na qualificação e formação 
profissional. Atualmente, tem cerca de 520 colaboradores no estado e possui 
nove unidades fixas, localizadas nos municípios de Natal, Macaíba, Caicó, 
Assú e Mossoró. Além disso, conta com um diversificado portfólio, em 
diversas áreas. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG POTIGUAR NOTÍCIAS  DATA: 09.11.18 
 

Diretora de agência alemã visita 
sede da Fecomércio para 
ampliar parcerias 

 
Representando o presidente Marcelo Queiroz, o vice-presidente da Fecomércio RN, 
Gilberto Costa, recebeu, na tarde desta terça-feira (6) a visita da diretora no Brasil da 
Agência de Desenvolvimento Econômico do governo da Alemanha, Glória Rosa, que 
esteve acompanhada do Cônsul Honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert. Foi 
apresentado à comitiva, um resumo das ações do Sistema Fecomércio em parceria com 
o país europeu. 
  
A parceria entre o Sistema Fecomécio RN e a Alemanha teve início em 2009, com o 
desenvolvimento de vários projetos com o corpo técnico e alunos do Senac RN, como 
cursos na área de Gastronomia, Desenvolvimento Econômico e turismo. 
  
Para o futuro, a entidade potiguar irá trabalhar em cursos nas áreas de Gestão, 
Tecnologia e Turismo. 
  
“Muito interessantes os projetos desenvolvidos pelo Sistema Fecomércio, o Senac, em 
prol do desenvolvimento econômico. Meu papel é captar projetos do Rio Grande do 
Norte e levar para a Alemanha, para as empresas alemães investirem no estado”, 
comentou Glória Rosa. 



 

CONTINUAÇÃO 

  
Gilberto Costa, ressaltou os números positivos gerados a partir da parceria Fecomércio-
Alemanha. “Mais de 400 pessoas participaram dos cursos desenvolvidos pelo projeto 
Verena, novos cursos no portfólio do Senac foram criados, ações que visam o 
crescimento potiguar”, completou. 
  
Participaram também da reunião na Fecomércio, o diretor Regional do Sesc, Fernando 
Virgílio, o diretor executivo da Fecomércio RN, Jaime Mariz, e técnicos do Sistema 
Fecomércio RN. 

 
 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE (FECOMÉRCIO / SESC / SENAC): 
VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 12.11.18 
 

Parques naturais, estados e gastronomia 

são destaques no estande do MTur no 

Festuris 2018 
Por Paulo Lopes 

O Ministério do Turismo ocupou um espaço de 350 m² no Festuris 2018. Mas não foi apenas o 

tamanho da participação do órgão que chamou a atenção. Com o objetivo de gerar diálogo e 

network, o estande trouxe 12 estados, 11 parques naturais e 9 cooperativas de agricultura familiar, 

além de um espaço dedicado a gastronomia com uma cozinha show. Vanessa Mendonça, diretora 

de Marketing do MTur, destacou que o formato aberto foi escolhido para que as pessoas pudessem 

se conectar. 

Vanessa Mendonça, diretora de Marketing do Ministério do Turismo. Foto. Divulgação. 

O estande foi dividido em cinco espaços. O primeiro com técnicos do Prodetur para tirar dúvidas 

de gestores; o tradicional espaço dos estados; uma cozinha show; espaço para comercialização de 

produtos de cooperativas de agricultura familiar e o mais simbólico com a presença do ICMBIO e 

11 parques naturais. 



 

CONTINUAÇÃO 

Estados no estande do MTur. Foto. Divulgação. 

“Somos o país número um em recursos naturais. Quando passamos a dialogar no sentido de 

incrementar o turismo por meio dos parques naturais, a possibilidade de gerar resultados concretos 

é enorme”, ressaltou Vanessa. “Esta é a segunda vez que temos os parques conosco. A primeira 

ação foi na Adventure Sports Fair e os resultados foram excelentes”, complementou. 

Esta aproximação entre Ministério do Turismo e parques naturais é um grande avanço, na opinião 

de Larissa Diehl, coordenadora de Concessões do ICMBIO. Em entrevista ao M&E, ela destacou 

que ter mais contato com o trade ajuda a projetar as unidades de conservação como destinos 

turísticos e revelou que a participação na feira contribui para a atração de investidores interessados 

nas concessões. 
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Presença dos parques naturais foi destaque. Foto. Divulgação. 

A avaliação do coordenador geral do ICMBIO, Pedro Menezes, também é positiva. Ele lembrou 

que parte da missão dos parques é oferecer recreação e gerar uma porta para a visitação, tanto para 

quem mora no entorno como para alavancar mais viagens para aqueles que buscam contato com a 

natureza. E para cumprir este objetivo, ele considera que o Ministério do Turismo é o parceiro 

ideal. 

“Se não estivermos estruturados para o Turismo, não estamos cumprindo a nossa missão. No 

entanto, o ICMBIO tem expertise em conservação e quem pode nos ajudar é o Ministério do 

Turismo”, ressaltou. “Com o MTur assumindo esta parte junto conosco, conseguimos ampliar a 

qualidade sem aumentar os custos para os cofres públicos”, adicionou. 
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Cozinha Show. Foto. Divulgação. 

O Brasil conta com um total de 335 parques naturais, cada um em estágio diferente de 

estruturação. Menezes explicou que, enquanto existem unidades como Foz do Iguaçu, Fernando 

de Noronha e outros, há aqueles que ainda carecem muito de estrutura. “A sinergia com o MTur é 

fundamental para que os parques possam evoluir. Estar na feira faz com que a gente saia da 

retaguarda e apareça na linha de frente. Assim, ouvimos as reclamações anseios do público. O que 

é essencial para planejar o futuro”, acredita. 

Menezes citou ainda o projeto Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade, ou 

simplesmente Rede Trilha. Ele tem como objetivo formar grandes corredores que têm os parques 

como atrativos. “A ideia é movimentar também o entorno, já que não é um turismo de massa e que 

tem baixo impacto ambiental”, contou. 

MTur 
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Sistema S 

Sesi e Senai (indústria), Sesc e Senac (comércio), Sest e Senat (transportes), Senar 

(agronegócio), Sebrae (micro e pequenas empresas) e Sescoop (cooperativas) fazem parte 

do chamado Sistema S. São pessoas jurídicas de direito privado que atuam em cooperação 

com o Estado e recebem cerca de R$ 20 bilhões por ano. A arrecadação tem como base o 

recolhimento compulsório de 0,2% a 2,5% sobre a folha de pagamento das empresas aos 

empregados. 
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Evento: TRT/RN realiza seminário sobre 
combate ao trabalho infantil na próxima 
quarta-feira 

 

Imagem: Divulgação/TRT 

 
O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT/RN), com sede em Natal, realiza 
seminário na abertura da campanha de Combate ao Trabalho Infantil e Incentivo à 
Aprendizagem. 

 
Conforme divulgado pela assessoria de imprensa da instituição, o seminário acontece na 
próxima quarta-feira (14), no auditório do Tribunal Pleno do TRT/RN, na capital do 
estado, das 8h às 12h, no período da manha, e à tarde a partir das 14h. 

 
A conferência de abertura será ministrada pelo juiz titular da 1ª Vara do Trabalho e 
diretor do Fórum Trabalhista de Presidente Prudente (SP), do TRT-15, José Roberto 
Dantas Oliveira, com o tema Tendências do Combate ao Trabalho Infantil no Brasil. 

 
A programação da manhã inclui painel com a participação do psicólogo, mestre e doutor 
em educação, Herculano Campos, e a auditora fiscal, chefe da Divisão de Erradicação 
do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador da Secretaria de Inspeção 
do Trabalho (SIT), Marinalva Cardoso Dantas, além de debates. 

 
No período da tarde, o CEJUSC Mar recebe uma exposição de entidades formadoras de 
jovens aprendizes: Senac/RN, Centro Educacional Dom Bosco, IFRN, CIEE, Casa do 
Menor Trabalhador, Sescoop/RN, Casa Jovem Aprendiz, I Jovem e Senar/RN, além de 
realizar audiências de mediação com as empresas que não estão cumprindo a cota de 
aprendizagem. 

https://3.bp.blogspot.com/-cZaCiNZmOLQ/W-hxgkq5ZLI/AAAAAAADqDQ/o_OEp_2eiewowFvyjAfqRucG3qaY5_D3gCLcBGAs/s1600/projeto.jpg
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Arroz, feijão e carne são os 
alimentos mais desperdiçados no 
Brasil 

Governo promove atividades para conscientizar sobre o desperdício 

 

Agência Brasil 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) encerrou neste sábado, 10, em 
Brasília, a Semana Nacional de Conscientização sobre Perdas e Desperdícios 
de Alimentos 2018. 

A programação do último dia contou com uma estrutura montada na Central 
de Abastecimento (Ceasa) da capital federal, e incluiu oferta gratuita de 
oficinas de combate ao desperdício, com dicas sobre como tirar o melhor 
aproveitamento de alimentos, evitando o descarte daquilo que ainda pode ser 
consumido. Ao longo dos últimos dias, exposições e outras oficinas, como a de 
hortas urbanas, também movimentaram o local. 

Na casa das famílias brasileiras, arroz, carne vermelha, feijão e frango são os 
alimentos mais jogados fora, segundo a Secretária de Articulação Institucional 
e Cidadania do MMA, Rejane Pieratti. Ela explica que planejamento é 
fundamental para se evitar o desperdício. 

“Começo planejando o que eu preciso comprar. A maioria das pessoas vai ao 
supermercado e compra coisa que não vai usar e vai perder dentro da 
geladeira”, afirmou, em entrevista à Rádio Nacional de Brasília. Os dados 
mais recentes da Organização das Nações Unidas (ONU)sobre o desperdício 
no país datam de 2013. Naquele ano, o Brasil desperdiçou mais de 26 milhões 
de toneladas de alimentos. Estima-se que, em todo o mundo, o volume anual 
de alimentos jogados fora seja de 1,3 bilhão de tonelada. 

Chefs de cozinha 

Além das oficinas, um dos destaques de hoje na Ceasa-DF foi a participação 
dos chefs de cozinha Fernando Souza e Fábio Marques, do projeto Desafio da 
Xêpa – Do Lixo ao Luxo. 

A dupla, que forma o Double Chefs, preparou pratos com alimentos que 
seriam descartados na própria Ceasa. Segundo eles, o projeto nasceu das visita 
que ambos faziam à Ceasa para comprar alimentos. 

“Sempre que vamos ao local, vemos que muitos alimentos acabam indo para o 
lixo. Surgiu, então, a ideia da iniciativa para promover a conscientização que 
todos nós precisamos ter. Não é possível jogar tanto alimento fora, pois,  



 

CONTINUAÇÃO 

muitas pessoas passam fome. Resolvemos unir a nossa profissão e o combate 
ao desperdício”, explica Fábio. 

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal 
(Emater-DF) também participou do evento com a elaboração de dois pratos à 
base de abóbora. Orientações sobre planejamento de compras, 
reaproveitamento de toda a sacola da feira e de todas as partes do alimento, 
conservação e durabilidade, entre outras informações, estão disponíveis 
no hotsite da Semana Nacional de Conscientização sobre Perdas e 
Desperdícios de Alimentos 2018, informou o MMA. 

Coleta de alimentos 

Este sábado também marca o Dia Nacional da Coleta de Alimentos, ação 
organizada por instituições e pessoas voluntárias e que ocorre em 14 estados e 
56 cidades do país. 

O evento está na 13ª edição e já arrecadou mais de 1,3 mil tonelada de 
alimentos, envolvendo o trabalho de 58 mil pessoas. 

Na edição deste ano, voluntários se concentram ao longo dia na entrada de 
centenas de supermercados parceiros, convidando os clientes a doarem 
alimentos não perecíveis. 

No fim do dia, os itens são recolhidos, com apoio do programa Mesa Brasil do 
Sesc, uma rede nacional de bancos de alimentos que atua contra a fome e o 
desperdício de alimentos. 

No Distrito Federal, voluntários atuam em 10 supermercados. Tudo o que for 
recolhido será destinado a mais de 200 instituições de caridade da cidade. 

“No ano passado, a gente recebeu quase 7 toneladas de doações, em Brasília. 
No Brasil inteiro, foram 184 toneladas”, disse a servidora pública Marília de 
Faria Ferreira, uma das voluntárias que atuam no projeto. 

 
 

http://www.brasil.gov.br/semdesperdicio
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Vereador Kleber Fernandes deixa a Secretaria Municipal 

de Governo e reassume mandato na Câmara 
Ex-secretário deixa ampla folha de serviços prestados à cidade na pasta e 

volta à Casa Legislativa em sintonia com o prefeito Álvaro Dias. 

À frente da Secretaria Municipal de Governo desde maio, o vereador Kleber Fernandes 
(PDT), em comum acordo com o prefeito Álvaro Dias, resolveu deixar a pasta e reassumir 
seu mandato na Câmara de Vereadores de Natal.  

O parlamentar avalia de forma positiva os sete meses em que ficou respondendo por uma 
das secretarias mais importantes do Executivo Municipal. "Assumi o cargo na Prefeitura do 
Natal, função que já ocupei anteriormente, atendendo a uma convocação pessoal do 
prefeito. Mas também o fiz em nome de todos que me elegeram pois, no exercício do cargo, 
atuei em favor de todos os natalenses. Reafirmo que continuarei à disposição do prefeito 
Álvaro Dias e daquilo que for melhor para Natal", declarou ele.  

Durante sua passagem pelo Executivo, Kleber Fernandes, acompanhado do prefeito, 
cumpriu uma intensa agenda administrativa. Um bom exemplo foi sua ida às cidades do Rio 
de Janeiro e Brasília. Na capital nacional, entre outras coisas, participou da 73ª Reunião da 
Frente Nacional dos Prefeitos. Na oportunidade, ele discutiu alternativas de investimento nas 
cidades diante da crise econômica que o Brasil enfrenta. 

Já entre as viagens ao Rio de Janeiro, destaque para as negociações em torno da liberação 
de crédito para a implantação do parque de iluminação em LED para Natal. Também esteve 
na pauta destas reuniões - sempre junto com o prefeito Álvaro Dias - a liberação de recursos 
para o recapeamento asfáltico na avenida Hermes da Fonseca e nas orlas de Ponta Negra e 
da Praia do Meio, com ganhos indiscutíveis para a mobilidade e reflexos no turismo. 

Outra ação importante foram as constantes visitas e reuniões em prol do bairro do Alecrim, 
onde as demandas urgentes como, o reforço da limpeza, iluminação pública, melhoria na 
malha viária e oferta do transporte público, foram prontamente atendidas.  
Ação semelhante foi desenvolvida junto ao grupo "Viva Centro", que busca revitalizar o 
Centro de Natal e recebeu do secretário total apoio e, inclusive, ações no sentido de 
melhorar a limpeza e a iluminação públicas na região. 

Na condição de secretário de Governo, Kleber também presidiu o Concidade, o principal 
conselho técnico de Natal, por onde passam temas de grande relevância, como, por 
exemplo, as discussões em torno do Plano Diretor. Graças ao seu trabalho, foram acertados 
avanços importantes nas Zonas de Proteção Ambiental de número 7 e 9, ambas de interesse 
para a futura implantação de projetos que redundem em desenvolvimento econômico. 

Foi pelas mãos de Kleber Fernandes também que a Prefeitura se envolveu fortemente na 
causa da implantação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas em Natal, garantindo a 
adesão do Município ao tratamento fiscal e burocrático diferenciado ao segmento que 
representam mais de 96% de todas as empresas e da geração de emprego e renda para os 
natalenses.  

Aliás, Kleber Fernandes faz questão de pontuar sua relação sempre aberta, franca e 
equilibrada com o setor produtivo da cidade. Seu canal permanente de diálogo com 
entidades como Fecomércio, Fiern, Associação Comercial, Sebrae e CDL Natal, entre  
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outras, sempre foi fundamental para que ele pudesse ser a ponte entre os anseios desta 
categoria e a Prefeitura, garantindo ações com grande poder de indução de geração de 
oportunidades de trabalho aos natalenses. 

Um outro exemplo dessa postura foi a conversa com representantes da Fecomércio e de 
entidades diretamente ligadas ao turismo (como ABIH e Abav) sobre uma parceria para 
viabilizar a implantação, a partir de novembro de 2019, de vos charters semanais oriundos 
da Holanda, numa ação que poderá trazer, por intermédio da operadora holandesa 
Corendon, cerca de 9 mil ao longo de seis meses de operação para a cidade e movimentar 
cerca de R$ 88 milhões na economia local.  

A Zona Norte de Natal, mais precisamente o bairro de Lagoa Azul, também mereceu 
destaque em sua passagem pela Secretaria de Governo. No final de outubro, o prefeito de 
Natal, Álvaro Dias recebeu no Ministério das Cidades autorização para início de uma grande 
obra de saneamento integrado que prevê a drenagem e pavimentação de 300 ruas, a 
construção de três praças, um Centro de Referência em Assistência Social, duas escolas, 
duas quadras e dois ecopontos. "Essa era, sem dúvida, uma reivindicação antiga do nosso 
mandato e que nos deixa muito feliz por saber que logo será efetivado", garantiu Fernandes. 
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FIERN participa da 30ª edição da FICRO 

em Mossoró 

São 225 expositores abertos até este sábado (10) e a entrada é gratuita 

Por Redação 

 
FOTO: REPRODUÇÃO 

Esta semana Mossoró sedia a 30ª edição da Feira da Indústria e Comércio da Região 

Oeste – FICRO 2019. A FIERN é parceira do evento e participa este ano com stand e 

minicursos. O presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales de Araújo, diretores e gestores 

participaram da solenidade de abertura da FICRO 2018, que foi transmitida ao vivo pela 
TCM Telecom, e contou ainda com a presença da prefeita Rosalba Ciarlini. 

“Aqui é uma oportunidade de fazer negócios, sim. E também de mostrar o talento, a 

qualidade e o esforço do nosso trabalho”, destacou a prefeita que enfatizou a importância 
da feira para fomentar a economia de Mossoró e da região. 

A abertura contou ainda com a participação do presidente da Associação Comercial e 

Industrial de Mossoró (Acim), José Carlos, que agradeceu o apoio recebido pelas 

instituições parceiras. Também estiveram presentes os presidentes da Fecomercio, 

Marcelo Queiroz; da FCDL, Afrânio Miranda; José Nilson Lopes; e do superintendente 

do SEBRAE, José Ferreira de Melo Neto. 

A FICRO 2018 acontece este ano de 7 a 10 de novembro, na Estação das Artes. São 225 
expositores abertos a partir das 18h e a entrada é gratuita 
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