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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 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. 
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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 
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Presidente da FIERN convida governador 

da Paraíba para o “Motores do 

Desenvolvimento” 

Seminário será realizado no próximo dia 19 de novembro, na Casa da Indústria 

Por Redação 

 
FOTO: REPRODUÇÃO 

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 os ajustes necessários e gerir o 

desenvolvimento econômico da União e do RN serão debatidos durante o Motores. 
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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 
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Motores do Desenvolvimento debate 
sobre Gestão Pública, dia 19, na Casa 
da Indústria 

 
  

O equilíbrio das contas públicas e os desafios para fazer 

os ajustes necessários e gerir o desenvolvimento econômico 

e social do Brasil e do Rio Grande do Norte serão debatidos 

durante a 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. 

  

Entre os palestrantes convidados para esta edição estão o 

governador Ricardo Coutinho, a governadora eleita do Rio 

Grande do Norte, Fátima Bezerra, e o jornalista William 

Waack, que também é professor, cientista político e 

sociólogo. 

  

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 
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 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 

confirmação que deve ser feita pelo telefone 3201-7429, 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 
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Marcelo Queiroz: Se cria um círculo vicioso 
perigoso 

Entrevista: Marcelo Queiroz, presidente da Fecomércio/RN 
  

 

  
Quais são os riscos para a economia estadual em decorrência da não 
quitação das dívidas pelo Governo do Estado para com os fornecedores? 

O não pagamento a fornecedores desestabiliza as empresas 
credoras. Em alguns casos, aliás, este impacto pode ser fatal para 
a manutenção das atividades das empresas. A nossa economia é 
muito dependente dos recursos movimentados pelo Poder Público, 
seja com o pagamento de salários a servidores (que, por sua vez, 
fazem girar vários setores como o comércio, por exemplo), seja com 
a aquisição de produtos ou serviços. No caso do pagamento a 
fornecedores, a própria cifra de quase R$ 870 milhões apenas em 
“restos a pagar” dá uma ideia deste peso. É uma quantia que 
equivale, por exemplo, a duas folhas de pagamento dos servidores 
estaduais que, por sua vez, respondem por cerca de 28% de toda a 
massa salarial paga no nosso Rio Grande do Norte. Ou seja, a 
grosso modo, se este valor não for pago, é como se, em um mês, 
mais da metade de todos os salários pagos no nosso estado 
simplesmente não fossem pagos e deixassem de circular, de irrigar  



 

CONTINUAÇÃO 

a economia, dá para imaginar o impacto disso? Há empresas 
fornecedoras do Poder Público Estadual que dependem quase que 
exclusivamente dos contratos que mantêm com o ente público. 
Mesmo aquelas nas quais a dependência é menor sentem os 
impactos do não recebimento e isto pode se refletir diretamente na 
desmobilização de estruturas, com desdobramentos como o 
desligamento de pessoal, por exemplo. Aí se cria um círculo vicioso 
perigoso para a economia. Muito perigoso.  

A Fecomércio/RN teme que empresas fechem as portas ao 
longo dos próximos meses em decorrência disso? Qual é o 
segmento mais vulnerável? 
Dependendo do volume dos pagamentos que deixarão de ser feitos, 
este risco de fechamento de empresas é real, sim. Não há um 
segmento mais ou menos vulnerável. Tudo depende do peso dos 
contratos com o Poder Público no faturamento total das empresas. 
Muitas delas já se preparam para receber com um certo atraso. Mas 
chega um ponto em que este atraso torna a situação insustentável.  
Do ponto de vista da entidade, quais medidas de cunho 
econômico podem ser adotadas para mitigar essa situação? 
Há algum tempo temos ressaltado a necessidade de o Governo do 
Estado reencontrar o seu equilíbrio fiscal e financeiro. E temos dito 
o quão importante é essa medida para todo o contexto da gestão 
estadual. Sem equilíbrio financeiro e fiscal, o Estado, no sentido 
mais amplo da palavra não consegue sequer cumprir bem suas 
obrigações constitucionais – como prover Segurança, Saúde e 
Educação dignas para a sociedade. Diante disso, cumprir outros 
compromissos como pagar em dia os servidores e os fornecedores 
acabam em segundo plano. Então, a nosso ver, é fundamental que 
o novo governo busque este reequilíbrio. As medidas a serem 
adotadas para consegui-lo precisam ser avaliadas e estar em 
consonância com o que todos nós queremos, que é um Rio Grande 
do Norte que caiba no que a sociedade pode pagar por ele e que 
devolva a esta sociedade o que ela merece.  
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Luiz Lacerda coordena reunião do conselho 
diretor da Junior Achievement 
 

O vice-presidente da Fecomércio 
RN, Luiz Lacerda, coordenou nesta segunda-feira, 12, a Assembleia-reunião do 
Conselho Diretor da Junior Achievement RN, entidade sem fins lucrativos que 
estimula o empreendedorismo junto a jovens estudantes. 
 
Lacerda é o presidente do CD e a Fecomércio é membro do Conselho e grande 
entusiasta da JA no RN. “É sempre uma satisfação apresentar a prestação de contas 
do trabalho da Júnior Achievement aos seus mantenedores, até porque, sempre 
temos resultados muito relevantes para apresentar”, afirma Lacerda. 
 
Fecomércio RN 
 
 
 

https://2.bp.blogspot.com/-0MTIyZuErRo/W-m4twf4iEI/AAAAAAACHJ8/FRsCoclhIkIeYZuyvcthjD4icc24lFEgACLcBGAs/s1600/WhatsApp-Image-2018-11-12-at-13.21.06-484x363.jpeg
https://2.bp.blogspot.com/-0MTIyZuErRo/W-m4twf4iEI/AAAAAAACHJ8/FRsCoclhIkIeYZuyvcthjD4icc24lFEgACLcBGAs/s1600/WhatsApp-Image-2018-11-12-at-13.21.06-484x363.jpeg
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MARCELO QUEIRÓZ SERÁ HOMENAGEADO 

PELA ACADEMIA NORTERIOGRANDENSE 

DE LETRAS 

 

Envio convite para solenidade na Academia Norteriograndense de 

Letras, na próxima quarta-feira, 14, às 20h, na qual receberei a 

honrosa homenagem do Troféu Mecenas Potiguar em virtude do 

trabalho realizado em prol da cultura do nosso RN. Conto com sua 

presença. 

https://4.bp.blogspot.com/-n9mr4pUF6ps/W-ofeCYXvSI/AAAAAAAA_fw/88Md2PeT0HcEJ7UueRKtl_wUeB4VmfC-ACLcBGAs/s1600/marcelo-queiroz.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-n9mr4pUF6ps/W-ofeCYXvSI/AAAAAAAA_fw/88Md2PeT0HcEJ7UueRKtl_wUeB4VmfC-ACLcBGAs/s1600/marcelo-queiroz.jpg


 

CONTINUAÇÃO 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-GB5PYZCzBKM/W-oe9CxMzuI/AAAAAAAA_fo/tu2j0kMIJxkFfGupA34uOIKYOoQ8vklbwCLcBGAs/s1600/a3a6de8e-8b11-4f7e-9ae0-2bb4cd5f0030.jpg


 

VEÍCULO: BLOG DO BG  DATA: 12.11.18 
 

Banco do Nordeste oferece serviços e 

linhas de microcrédito no interior do RN 
 

O Banco do Nordeste criou uma série de eventos para oferecer à população 

da Região serviços e informações sobre as linhas de crédito dos programas 

de microcrédito Agroamigo (rural) e Crediamigo (urbano). No Rio Grande do 

Norte, o “Acelera Microcrédito” vai ser realizado em cinco municípios: 

Parnamirim, Caicó, Assú, Pau dos Ferros e Currais Novos, em parceria com 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RN). 

O primeiro evento, semelhante a uma feirinha, será realizado nesta terça-

feira, 13, na Associação dos Moradores da Cohabinal, em Parnamirim, a 

partir das 8h. O Acelera Microcrédito do Banco do Nordeste oferecerá 

oportunidades de crédito, feira de produtos dos próprios clientes, palestra 

sobre empreendedorismo e prestação de serviços, como cortes de cabelo, e 

apresentações culturais. 

Autoridades locais, representantes de instituições e entidades parceiras do 

BNB, produtores rurais e clientes empresariais estão entre os convidados. 

Eles vão conhecer a importância do microcrédito orientado para o município 

da Região Metropolitana de Natal e para o Rio Grande do Norte. 

Até o dia 31 de outubro, o Crediamigo fez mais de 10 mil operações de 

crédito em Parnamirim, com R$ 27 milhões em empréstimos concedidos. No 

Estado, no mesmo período, foram 177,6 mil operações, que resultaram em 

R$ 409,3 milhões em empréstimos para micro e pequenos empreendedores. 

No campo potiguar, o Agroamigo fechou mais de 23 mil empréstimos nos 

últimos dez meses e contratou R$ 117,2 milhões. Com uma zona rural 

reduzida, as operações de microcrédito dos produtores parnamirinenses 

estão concentradas na agência Macaíba. 

Calendário do Acelera Microcrédito Banco do Nordeste: 

– Parnamirim, 13 de novembro 

– Caicó, 20 de novembro 

– Assú, 4 de dezembro 

– Pau dos Ferros, 11 dezembro 

https://www.blogdobg.com.br/banco-do-nordeste-oferece-servicos-e-linhas-de-microcredito-no-interior-do-rn/
https://www.blogdobg.com.br/banco-do-nordeste-oferece-servicos-e-linhas-de-microcredito-no-interior-do-rn/
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Biblioteca móvel do Sesc encerra projeto 

anual em Bela Parnamirim 

O projeto anual se despede com expectativa de voltar o ano que vem para novas 

edições. 

Por Redação 

 
Desde março passado, um caminhão literário com um acervo de mais de três mil 

livros tem levado boas histórias à 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, a biblioteca móvel do Sesc que traz um caminhão de livros 

para realizar empréstimos quinzenais para alunos e a comunidade. 

O projeto anual se despede hoje, 12, da Escola Municipal Maria Fernandes Saraiva, 

com expectativa de voltar o ano que vem para novas edições. “É um projeto que 

envolve toda a escola e enriquece a experiência literária também na comunidade”, 

disse o gestor escolar Carmi Silva. 

A bibliotecária e coordenadora da rede de bibliotecas do Sesc, Denise Tavares, diz 

que mais uma vez, a parceria com a Prefeitura de Parnamirim, por meio da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura – SEMEC, foi um sucesso. 
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“A criança tem que pegar no livro, sentí-lo, desvendá-lo. Como irão dizer que gostam 

de ler se não puderem levar o livro pra casa? Nosso resultado com essa iniciativa é 

maravilhoso”, disse a bibliotecária do Sesc. 

A mediadora de leitura Mônica Frazão disse que essa cultura de empréstimo de livros 

na Escola Maria Saraiva já existe a partir da própria biblioteca escolar. “A Bibliosesc 

reforça esse hábito, o que é muito positivo. As crianças querem descobrir o acervo, 

tomar emprestado, compartilhar leituras”, disse. 

Hoje, o pátio da Escola Maria Saraiva foi palco de uma grande festa, com músicos e a 

contadora de histórias Dorinha Timóteo, que cantou e encantou 350 alunos do 1º ao 5º 

Ano do turno matutino com histórias populares e cantigas folclóricas. 

“Pela parceria com a Bibliosesc, professores e pais de alunos puderam levar livros 

emprestados para casa, após fazer o cadastro”, disse Angélica Vitalino, técnica do Rio 

de Leitura. 

Sami Rocha, do 2º Ano, tem sete anos e já acompanha o movimento literário na 

escola. “Sempre procuro um livro novo para ler, a professora ajuda a escolher. Gosto 

muito dessa leitura que acontece no pátio, com a escola toda junta”, disse. 

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 

âmbit 
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Biblioteca móvel do Sesc encerra 

projeto anual em Bela 

Parnamirim 
Desde março passado, um caminhão literário com um acervo de mais de três 

mil livros tem levado boas histórias à 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, a biblioteca móvel do Sesc que traz um caminhão de 

livros para realizar empréstimos quinzenais para alunos e a comunidade. 

O projeto anual se despede hoje, 12, da Escola Municipal Maria Fernandes 

Saraiva, com expectativa de voltar o ano que vem para novas edições. “É um 

projeto que envolve toda a escola e enriquece a experiência literária também 

na comunidade”, disse o gestor escolar Carmi Silva. 

A bibliotecária e coordenadora da rede de bibliotecas do Sesc, Denise 

Tavares, diz que mais uma vez, a parceria com a Prefeitura de Parnamirim, 

por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC, foi um 

sucesso. 
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SESC REALIZA COLÔNIA DE FÉRIAS EM NATAL E 

CAICÓ 

 
 
Uma colônia de férias repleta de atividades para crianças de 4 a 12 anos. 
Esse é o Brincando nas Férias, projeto do Serviço Social do Comércio do Rio 
Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, que será 
realizado em dezembro nas unidades Sesc Potilândia (Natal) e Sesc Caicó. 
As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das unidades 
até 4 de dezembro em Natal e, em Caicó, de 12 de novembro a 5 de 
dezembro. 
 

Para oferecer atividades lúdicas que promovem aprendizados durante as 

férias, o Sesc tem o cuidado de reunir uma equipe multidisciplinar para a 

orientação dos pequenos. O projeto inclui vivências esportivas, culturais, 

recreativas e artísticas. Os valores são diferenciados para cada categoria de 

associado Sesc e incluem camiseta, boné e lanche, além das atividades 

lúdicas e esportivas. Em Natal, o projeto acontece de 10 a 15/12 e, em Caicó, 

de 10 a 14/12. 

https://hilnethcorreia.com.br/2018/11/12/sesc-realiza-colonia-de-ferias-em-natal-e-caico/
https://hilnethcorreia.com.br/2018/11/12/sesc-realiza-colonia-de-ferias-em-natal-e-caico/
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Contações de histórias, dança kids, jogos recreativos, artes marciais, pintura 

em tela e no rosto, caça ao tesouro, piquenique, minimaratona, montagem de 

bonecos, cinema, banho de piscina, artesanato e oficina de circo são 

algumas das atividades disponíveis para os pequenos. Este ano, o projeto já 

aconteceu na Zona Norte de Natal, Macaíba e em Mossoró. 
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