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VEÍCULO: PORTAL AGORA RN  DATA: 16.11.18 
 

Mais de 90% dos empreendimentos 
do Alecrim são de microempresas 

Microempreendedores individuais com faturamento anual de até R$ 81 mil e 
empresas de pequeno porte com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 
3,6 milhão entraram no levantamento 

José Aldenir / Agora RN 
Redação 

Quem ainda tinha alguma dúvida se o Alecrim seria ou não na sua totalidade 
um bairro de comércio popular pela existência de algumas lojas consideradas 
maiores no segmentos de vestuário, eletrônico e automotivo, agora não tem 
mais. 

Segundo o relatório “Percepção dos Empresários sobre o Alecrim”, realizada 
pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), da 
Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do RN, 96,6% de todas as 
mais de 3 mil empresas instaladas no Alecrim são microempresas com 
faturamento anual de até R$ 360 mil. 

O documento foi entregue pelo presidente da Fecomercio (RN), Marcelo 
Queiroz, ao prefeito Álvaro Dias, e ao presidente da Associação dos 
Empresários do Alecrim (Aeba), Pedro Campos. O levantamento, pela Aeba, 
ouviu 732 empresários no período de 8 a 19 de outubro. 
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Microempreendedores individuais com faturamento anual de até R$ 81 mil e 
empresas de pequeno porte com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 3,6 
milhão foram abrangidas na pesquisa. 

Um quarto das empresas ouvidas (25,1%) declararam não ter empregado 
ninguém até a data de fechamento da pesquisa e mais da metade (54,7%) 
tinha, no máximo, seis colaboradores, sendo que 46% têm até 4 deles. 

Das 68% das empresas optantes do Simples, 36,9% faturam entre R$ 60 e R$ 
240 mil por ano; e outras 29% faturam até R$ 60 mil por ano. Entre elas, 
10,4% são do ramo de autopeças e acessórios; 6,9% de vestuário; 6,3% de 
móveis e decoração; 5,7% delas são mercadinhos/mercearias/padarias; 5% de 
materiais de construção; 4,5% de utilidades domésticas; 4% de óticas; entre 
outros. 

Questionados pelo levantamento acerca de assuntos que estão ligados ao dia a 
dia do bairro, 81% dos empresários responderam que são a favor da criação de 
mais vagas de estacionamento rotativo, já que isso poderia impactar no 
aumento das vendas, na opinião de 76,1% deles. 

Entre os principais problemas citados por eles na gestão de suas empresas, 
estão a carga tributária (50,7%); e a falta de crédito bancário (23,6%). 

Quando perguntados sobre as áreas que gostaria de obter capacitação, 38,7% 
citaram gestão administrativa; 26,4% citaram marketing; 24,5% citaram 
empreendedorismo; 23,4% citaram finanças. Também foram citados assuntos 
como planejamento (17,2%); mídias sociais (11,7%); tecnologia (11,3%); varejo 
(10%); e inovação (8,6%). Para pouco mais da metade dos empresários do 
bairro (56,3%), a presença de ambulantes prejudica o funcionamento das suas 
empresas, e 93,9% deles defende a remoção dos camelôs e colocação em um 
local adequado. 



 

VEÍCULO: BLOG DO FSILVA  DATA: 16.11.18 
 

Fecomércio entrega a Alvaro Dias 
pesquisa “Percepção dos Empresários 
sobre o Alecrim” 

 

O presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, entregou ontem ao 

prefeito de Natal, Álvaro Dias, o resultado da pesquisa “Percepção dos 

Empresários sobre o Alecrim”, realizada pelo instituto da própria 

entidade, sob encomenda da Associação dos Empresários do Alecrim 

(Aeba), presidida por Pedro Campos. 

http://blogdofsilva.com.br/wp-content/uploads/2018/11/img_3274-1.jpg
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A pesquisa ouviu 732 empresários, de 8 a 19 de outubro. 

A pesquisa aponta que 96,6% das mais de 3 mil empresas instaladas 

no Alecrim, são classificadas como microempresas, que faturam até 

360 mil por ano; como microempreendedores individuais, que faturam 

até 81 mil por ano; e como empresas de pequeno porte, com 

faturamento anual entre 360 mil e 3,6 milhões. 

 

Um quarto das empresas ouvidas (25,1%) não empregam ninguém, já 

que funcionam apenas com o próprio dono.Mais da metade (54,7%) 

têm, no máximo, seis colaboradores.Das 68% das empresas que são 

optantes do Simples, 36,9% delas faturam entre R$ 60 e R$ 240 mil 

por ano; e outras 29% faturam até R$ 60 mil por ano. 

 

No Alecrim, 10,4% das empresas instaladas são do ramo de autopeças 

e acessórios; 6,9% de vestuário; 6,3% de móveis e decoração; 5,7% 

são mercadinhos/mercearias/padarias; 5% vendem materiais de 

construção; 4,5% de utilidades domésticas; 4% de óticas… 

 

Entre os entrevistados, 81% dos empresários foram favoráveis à 

criação de mais vagas rotativas de estacionamento e 76,1% disseram 

que isso poderá aumentar as vendas.Os impostos altos são o maior 

problema para 50,7% dos comerciantes do Alecrim. 

Já 23,6% reclamam da falta de crédito bancário.Participaram da 

apresentação da pesquisa o superintendente do Sebrae, Zeca Melo; o 

presidente da CDL Natal, Augusto Vaz; e empresários.Acompanharam 

o prefeito Álvaro Dias, o chefe da Casa Civil, Paulo César Medeiros e o 

vereador Kleber Fernandes, líder do prefeito na Câmara. 

Fonte: Thaysa Galvão 
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Presidente Marcelo Queiroz apresenta 
pesquisa sobre percepção dos empresários 

do Alecrim acerca do bairro 

 

O presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, fez a entrega no início da tarde desta quarta-

feira, 14, do relatório da pesquisa “Percepção dos Empresários sobre o Alecrim”, realizada pelo 

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC) da entidade, ao prefeito de Natal, 

Álvaro Dias, e ao presidente da Associação dos Empresários do Alecrim (Aeba), Pedro Campos. 

A pesquisa foi encomendada pela Aeba e ouviu 732 empresários, no período de 8 a 19 de outubro. 

O evento foi realizado na sede da Federação e reuniu também o secretário municipal de Governo, 

Paulo César Medeiros; o vereador Kleber Fernandes; o presidente da CDL Natal, Augusto Vaz; o 

superintendente do Sebrae, Zeca Melo; membros da diretoria do Sistema Fecomércio RN; e 

empresários. 

“A pesquisa traz um excelente norteamento de ações para todos nós. O Sistema Fecomércio, como 

sempre, se coloca à disposição da Aeba e dos empresários para ajudar em tudo o que for possível 

para tornar o Alecrim um ambiente cada vez mais propício aos negócios do comércio e serviços, 

que são sua grande vocação”, afirmou o presidente Marcelo Queiroz. 

De acordo com os dados coletados, 96,6% de todas as mais de 3 mil empresas instaladas no 

Alecrim, são classificadas como microempresas (faturamento anual de até R$ 360 mil), 

microempreeendedores individuais (faturamento anual de até R$ 81 mil), e empresas de pequeno 

porte (faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhão). Com relação ao número de 

funcionários, um quarto das empresas ouvidas (25,1%) não empregam ninguém e mais da metade 

(54,7%) têm, no máximo, seis colaboradores, sendo que 46% têm até 4 deles. 

Das 68% das empresas que são optantes do Simples, 36,9% delas faturam entre R$ 60 e R$ 240 

mil por ano; e outras 29% faturam até R$ 60 mil por ano. Com relação ao segmento em que 

atuam, as empresas são muito diversificadas, porém, 10,4% são do ramo de autopeças e  
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acessórios; 6,9% de vestuário; 6,3% de móveis e decoração; 5,7% delas são 

mercadinhos/mercearias/padarias; 5% de materiais de construção; 4,5% de utilidades domésticas; 

4% de óticas; entre outros. 

Questionados acerca de assuntos que estão ligados ao dia a dia do bairro, 81% dos empresários 

responderam que são a favor da criação de mais vagas de estacionamento rotativo, já que isso 

poderia impactar no aumento das vendas, na opinião de 76,1% deles. Entre os principais 

problemas citados por eles na gestão de suas empresas, estão a carga tributária (50,7%); e a falta 

de crédito bancário (23,6%). 

Quando perguntados sobre as áreas que gostaria de obter capacitação, 38,7% citaram gestão 

administrativa; 26,4% citaram marketing; 24,5% citaram empreendedorismo; 23,4% citaram 

finanças. Também foram citados assuntos como planejamento (17,2%); mídias sociais (11,7%); 

tecnologia (11,3%); varejo (10%); e inovação (8,6%). Para pouco mais da metade dos empresários 

do bairro (56,3%), a presença de ambulantes prejudica o funcionamento das suas empresas, e 

93,9% deles defendem a remoção dos camelôs e colocação em um local adequado. 

Os comerciantes também citaram formas de como as entidades representativas do setor podem 

contribuir para o desenvolvimento das empresas do bairro, que são: oferta de capacitações e 

treinamentos (35%); oferta de cursos (31,3%); apoio ao crédito (27,7%); e orientação empresarial 

(27,7%). 

  

Atuação da Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim 

  

Com a intenção de avaliar o nível de envolvimento e dos empresários do bairro com a Aeba, 

entidade representativa do setor, o IPDC questionou se os entrevistados consideram importante 

fazer parte de uma associação que represente seus interesses. 61,1% das respostas foram 

afirmativas, porém apenas 41,4% relataram interesse em fazer parte da associação. 
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Entre os motivos pelos quais os empresários alegaram não ter interesse em fazer parte da Aeba 

estão o desconhecimento da associação por parte dos empresários (32,6%) e falta de tempo 

disponível para participar (12,9%). Como sugestão de ações que poderiam atrair novos associados, 

os entrevistados citaram a maior divulgação dos serviços e benefícios oferecidos para os 

associados (14,3%); ações para viabilizar vagas de estacionamento (13,5%); oferecer cursos, 

treinamento e capacitações (8,7%), entre outros. 

Perfil do entrevistado e do empreendimento 

  

Entre os empresários participantes da pesquisa, 72,4% eram do gênero masculino; com idade entre 

45 a 65 anos (41,9%); com nível médio de ensino (57,1%). De acordo com a pesquisa, 30,6% dos 

estabelecimentos possuem entre 1 e 2 empregados; 56,8% se enquadram como 

microempreendedores; e 29% possuem faturamento anual de até R$ 60 mil, e 66,4% são optantes 

do Simples. 

“Primeiro gostaria de agradecer a parceria da Fecomércio, que prontamente nos atendeu. Além de 

mostrar a cara do Alecrim, as informações da pesquisa irão nos servir para planejar ações que 

possam resgatar e fortalecer a imagem do bairro, como também dar mais representatividade à 

nossa Associação, já que muitos empresários afirmaram desconhecer sua existência”, comentou o 

presidente da Aeba, Pedro Campos. Já o prefeito de Natal, Álvaro Dias, disse que “com os dados, 

a Prefeitura irá elaborar ações para recuperar o bairro, como por exemplo a Guarita da Guarda 

Municipal e a Praça Gentil Ferreira como um todo”, disse. 

“Os dados da pesquisa são grandes balizadores de ações que o poder público pode encaminhar, 

como o reordenamento dos ambulantes e a questão das vagas de estacionamento. Além de ações 

que podem ser tocadas pela Aeba, com o apoio do nosso Sistema Fecomércio e do Sebrae, como é 

o caso da dificuldade em acessar mão de obra melhor qualificada, informalidade e falta de 

conhecimento do setor onde atua”, finalizou Marcelo Queiroz. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 14.11.18 
 

Presidente Marcelo Queiroz apresenta 
pesquisa sobre percepção dos empresários 
do Alecrim acerca do bairro 
 

 
O presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, fez a entrega no início da tarde de 
ontem, quarta-feira, 14, do relatório da pesquisa “Percepção dos Empresários sobre 
o Alecrim”, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio 
(IPDC) da entidade, ao prefeito de Natal, Álvaro Dias, e ao presidente da Associação 
dos Empresários do Alecrim (Aeba), Pedro Campos. A pesquisa foi encomendada 
pela Aeba e ouviu 732 empresários, no período de 8 a 19 de outubro. 
 
O evento foi realizado na sede da Federação e reuniu também o secretário municipal 
de Governo, Paulo César Medeiros; o vereador Kleber Fernandes; o presidente da 
CDL Natal, Augusto Vaz; o superintendente do Sebrae, Zeca Melo; membros da 
diretoria do Sistema Fecomércio RN; e empresários. 
 
“A pesquisa traz um excelente norteamento de ações para todos nós. O Sistema 
Fecomércio, como sempre, se coloca à disposição da Aeba e dos empresários para 

https://1.bp.blogspot.com/-gamwXqwcIiQ/W-2Jt5K64XI/AAAAAAACHVE/g3dJ6yf3YVka-cisTA2JCpkCbJwrhd4KwCLcBGAs/s1600/MG_2329-484x363%2B%25281%2529.jpg


 

CONTINUAÇÃO 
  
ajudar em tudo o que for possível para tornar o Alecrim um ambiente cada vez mais 
propício aos negócios do comércio e serviços, que são sua grande vocação”, afirmou 
o presidente Marcelo Queiroz. 
 
De acordo com os dados coletados, 96,6% de todas as mais de 3 mil empresas 
instaladas no Alecrim, são classificadas como microempresas (faturamento anual de 
até R$ 360 mil), microempreeendedores individuais (faturamento anual de até R$ 81 
mil), e empresas de pequeno porte (faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 3,6 
milhão). Com relação ao número de funcionários, um quarto das empresas ouvidas 
(25,1%) não empregam ninguém e mais da metade (54,7%) têm, no máximo, seis 
colaboradores, sendo que 46% têm até 4 deles. 
 
Das 68% das empresas que são optantes do Simples, 36,9% delas faturam entre R$ 
60 e R$ 240 mil por ano; e outras 29% faturam até R$ 60 mil por ano. Com relação 
ao segmento em que atuam, as empresas são muito diversificadas, porém, 10,4% 
são do ramo de autopeças e acessórios; 6,9% de vestuário; 6,3% de móveis e 
decoração; 5,7% delas são mercadinhos/mercearias/padarias; 5% de materiais de 
construção; 4,5% de utilidades domésticas; 4% de óticas; entre outros. 
 
Questionados acerca de assuntos que estão ligados ao dia a dia do bairro, 81% dos 
empresários responderam que são a favor da criação de mais vagas de 
estacionamento rotativo, já que isso poderia impactar no aumento das vendas, na 
opinião de 76,1% deles. Entre os principais problemas citados por eles na gestão de 
suas empresas, estão a carga tributária (50,7%); e a falta de crédito bancário 
(23,6%). 
 
Quando perguntados sobre as áreas que gostaria de obter capacitação, 38,7% 
citaram gestão administrativa; 26,4% citaram marketing; 24,5% citaram 
empreendedorismo; 23,4% citaram finanças. Também foram citados assuntos como 
planejamento (17,2%); mídias sociais (11,7%); tecnologia (11,3%); varejo (10%); e 
inovação (8,6%). Para pouco mais da metade dos empresários do bairro (56,3%), a 
presença de ambulantes prejudica o funcionamento das suas empresas, e 93,9% 
deles defende a remoção dos camelôs e colocação em um local adequado. 
 
Os comerciantes também citaram formas de como as entidades representativas do 
setor podem contribuir para o desenvolvimento das empresas do bairro, que são: 
oferta de capacitações e treinamentos (35%); oferta de cursos (31,3%); apoio ao 
crédito (27,7%); e orientação empresarial (27,7%). 
 
Atuação da Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim 
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Com a intenção de avaliar o nível de envolvimento e dos empresários do bairro com 
a Aeba, entidade representativa do setor, o IPDC questionou se os entrevistados 
consideram importante fazer parte de uma associação que represente seus 
interesses. 61,1% das respostas foram afirmativas, porém apenas 41,4% relataram 
interesse em fazer parte da associação. 
 
Entre os motivos pelos quais os empresários alegaram não ter interesse em fazer 
parte da Aeba estão o desconhecimento da associação por parte dos empresários 
(32,6%) e falta de tempo disponível para participar (12,9%). Como sugestão de ações 
que poderiam atrair novos associados, os entrevistados citaram a maior divulgação 
dos serviços e benefícios oferecidos para os associados (14,3%); ações para viabilizar 
vagas de estacionamento (13,5%); oferecer cursos, treinamento e capacitações 
(8,7%), entre outros. 
 
Perfil do entrevistado e do empreendimento 
 
Entre os empresários participantes da pesquisa, 72,4% eram do gênero masculino; 
com idade entre 45 a 65 anos (41,9%); com nível médio de ensino (57,1%). De 
acordo com a pesquisa, 30,6% dos estabelecimentos possuem entre 1 e 2 
empregados; 56,8% se enquadram como microempreendedores; e 29% possuem 
faturamento anual de até R$ 60 mil, e 66,4% são optantes do Simples. 
 
“Primeiro gostaria de agradecer a parceria da Fecomércio, que prontamente nos 
atendeu. Além de mostrar a cara do Alecrim, as informações da pesquisa irão nos 
servir para planejar ações que possam resgatar e fortalecer a imagem do bairro, 
como também dar mais representatividade à nossa Associação, já que muitos 
empresários afirmaram desconhecer sua existência”, comentou o presidente da 
Aeba, Pedro Campos. Já o prefeito de Natal, Álvaro Dias, disse que “com os dados, a 
Prefeitura irá elaborar ações para recuperar o bairro, como por exemplo a Guarita 
da Guarda Municipal e a Praça Gentil Ferreira como um todo”, disse. 
 
“Os dados da pesquisa são grandes balizadores de ações que o poder público pode 
encaminhar, como o reordenamento dos ambulantes e a questão das vagas de 
estacionamento. Além de ações que podem ser tocadas pela Aeba, com o apoio do 
nosso Sistema Fecomércio e do Sebrae, como é o caso da dificuldade em acessar 
mão de obra melhor qualificada, informalidade e falta de conhecimento do setor 
onde atua”, finalizou Marcelo Queiroz. 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG THAISA GALVÃO  DATA: 14.11.18 
 

Pesquisa da Fecomercio mostra 
carência de estacionamentos 
rotativos no Alecrim.  

O presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, entregou ontem ao 

prefeito de Natal, Álvaro Dias, o resultado da pesquisa “Percepção dos 

Empresários sobre o Alecrim”, realizada pelo instituto da própria entidade, 

sob encomenda da Associação dos Empresários do Alecrim (Aeba), presidida 

por Pedro Campos. 

A pesquisa ouviu 732 empresários, de 8 a 19 de outubro. 

A pesquisa aponta que 96,6% das mais de 3 mil empresas instaladas no 

Alecrim, são classificadas como microempresas, que faturam até 360 mil por 

ano; como microempreendedores individuais, que faturam até 81 mil por ano; 

e como empresas de pequeno porte, com faturamento anual entre 360 mil e 

3,6 milhões. 

Um quarto das empresas ouvidas (25,1%) não empregam ninguém, já que 

funcionam apenas com o próprio dono. 

Mais da metade (54,7%) têm, no máximo, seis colaboradores. 

Das 68% das empresas que são optantes do Simples, 36,9% delas faturam 

entre R$ 60 e R$ 240 mil por ano; e outras 29% faturam até R$ 60 mil por 

ano. 

No Alecrim, 10,4% das empresas instaladas são do ramo de autopeças e 

acessórios; 6,9% de vestuário; 6,3% de móveis e decoração; 5,7% são 

mercadinhos/mercearias/padarias; 5% vendem materiais de construção; 

4,5% de utilidades domésticas; 4% de óticas… 
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Entre os entrevistados, 81% dos empresários foram favoráveis à criação de 

mais vagas rotativas de estacionamento e 76,1% disseram que isso poderá 

aumentar as vendas. 

Os impostos altos são o maior problema para 50,7% dos comerciantes do 

Alecrim. 

Já 23,6% reclamam da falta de crédito bancário . 

Participaram da apresentação da pesquisa o superintendente do Sebrae, 

Zeca Melo; o presidente da CDL Natal, Augusto Vaz; e empresários. 

Acompanharam o prefeito Álvaro Dias, o chefe da Casa Civil, Paulo César 

Medeiros e o vereador Kleber Fernandes, líder do prefeito na Câmara. 
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A pesquisa traça o perfil do comerciante do Alecrim e revela a carência (vista 

a olho nu) de estacionamentos no centro comercial. 

Tipo…aponta um cenário onde o empresariado pode apostar para ganhar 

dinheiro. 

Quem vai se habilitar? 
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Fecomércio apresenta pesquisa 

“Percepção dos Empresários sobre o 

Alecrim” 

Marcelo Queiroz entregou documento ao prefeito de Natal 

Por Redação 

 
O presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, fez a entrega no início da tarde 

desta quarta-feira, 14, do relatório da pesquisa “Percepção dos Empresários sobre o 

Alecrim”, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio 

(IPDC) da entidade, ao prefeito de Natal, Álvaro Dias, e ao presidente da Associação 

dos Empresários do Alecrim (Aeba), Pedro Campos. A pesquisa foi encomendada 

pela Aeba e ouviu 732 empresários, no período de 8 a 19 de outubro. 

O evento foi realizado na sede da Federação e reuniu também o secretário municipal 

de Governo, Paulo César Medeiros; o vereador Kleber Fernandes; o presidente da 

CDL Natal, Augusto Vaz; o superintendente do Sebrae, Zeca Melo; membros da 

diretoria do Sistema Fecomércio RN; e empresários. 

“A pesquisa traz um excelente norteamento de ações para todos nós. O Sistema 

Fecomércio, como sempre, se coloca à disposição da Aeba e dos empresários para 

ajudar em tudo o que for possível para tornar o Alecrim um ambiente cada vez mais  
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propício aos negócios do comércio e serviços, que são sua grande vocação”, afirmou 

o presidente Marcelo Queiroz. 

De acordo com os dados coletados, 96,6% de todas as mais de 3 mil empresas 

instaladas no Alecrim, são classificadas como microempresas (faturamento anual de 

até R$ 360 mil), microempreeendedores individuais (faturamento anual de até R$ 81 

mil), e empresas de pequeno porte (faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 3,6 

milhão). Com relação ao número de funcionários, um quarto das empresas ouvidas 

(25,1%) não empregam ninguém e mais da metade (54,7%) têm, no máximo, seis 

colaboradores, sendo que 46% têm até 4 deles. 

Das 68% das empresas que são optantes do Simples, 36,9% delas faturam entre R$ 60 

e R$ 240 mil por ano; e outras 29% faturam até R$ 60 mil por ano. Com relação ao 

segmento em que atuam, as empresas são muito diversificadas, porém, 10,4% são do 

ramo de autopeças e acessórios; 6,9% de vestuário; 6,3% de móveis e decoração; 

5,7% delas são mercadinhos/mercearias/padarias; 5% de materiais de construção; 

4,5% de utilidades domésticas; 4% de óticas; entre outros. 

Questionados acerca de assuntos que estão ligados ao dia a dia do bairro, 81% dos 

empresários responderam que são a favor da criação de mais vagas de estacionamento 

rotativo, já que isso poderia impactar no aumento das vendas, na opinião de 76,1% 

deles. Entre os principais problemas citados por eles na gestão de suas empresas, 

estão a carga tributária (50,7%); e a falta de crédito bancário (23,6%). 

Quando perguntados sobre as áreas que gostaria de obter capacitação, 38,7% citaram 

gestão administrativa; 26,4% citaram marketing; 24,5% citaram empreendedorismo; 

23,4% citaram finanças. Também foram citados assuntos como planejamento 

(17,2%); mídias sociais (11,7%); tecnologia (11,3%); varejo (10%); e inovação 

(8,6%). Para pouco mais da metade dos empresários do bairro (56,3%), a presença de 

ambulantes prejudica o funcionamento das suas empresas, e 93,9% deles defende a 

remoção dos camelôs e colocação em um local adequado. 

Os comerciantes também citaram formas de como as entidades representativas do 

setor podem contribuir para o desenvolvimento das empresas do bairro, que são: 

oferta de capacitações e treinamentos (35%); oferta de cursos (31,3%); apoio ao 

crédito (27,7%); e orientação empresarial (27,7%). 

  

Atuação da Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim 

Com a intenção de avaliar o nível de envolvimento e dos empresários do bairro com a 

Aeba, entidade representativa do setor, o IPDC questionou se os entrevistados 

consideram importante fazer parte de uma associação que represente seus interesses.  
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61,1% das respostas foram afirmativas, porém apenas 41,4% relataram interesse em 

fazer parte da associação. 

Entre os motivos pelos quais os empresários alegaram não ter interesse em fazer parte 

da Aeba estão o desconhecimento da associação por parte dos empresários (32,6%) e 

falta de tempo disponível para participar (12,9%). Como sugestão de ações que 

poderiam atrair novos associados, os entrevistados citaram a maior divulgação dos 

serviços e benefícios oferecidos para os associados (14,3%); ações para viabilizar 

vagas de estacionamento (13,5%); oferecer cursos, treinamento e capacitações (8,7%), 

entre outros. 

  

Perfil do entrevistado e do empreendimento 

Entre os empresários participantes da pesquisa, 72,4% eram do gênero masculino; 

com idade entre 45 a 65 anos (41,9%); com nível médio de ensino (57,1%). De 

acordo com a pesquisa, 30,6% dos estabelecimentos possuem entre 1 e 2 empregados; 

56,8% se enquadram como microempreendedores; e 29% possuem faturamento anual 

de até R$ 60 mil, e 66,4% são optantes do Simples. 

“Primeiro gostaria de agradecer a parceria da Fecomércio, que prontamente nos 

atendeu. Além de mostrar a cara do Alecrim, as informações da pesquisa irão nos 

servir para planejar ações que possam resgatar e fortalecer a imagem do bairro, como 

também dar mais representatividade à nossa Associação, já que muitos empresários 

afirmaram desconhecer sua existência”, comentou o presidente da Aeba, Pedro 

Campos. Já o prefeito de Natal, Álvaro Dias, disse que “com os dados, a Prefeitura irá 

elaborar ações para recuperar o bairro, como por exemplo a Guarita da Guarda 

Municipal e a Praça Gentil Ferreira como um todo”, disse. 

“Os dados da pesquisa são grandes balizadores de ações que o poder público pode 

encaminhar, como o reordenamento dos ambulantes e a questão das vagas de 

estacionamento. Além de ações que podem ser tocadas pela Aeba, com o apoio do 

nosso Sistema Fecomércio e do Sebrae, como é o caso da dificuldade em acessar mão 

de obra melhor qualificada, informalidade e falta de conhecimento do setor onde 

atua”, finalizou Marcelo Queiroz. 
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Prefeito Álvaro Dias anuncia a reforma da 

Praça Gentil Ferreira, no Alecrim 

 
Foto: site Prefeitura do Natal 

 

A praça Gentil Ferreira, a mais tradicional do bairro do Alecrim, passará por 

uma ampla reforma nos próximos meses. O anuncio foi feito pelo prefeito de 

Natal, Álvaro Dias, nesta quarta-feira (14), em um almoço promovido pela 

Federação do Comércio do Rio Grande do Norte (Fecomércio/RN) para a 

divulgação de uma pesquisa realizada pela instituição que identificou os 

principais anseios dos empresários do bairro. As principais reivindicações da 

classe empresarial estão ligadas a ampliação e organização das vagas de 

estacionamento, reforço na segurança, iluminação e limpeza pública, além de 

uma fiscalização maior sobre o comércio ambulantes. 

Em seu pronunciamento, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, parabenizou a 

Fecomércio/RN e a Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim pelo 

trabalho desenvolvido em prol do fortalecimento da região. Ele lembrou que o 

Alecrim é responsável pela geração de boa parte do produto interno bruto da 

capital potiguar e merece uma atenção especial. Álvaro lembrou que o Brasil 

passa por uma crise financeira e isso tem afetado a capacidade de 
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investimento dos poderes públicos, mas mesmo enfrentando essas 

dificuldades ele determinou que a secretaria municipal de Serviços Urbanos 

desse início ao processo para a reforma da Praça Gentil Ferreira: 

“Aquele é um espaço histórico para a cidade e está necessitando de uma 

ampla reformulação. A Semsur já iniciou os trâmites licitatórios para 

executarmos a obra. Iremos investir no paisagismo, melhorar o passeio 

público, teremos também um novo projeto de iluminação. A base da Guarda 

Municipal de Natal que está situada na praça já foi reaberta e também será 

reformada. Enfim, vamos entregar um equipamento público requalificado e do 

jeito que o Alecrim merece”, anunciou. 

A pesquisa também identificou a questão dos vendedores ambulantes como 

sendo prioridade. Para 93,9% dos empresários a Prefeitura deve remove-los 

das frentes das lojas e promover uma ampla organização do comércio 

informal da região. Álvaro Dias reconheceu essa necessidade e disse que a 

gestão municipal está aberta ao diálogo permanente para buscar a melhor 

solução para todos: “Desde que assumi a Prefeitura participei de diversas 

reuniões com todos os segmentos, temos um diálogo franco e iremos manter 

esse canal aberto para discutirmos o melhor para o Alecrim. Ouvimos as 

reivindicações e estamos buscando atende-las dentro da nossa realidade. Já 

avançamos em vários pontos e estamos determinados a transformar a 

realidade do bairro, pois sabemos da sua importância para a cidade”. 
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Prefeito Álvaro Dias anuncia a reforma da 

Praça Gentil Ferreira, no Alecrim 

 
EM SEU PRONUNCIAMENTO, ÁLVARO DIAS PARABENIZOU A FECOMÉRCIO/RN E A 

ASSOCIAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS DO BAIRRO DO ALECRIM PELO TRABALHO 

DESENVOLVIDO EM PROL DO FORTALECIMENTO DA REGIÃO 

 

A praça Gentil Ferreira, a mais tradicional do bairro do Alecrim, passará por uma 

ampla reforma nos próximos meses. O anuncio foi feito pelo prefeito de Natal, Álvaro 

Dias, nesta quarta-feira (14), em um almoço promovido pela Federação do Comércio 

do Rio Grande do Norte (Fecomércio/RN) para a divulgação de uma pesquisa 

realizada pela instituição que identificou os principais anseios dos empresários do 

bairro. As principais reivindicações da classe empresarial estão ligadas a ampliação e 

organização das vagas de estacionamento, reforço na segurança, iluminação e limpeza 

pública, além de uma fiscalização maior sobre o comércio ambulantes. 

Em seu pronunciamento, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, parabenizou a 

Fecomércio/RN e a Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim pelo trabalho 

desenvolvido em prol do fortalecimento da região. Ele lembrou que o Alecrim é  
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responsável pela geração de boa parte do produto interno bruto da capital potiguar e 

merece uma atenção especial. Álvaro lembrou que o Brasil passa por uma crise 

financeira e isso tem afetado a capacidade de investimento dos poderes públicos, mas 

mesmo enfrentando essas dificuldades ele determinou que a secretaria municipal de 

Serviços Urbanos desse início ao processo para a reforma da Praça Gentil Ferreira: 

“Aquele é um espaço histórico para a cidade e está necessitando de uma ampla 

reformulação. A Semsur já iniciou os trâmites licitatórios para executarmos a obra. 

Iremos investir no paisagismo, melhorar o passeio público, teremos também um novo 

projeto de iluminação. A base da Guarda Municipal de Natal que está situada na praça 

já foi reaberta e também será reformada. Enfim, vamos entregar um equipamento 

público requalificado e do jeito que o Alecrim merece”, anunciou. 

A pesquisa também identificou a questão dos vendedores ambulantes como sendo 

prioridade. Para 93,9% dos empresários a Prefeitura deve remove-los das frentes das 

lojas e promover uma ampla organização do comércio informal da região. Álvaro 

Dias reconheceu essa necessidade e disse que a gestão municipal está aberta ao 

diálogo permanente para buscar a melhor solução para todos: “Desde que assumi a 

Prefeitura participei de diversas reuniões com todos os segmentos, temos um diálogo 

franco e iremos manter esse canal aberto para discutirmos o melhor para o Alecrim. 

Ouvimos as reivindicações e estamos buscando atende-las dentro da nossa realidade. 

Já avançamos em vários pontos e estamos determinados a transformar a realidade do 

bairro, pois sabemos da sua importância para a cidade”. 
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Prefeito Álvaro Dias anuncia a 
reforma da Praça Gentil Ferreira, 
no Alecrim 
 

A praça Gentil Ferreira, a mais tradicional do bairro do Alecrim, passará por uma 

ampla reforma nos próximos meses. O anuncio foi feito pelo prefeito de Natal, Álvaro 

Dias, nesta quarta-feira (14), em um almoço promovido pela Federação do Comércio 

do Rio Grande do Norte (Fecomércio/RN) para a divulgação de uma pesquisa 

realizada pela instituição que identificou os principais anseios dos empresários do 

bairro. As principais reivindicações da classe empresarial estão ligadas a ampliação e 

organização das vagas de estacionamento, reforço na segurança, iluminação e limpeza 

pública, além de uma fiscalização maior sobre o comércio ambulantes. 

Em seu pronunciamento, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, parabenizou a 

Fecomércio/RN e a Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim pelo trabalho 

desenvolvido em prol do fortalecimento da região. Ele lembrou que o Alecrim é 

responsável pela geração de boa parte do produto interno bruto da capital potiguar e 

merece uma atenção especial. Álvaro lembrou que o Brasil passa por uma crise 

financeira e isso tem afetado a capacidade de investimento dos poderes públicos, mas 

mesmo enfrentando essas dificuldades ele determinou que a secretaria municipal de 

Serviços Urbanos desse início ao processo para a reforma da Praça Gentil Ferreira: 

“Aquele é um espaço histórico para a cidade e está necessitando de uma ampla 

reformulação. A Semsur já iniciou os trâmites licitatórios para executarmos a obra. 

Iremos investir no paisagismo, melhorar o passeio público, teremos também um novo 

projeto de iluminação. A base da Guarda Municipal de Natal que está situada na praça 

já foi reaberta e também será reformada. Enfim, vamos entregar um equipamento 

público requalificado e do jeito que o Alecrim merece”, anunciou. 
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 Prefeito Álvaro Dias anuncia a reforma da Praça Gentil Ferreira, 

no Alecrim 

 

A praça Gentil Ferreira, a mais tradicional do bairro do Alecrim, passará por uma 

ampla reforma nos próximos meses. O anuncio foi feito pelo prefeito de Natal, 

Álvaro Dias, nesta quarta-feira (14), em um almoço promovido pela Federação do 

Comércio do Rio Grande do Norte (Fecomércio/RN) para a divulgação de uma 

pesquisa realizada pela instituição que identificou os principais anseios dos 

empresários do bairro. As principais reivindicações da classe empresarial estão 

ligadas a ampliação e organização das vagas de estacionamento, reforço na 

segurança, iluminação e limpeza pública, além de uma fiscalização maior sobre o 

comércio ambulantes. 

  

Em seu pronunciamento, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, parabenizou a 

Fecomércio/RN e a Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim pelo 

trabalho desenvolvido em prol do fortalecimento da região. Ele lembrou que o 

Alecrim é responsável pela geração de boa parte do produto interno bruto da 

capital potiguar e merece uma atenção especial. Álvaro lembrou que o Brasil 

passa por uma crise financeira e isso tem afetado a capacidade de investimento 

dos poderes públicos, mas mesmo enfrentando essas dificuldades ele determinou 

que a secretaria municipal de Serviços Urbanos desse início ao processo para a 

reforma da Praça Gentil Ferreira: 

  

“Aquele é um espaço histórico para a cidade e está necessitando de uma ampla 

reformulação. A Semsur já iniciou os trâmites licitatórios para executarmos a 

obra. Iremos investir no paisagismo, melhorar o passeio público, teremos 

também um novo projeto de iluminação. A base da Guarda Municipal de Natal 

que está situada na praça já foi reaberta e também será reformada. Enfim,  
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vamos entregar um equipamento público requalificado e do jeito que o Alecrim 

merece”, anunciou. 

  

A pesquisa também identificou a questão dos vendedores ambulantes como 

sendo prioridade. Para 93,9% dos empresários a Prefeitura deve remove-los das 

frentes das lojas e promover uma ampla organização do comércio informal da 

região. Álvaro Dias reconheceu essa necessidade e disse que a gestão municipal 

está aberta ao diálogo permanente para buscar a melhor solução para todos: 

“Desde que assumi a Prefeitura participei de diversas reuniões com todos os 

segmentos, temos um diálogo franco e iremos manter esse canal aberto para 

discutirmos o melhor para o Alecrim. Ouvimos as reivindicações e estamos 

buscando atende-las dentro da nossa realidade. Já avançamos em vários pontos 

e estamos determinados a transformar a realidade do bairro, pois sabemos da 

sua importância para a cidade”. 
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Prefeito Álvaro Dias anuncia a reforma 

da Praça Gentil Ferreira, no Alecrim 
 
 

A praça Gentil Ferreira, a mais 
tradicional do bairro do Alecrim, passará por uma ampla reforma nos 
próximos meses. O anuncio foi feito pelo prefeito de Natal, Álvaro Dias, nesta 
quarta-feira (14), em um almoço promovido pela Federação do Comércio do 
Rio Grande do Norte (Fecomércio/RN) para a divulgação de uma pesquisa 
realizada pela instituição que identificou os principais anseios dos 
empresários do bairro. As principais reivindicações da classe empresarial 
estão ligadas a ampliação e organização das vagas de estacionamento, 
reforço na segurança, iluminação e limpeza pública, além de uma fiscalização 
maior sobre o comércio ambulantes. 
 
Em seu pronunciamento, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, parabenizou a 
Fecomércio/RN e a Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim pelo 
trabalho desenvolvido em prol do fortalecimento da região. Ele lembrou que o 
Alecrim é responsável pela geração de boa parte do produto interno bruto da 
capital potiguar e merece uma atenção especial. Álvaro lembrou que o Brasil 
passa por uma crise financeira e isso tem afetado a capacidade de 
investimento dos poderes públicos, mas mesmo enfrentando essas 
dificuldades ele determinou que a secretaria municipal de Serviços Urbanos 
desse início ao processo para a reforma da Praça Gentil Ferreira: 

“Aquele é um espaço histórico para a cidade e está necessitando de uma 
ampla reformulação. A Semsur já iniciou os trâmites licitatórios para 
executarmos a obra. Iremos investir no paisagismo, melhorar o passeio 
público, teremos também um novo projeto de iluminação. A base da Guarda 
Municipal de Natal que está situada na praça já foi reaberta e também será 
reformada. Enfim, vamos entregar um equipamento público requalificado e do 
jeito que o Alecrim merece”, anunciou. 

http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2018/11/%C3%A1lvaro.jpeg
http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2018/11/%C3%A1lvaro.jpeg
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Prefeito Álvaro Dias anuncia a reforma 
da Praça Gentil Ferreira no Alecrim 

 

Informe Publicitário 

 

A praça Gentil Ferreira, a mais tradicional do bairro do Alecrim, passará por uma 
ampla reforma nos próximos meses. O anuncio foi feito pelo prefeito de Natal, 
Álvaro Dias, nesta quarta-feira (14), em um almoço promovido pela Federação 
do Comércio do Rio Grande do Norte (Fecomércio/RN) para a divulgação de 
uma pesquisa realizada pela instituição que identificou os principais anseios dos 
empresários do bairro. As principais reivindicações da classe empresarial estão 
ligadas a ampliação e organização das vagas de estacionamento, reforço na 
segurança, iluminação e limpeza pública, além de uma fiscalização maior sobre 
o comércio ambulantes. 

Em seu pronunciamento, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, parabenizou a 
Fecomércio/RN e a Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim pelo 
trabalho desenvolvido em prol do fortalecimento da região. Ele lembrou que o 
Alecrim é responsável pela geração de boa parte do produto interno bruto da 
capital potiguar e merece uma atenção especial. Álvaro lembrou que o Brasil 
passa por uma crise financeira e isso tem afetado a capacidade de investimento 
dos poderes públicos, mas mesmo enfrentando essas dificuldades ele 
determinou que a secretaria municipal de Serviços Urbanos desse início ao 
processo para a reforma da Praça Gentil Ferreira. 
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Prefeito Álvaro Dias entrega prêmios de concurso de desenho e redação 

promovido pela SEMUL 

“Transformadora”. A palavra resume, segundo a professora Eliana Severina da 
Silva Araújo, a experiência vivida pelos alunos da Rede de Ensino Fundamental 
do bairro de Nossa Senhora da Apresentação. A educadora foi orientadora da 
aluna Kemilly Emanoeli Nunes Silvestre, estudante da Educação Infantil do 
CMEI Belchior Jorge de Sá, vencedora na Categoria Desenho do Concurso de 
Redação e Desenho “Paz para além de uma palavra”. O concurso faz parte da 
programação dos projetos Mulheres da Paz e Protejo, desenvolvidos pela 
Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (SEMUL), da 
Prefeitura de Natal. 

O prefeito Álvaro Dias esteve, na manhã desta quarta-feira (14) na escola 
Municipal Professor Waldson Pinheiro, na zona Norte e Natal para entregar os 
prêmios aos vencedores, junto com a secretária da SEMUL, Andréa Ramalho. 
“Quero parabenizar a todos que participaram, não apenas os que venceram e 
foram premiados, mas também a toda comunidade escolar que se mobilizou. 
Aos professores e pais. São iniciativas como essa que têm que ser incentivadas 
e multiplicadas, para que os jovens e crianças se sintam cada vez mais com 
vontade de participar e aprimorar seus conhecimentos e terem uma participação 
ainda mais efetiva nos meios educacionais”, comentou o prefeito. 

http://blog.tribunadonorte.com.br/heitorgregorio/wp-content/uploads/2018/11/AD.jpeg
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 Prefeitura de Natal divulga lista com os aprovados no concurso da saúde 

O resultado final do concurso para o provimento de cargos no quadro 
permanente da Secretaria Municipal de Saúde do Natal foi divulgado na edição 
desta quarta-feira (14) do Diário Oficial do Município. O certame ofertou 1.647 
vagas, sendo 761 de nível médio e 886 de nível superior. 

A lista dos aprovados está disponível aqui 

A próxima etapa é a homologação. De acordo com a secretaria municipal de 
Administração a publicação com a homologação do concurso será publicada no 
Diário Oficial do Município, no dia 28/11. 

Serão preenchidas vagas nas seguintes funções: Auxiliar de Farmácia; Auxiliar 
em Saúde Bucal (ASB); Técnico de Nutrição; Técnico em Enfermagem; Técnico 
em Enfermagem do Trabalho; Técnico em Radiologia; Técnico em Segurança do 
Trabalho; Técnico em Saneamento; Técnico em Patologia Clínica para o nível 
médio. 

Já no nível superior os candidatos disputaram vagas para: Assistente Social; 
Biomédico; Educador Social; Enfermeiro; Enfermeiro do Trabalho; Enfermeiro 
Obstetra; Farmacêutico;  Farmacêutico Bioquímico; Fisioterapeuta; 
Fonoaudiólogo; Médicos em diversas especialidades ;Nutricionista ; Odontólogos 
em diversas especialidades ; Radiologia Odontológica ; Profissional de 
Educação Física; Psicólogo; Sanitarista e Terapeuta Ocupacional. 

http://blog.tribunadonorte.com.br/heitorgregorio/wp-content/uploads/2018/11/AD-e-Andr%C3%A9a.jpeg
http://portal.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/dom/dom_20181114_d5c30b1a19fd54668022d6e0f24671da.pdf
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Consumo de fim de ano anima setor 
de comércio a contratar mais 
temporários no RN 

Dessas novas vagas, os comerciantes estimam que 1.800 postos venham a 
ser abertos só na capital 

Reprodução / Internet 
Marcelo Hollanda 

A Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do RN (Fecomércio) 
projeta entre 4 mil a 4,5 mil as contratações temporárias com a chegada das 
festas de fim de ano. Dessas novas vagas, os comerciantes estimam que 1.800 
postos venham a ser abertos só na capital. 

Não é um grande aumento em relação ao ano passado, mas sinaliza um 
otimismo dos empresários com a retomada da economia, afirma Augusto Vaz, 
presidente da Câmara dos Diretores Lojistas de Natal. 

Das vagas a serem abertas aqui, 35% acontecerão nas lojas do Alecrim, maior 
bairro de comércio popular da cidade, assegura o presidente da associação dos 
empresários do bairro, Pedro Campos. Mas ele avisa: este ano, as lojas ali só 
começarão as contratações pra valer a partir da semana que vem. “Os lojistas 
aqui querem sentir mais a temperatura do comércio para então reforçarem 
suas equipes”, ele explica. 
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Como sempre, os estoques já começaram a ser reforçados com um ou dois 
meses de antecedência. “Quem começa a comprar em cima da hora, fica sem 
mercadoria para o Natal”, lembra Campos. 

No shopping Midway Mall, onde há uma força de trabalho estável de 4.500 
funcionários espelhados na administração, mas principalmente nas 144 lojas, 
entre satélites e as âncoras, as contratações temporárias já começaram. 
Implantado há cinco anos pela Associação dos Lojistas do Midway, o cadastro 
do shopping recebe em média 250 currículos novos por semana. “Já 
treinamos 500 pessoas este ano”, conta o presidente da Alomid, Denerval Jr. 

Com um “turnover”, rotatividade de pessoal, de 8% a 10%, considerado alto, é 
a partir de abril que os comerciantes realizam a maioria das dispensas e 
aproveitam os temporários que eles consideram importantes para uma 
retenção. 

Por isso mesmo, o treinamento ali é concentrado todo a partir da associação – 
por uma pura e simples questão de economia para os comerciantes. “Por 
pessoa, um vendedor custa em média R$ 1 mil e um gerente o dobro disso 
para ser treinado”, diz Denerval Jr. Assim, o custo do treinamento é diluído 
por todos e a mão de obra pode ser aproveitada igualmente por todos os 
lojistas. “O pessoal recebe todas as noções gerais e cada loja dá o acabamento 
final que quiser nesse colaborador”, resume Denerval Jr. 

Para o presidente da Fecomercio/RN, Marcelo Queiroz, apesar deste ano ser 
sido bem complicado para a economia, sim, “há um sentimento de esperança 
bem forte para 2019”. E explica que, considerando os números até agosto, 
“temos emplacado alta de 6,6% no acumulado do ano nas nossas vendas”. 

Os empresários e dirigentes lojistas ouvidos pelo Agora RN concordam que a 
flexibilização das leis trabalhistas, com a possibilidade de um maior uso de 
empregados intermitente, produzirá efeitos crescentes na absorção de mão-
de-obra do comércio. 

Para Marcelo Queiroz, mesmo com a possibilidade de atraso do 13º salário 
dos servidores estaduais, 2018 é esperado com uma alta de 4,5% a 5% nas 
vendas. Um percentual bastante positivo, segundo ele, “sobretudo se 
considerarmos que, em 2017, fechamos com as vendas em queda de 1,5%”. 
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SESC ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSOS 

GRATUITOS DE DEZEMBRO 

 

As inscrições para os cursos gratuitos de dezembro começam nesta 

quarta-feira, 14 de novembro, e vão até dia 27. A iniciativa do Serviço 

Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do 

Sistema Fecomércio, oferecerá 93 vagas distribuídas em turmas em 

Natal, Mossoró, Caicó e São Paulo do Potengi. 

 

As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das 

unidades Sesc das cidades onde acontecerão os cursos. Na capital 

potiguar, a unidade é o Sesc Cidade Alta. 

 

Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura, serão 

oferecidos cursos de confecção de blusas e confecção de roupas para o  
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verão no Sesc Cidade Alta. Na unidade Sesc Caicó, o curso oferecido 

na área é de camisetas customizadas. 

 

Com as festas do final do ano se aproximando, a busca por itens para 

presentear se torna cada vez maior. Por isso, o Sesc Ler São Paulo do 

Potengi oferece o curso de Lembrancinhas Personalizadas, para você 

economizar nas lembrancinhas desse ano. No Sesc Mossoró, será 

oferecido o curso de almofadas decorativas e na cozinha pedagógica o 

curso será sobre bolo no pote. 

 

Os cursos integram o Programa de Comprometimento e Gratuidade 

(PCG) do Sesc. O resultado da seleção será divulgado no site da 

instituição, o www.sescrn.com.br, no dia 30/11, e as aulas começam 

em datas especificadas no edital. 

 

Critérios de seleção 

Podem se inscrever nos cursos gratuitos os trabalhadores do comércio 

de bens, serviços e turismo e seus dependentes, além de estudantes 

de escolas públicas cuja renda familiar mensal não ultrapasse três 

salários mínimos nacionais. 

 

No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais (com 

cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF do candidato e do 

responsável legal, comprovante de residência (com emissão inferior a 

60 dias) e de escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que 

comprove deficiência física ou mental. 

 

Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o 

questionário socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja 

menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável. 
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Serviço: 

O quê? Inscrições para cursos gratuitos de dezembro 

Quando? 14 a 27 de novembro (exceto nos finais de semana) 

Onde se inscrever? 

Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal – RN | (84) 

3133-0360 

Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, s/nº, Nova Betânia | (84) 

3316-3665 

Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, 55, Boa Passagem | (84) 3421-

2337 

Sesc Ler São Paulo do Potengi. Rua Ouro Branco, nº 297. Novo 

Juremal | (84) 3251-2798 

Edital com mais informações: www.sescrn.com.br/cursos 
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Sesc abre inscrições para cursos gratuitos 

de dezembro 

São 93 vagas em Natal, Mossoró, Caicó e São Paulo do Potengi 

Por Redação 

 
As inscrições para os cursos gratuitos de dezembro começam nesta quarta-feira, 14 de 

novembro, e vão até dia 27. A iniciativa do Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, oferecerá 93 vagas 

distribuídas em turmas em Natal, Mossoró, Caicó e São Paulo do Potengi. 

As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das unidades Sesc das 

cidades onde acontecerão os cursos. Na capital potiguar, a unidade é o Sesc Cidade 

Alta. 

Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura, serão oferecidos cursos 

de confecção de blusas e confecção de roupas para o verão no Sesc Cidade Alta. Na 

unidade Sesc Caicó, o curso oferecido na área é de camisetas customizadas. 

Com as festas do final do ano se aproximando, a busca por itens para presentear se 

torna cada vez maior. Por isso, o Sesc Ler São Paulo do Potengi oferece o curso de 

Lembrancinhas Personalizadas, para você economizar nas lembrancinhas desse ano.  



 

CONTINUAÇÃO  

No Sesc Mossoró, será oferecido o curso de almofadas decorativas e na cozinha 

pedagógica o curso será sobre bolo no pote. 

Os cursos integram o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc. O 

resultado da seleção será divulgado no site da instituição, o www.sescrn.com.br, no 

dia 30/11, e as aulas começam em datas especificadas no edital. 

Critérios de seleção 

Podem se inscrever nos cursos gratuitos os trabalhadores do comércio de bens, 

serviços e turismo e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja 

renda familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais. 

No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais (com cópias): RG ou 

certidão de nascimento, CPF do candidato e do responsável legal, comprovante de 

residência (com emissão inferior a 60 dias) e de escolaridade, e ainda, caso 

necessário, documento que comprove deficiência física ou mental. 

Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 

socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá 

estar acompanhado do responsável. 

Serviço: 

O quê? Inscrições para cursos gratuitos de dezembro 

Quando? 14 a 27 de novembro (exceto nos finais de semana) 

Onde se inscrever? 

Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal – RN | (84) 3133-0360 

Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, s/nº, Nova Betânia | (84) 3316-3665 

Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, 55, Boa Passagem | (84) 3421-2337 

Sesc Ler São Paulo do Potengi. Rua Ouro Branco, nº 297. Novo Juremal | (84) 3251-

2798 

Edital com mais informações: www.sescrn.com.br/cursos 
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Sesc abre inscrições para cursos gratuitos de 
dezembro. 
 
As inscrições para os cursos gratuitos de dezembro começam nesta quarta-
feira, 14 de novembro, e vão até dia 27. A iniciativa do Serviço Social do 
Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema 
Fecomércio, oferecerá 93 vagas distribuídas em turmas em Natal, Mossoró, 
Caicó e São Paulo do Potengi. 
 
As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das unidades 
Sesc das cidades onde acontecerão os cursos. Na capital potiguar, a unidade 
é o Sesc Cidade Alta. 
 
Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura, serão 
oferecidos cursos de confecção de blusas e confecção de roupas para o 
verão no Sesc Cidade Alta. Na unidade Sesc Caicó, o curso oferecido na 
área é de camisetas customizadas. 
 
Com as festas do final do ano se aproximando, a busca por itens para 
presentear se torna cada vez maior. Por isso, o Sesc Ler São Paulo do 
Potengi oferece o curso de Lembrancinhas Personalizadas, para você 
economizar nas lembrancinhas desse ano. No Sesc Mossoró, será oferecido 
o curso de almofadas decorativas e na cozinha pedagógica o curso será 
sobre bolo no pote. 
 
Os cursos integram o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) 
do Sesc. O resultado da seleção será divulgado no site da instituição, o 
www.sescrn.com.br, no dia 30/11, e as aulas começam em datas 
especificadas no edital. 
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“Chico Jararaca” da Trapiá Cia. Teatral 

estreia nesta quinta (15), no Centro 

   

 

A Trapiá Cia. Teatral estreia o seu novo espetáculo “Chico Jararaca”, 

nesta sexta-feira (15). A peça teve sua pré-estreia na Aldeia Sesc 

Seridó e retorna para mais quatro apresentações, entre os dias 15 e 

18 de novembro, no Centro Cultural Adjuto Dias, sempre às 20h. As 

senhas serão vendidas 1 hora antes do espetáculo com público 

limitado de 50 pessoas por apresentação. 

Chico Jararaca nasceu no Seridó Potiguar e foi um cangaceiro do 

bando de Antônio Silvino (anterior ao de Lampião) que perambulou 

pela caatinga nordestina no início do século passado, fugindo de 

volantes e sobrevivendo de assaltos. Suas histórias povoam o 

imaginário do povo sertanejo e dão conta da enorme complexidade 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2018/11/chico-jararaca.jpg
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que foi o cangaço. Sua vida, durante e depois ao cangaço, foi marcada 

por aperreios, crenças, fantasias, saudades, perdas e boas correrias. O 

público terá a oportunidade de vivenciar o universo deste cangaceiro 

que sempre afirmou que nunca matou ninguém. 

A direção do espetáculo é de Lourival Andrade com atuação de 

Alexandre Muniz. O texto é de Francisco Félix, inspirado em “Nunca 

matei ninguém”, de Carlos Lyra, e “O fogo da pedreira: a saga do 

ataque da polícia ao bando de Antônio Silvino em Caicó”, de Orlando 

Rodrigues. 

Local: Centro Cultural Adjuto Dias 

Quando: de 15 a 18 de novembro, às 20h 

Senhas à venda 1 hora antes do espetáculo com público limitado (50 

pessoas) 
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Sesc leva espetáculo de Sergipe a três cidades potiguares 

Palco Giratório Sesc traz espetáculo de 
Sergipe a Mossoró 
A 21ª edição do Palco Giratório Sesc realiza sua última apresentação do ano no Rio Grande do 

Norte em novembro. O espetáculo teatral Os Cavaleiros da Triste Figura, do grupo sergipano 

Boca de Cena, é o terceiro deste ano a vir para o estado. As apresentações gratuitas, realizadas em 

Caicó (11/11), Mossoró (14/11) e Natal (18/11), são uma realização do Serviço Social do 

Comércio do RN (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio. 

Inspirado no clássico literário Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, o espetáculo 

tem como gênero o teatro de rua. Nele, Os Cavaleiros da Triste Figura constituem um grupo de 

atuadores que insiste em compartilhar sua histórias em praça pública. Movidos pelo desejo de 

transformar o mundo, constroem um cenário permeado por loucuras e delírios, tornando a 

realidade em algo mais próximo de um sonho. 

O Grupo Teatral Boca de Cena é formado por graduados em teatro da Universidade Federal de 

Sergipe. Além dos espetáculos, eles irão ministrar oficinas e participarão de Seminário do Palco 

Giratório em Caicó, dentro da programação da 10ª Aldeia Sesc Seridó. O seminário é aberto e a 

oficina, voltadas à iniciação no teatro de rua, demandam inscrições, feitas pelo e-

mail cultura@rn.sesc.com.br. 

Em Mossoró (13 e 14/11) e Natal (16 e 17), também serão ministradas oficinas gratuitas. As 

inscrições são feitas pelo mesmo e-mail, bastando enviar nome completo e em qual das três 

cidades quer participar. 

mailto:cultura@rn.sesc.com.br
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Palco Giratório 2018 

Este ano, o 21º Palco Giratório trouxe ao estado três espetáculos: Clake, do Circo Amarillo 

(SP); Como manter-se vivo, com Flávia Pinheiro (PE); e Desastro, com Neto Machado (BA). 

Além disso, como forma de promover o intercâmbio com artistas potiguares, o projeto inclui em 

sua programação duas peças locais, totalizando 11 apresentações. Os artistas também ministram 

oficinas e dialogam com a plateia ao final das apresentações, aliando entretenimento e capacitação 

cultural. A programação é totalmente gratuita. 

Reconhecido como uma das maiores iniciativas de fomento, intercâmbio e difusão das artes 

cênicas do país, o Palco Giratório é um projeto consolidado no cenário cultural brasileiro. Ao 

longo de 20 edições, levou uma grande variedade de gêneros e linguagens artísticas para um 

público diversificado em todo o país, entre grupos de teatro de rua, circo, dança entre outras 

linguagens artísticas — em espaços do Sesc, praças e outros espaços urbanos. 
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“Chico Jararaca” da Trapiá Cia. 

Teatral estreia nesta quinta (15), no 

Centro Cultural 
 
 

A Trapiá Cia. Teatral estreia o seu 
novo espetáculo “Chico Jararaca”, nesta sexta-feira (15). A peça teve sua 
pré-estreia na Aldeia Sesc Seridó e retorna para mais quatro apresentações, 
entre os dias 15 e 18 de novembro, no Centro Cultural Adjuto Dias, sempre 
às 20h. As senhas serão vendidas 1 hora antes do espetáculo com público 
limitado de 50 pessoas por apresentação. 
Chico Jararaca nasceu no Seridó Potiguar e foi um cangaceiro do bando de 
Antônio Silvino (anterior ao de Lampião) que perambulou pela caatinga 
nordestina no início do século passado, fugindo de volantes e sobrevivendo 
de assaltos. Suas histórias povoam o imaginário do povo sertanejo e dão 
conta da enorme complexidade que foi o cangaço. Sua vida, durante e depois 
ao cangaço, foi marcada por aperreios, crenças, fantasias, saudades, perdas 
e boas correrias. O público terá a oportunidade de vivenciar o universo deste 
cangaceiro que sempre afirmou que nunca matou ninguém. 

A direção do espetáculo é de Lourival Andrade com atuação de Alexandre 
Muniz. O texto é de Francisco Félix, inspirado em “Nunca matei ninguém”, de 
Carlos Lyra, e “O fogo da pedreira: a saga do ataque da polícia ao bando de 
Antônio Silvino em Caicó”, de Orlando Rodrigues. 
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“Chico Jararaca” da Trapiá Cia. 
Teatral estreia nesta quinta (15), 
no Centro Cultural 

A Trapiá Cia. Teatral estreia o seu 

novo espetáculo “Chico Jararaca”, nesta sexta-feira (15). A peça teve sua pré-estreia 

na Aldeia Sesc Seridó e retorna para mais quatro apresentações, entre os dias 15 e 18 

de novembro, no Centro Cultural Adjuto Dias, sempre às 20h. As senhas serão 

vendidas 1 hora antes do espetáculo com público limitado de 50 pessoas por 

apresentação. 

Chico Jararaca nasceu no Seridó Potiguar e foi um cangaceiro do bando de Antônio 

Silvino (anterior ao de Lampião) que perambulou pela caatinga nordestina no início 

do século passado, fugindo de volantes e sobrevivendo de assaltos. Suas histórias 

povoam o imaginário do povo sertanejo e dão conta da enorme complexidade que foi 

o cangaço. Sua vida, durante e depois ao cangaço, foi marcada por aperreios, crenças, 

fantasias, saudades, perdas e boas correrias. O público terá a oportunidade de 

vivenciar o universo deste cangaceiro que sempre afirmou que nunca matou ninguém. 

A direção do espetáculo é de Lourival Andrade com atuação de Alexandre Muniz. O 

texto é de Francisco Félix, inspirado em “Nunca matei ninguém”, de Carlos Lyra, e 

“O fogo da pedreira: a saga do ataque da polícia ao bando de Antônio Silvino em 

Caicó”, de Orlando Rodrigues. 
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Ateliê recebe doações de cabelos 
encaminhadas pelo SESC para 
produção de perucas 
 

 
Nesta terça-feira, 13, às 16h, o projeto Ateliê Amor em Fios, da Associação 
de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região (AAPCMR), recebe 
doações de dezenas de mechas de cabelos arrecadas pelo Serviço Social do 
Comércio do Rio Grande do Norte (SESC RN). A entrega acontecerá na sede 
do Ateliê, que funciona na Unidade Adulto da instituição. 

 

Os fios foram arrecadados durante o Outubro Rosa, quando Associação e 
SESC desenvolveram uma série de ações em conjunto. Dentro da 
programação, o SESC, em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC) realizou, em Natal e em Mossoró, uma 
campanha de corte de cabelos, cujas mechas resultantes dos cortes seriam 
destinadas ao projeto que transforma fios naturais em perucas para 
empréstimo a pacientes em tratamento oncológico. 
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A entrega contará com a presença de voluntárias do Ateliê e de 
representantes da Associação e do SESC. Na ocasião, será apresentado o 
novo espaço de funcionamento do projeto. 
 

 

Amor em Fios 

 

O projeto é desenvolvido por voluntárias, duas das quais são ex-pacientes 
assistidas pela Associação. O objetivo é, a partir das doações de cabelos, 
produzir perucas de fios naturais que são emprestadas a mulheres em 
tratamento contra o câncer que, em decorrência da luta contra a doença, 
perderam o cabelo. Quando os cabelos da paciente voltam a crescer e ela se 
sente preparada, a peruca é devolvida para ser restaurada e emprestada a 
outra pessoa. 
 
Critérios para doação dos fios 
- Os cabelos devem estar lavados e secos; 
- Antes de cortar, o(a) cabeleireiro(a) deve prender os cabelos com uma liga, 
de modo que a parte a ser doada tenha, pelo menos, 20 centímetros; 
- O corte deve ser feito pouco acima da liga. 
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Pontos de entrega das mechas 

 

- Unidade Adulto da AAPCMR, localizada na Rua Miguel Antônio da Silva 
Neto, 5, Aeroporto, onde funciona o Ateliê Amor em Fios; 

 

- Unidade Infantojuvenil, localizada na Rua Dr. Moisés da Costa Lopes, 48, 
Nova Betânia. 
 



 

SENAC 
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Ateliê recebe doações de cabelos 
encaminhadas pelo SESC para 
produção de perucas 
 

 
Nesta terça-feira, 13, às 16h, o projeto Ateliê Amor em Fios, da Associação 
de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região (AAPCMR), recebe 
doações de dezenas de mechas de cabelos arrecadas pelo Serviço Social do 
Comércio do Rio Grande do Norte (SESC RN). A entrega acontecerá na sede 
do Ateliê, que funciona na Unidade Adulto da instituição. 

 

Os fios foram arrecadados durante o Outubro Rosa, quando Associação e 
SESC desenvolveram uma série de ações em conjunto. Dentro da 
programação, o SESC, em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC) realizou, em Natal e em Mossoró, uma 
campanha de corte de cabelos, cujas mechas resultantes dos cortes seriam 
destinadas ao projeto que transforma fios naturais em perucas para 
empréstimo a pacientes em tratamento oncológico. 
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A entrega contará com a presença de voluntárias do Ateliê e de 
representantes da Associação e do SESC. Na ocasião, será apresentado o 
novo espaço de funcionamento do projeto. 
 

 

Amor em Fios 

 

O projeto é desenvolvido por voluntárias, duas das quais são ex-pacientes 
assistidas pela Associação. O objetivo é, a partir das doações de cabelos, 
produzir perucas de fios naturais que são emprestadas a mulheres em 
tratamento contra o câncer que, em decorrência da luta contra a doença, 
perderam o cabelo. Quando os cabelos da paciente voltam a crescer e ela se 
sente preparada, a peruca é devolvida para ser restaurada e emprestada a 
outra pessoa. 
 
Critérios para doação dos fios 
- Os cabelos devem estar lavados e secos; 
- Antes de cortar, o(a) cabeleireiro(a) deve prender os cabelos com uma liga, 
de modo que a parte a ser doada tenha, pelo menos, 20 centímetros; 
- O corte deve ser feito pouco acima da liga. 
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Pontos de entrega das mechas 

 

- Unidade Adulto da AAPCMR, localizada na Rua Miguel Antônio da Silva 
Neto, 5, Aeroporto, onde funciona o Ateliê Amor em Fios; 

 

- Unidade Infantojuvenil, localizada na Rua Dr. Moisés da Costa Lopes, 48, 
Nova Betânia. 
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MARCELO QUEIROZ RECEBE TÍTULO DE 

MECENAS POTIGUAR DA ANL 

 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, foi um dos 

homenageados da noite desta quarta-feira, 14, pela Academia 

Norteriograndense de Letras com o título “Mecenas Potiguar”. Queiroz 

fez questão de destacar que a honraria é fruto “sobretudo, do trabalho 

que realizamos por meio do Sesc de apoio às mais diversas 

manifestações da nossa cultura. Um trabalho que muito nos orgulha e 

que é fruto do empenho de uma grande e comprometida equipe”.  

 

Para se ter uma ideia, somente do ano passado para cá, por meio do 

Sesc, o Sistema Fecomércio RN investiu mais de R$ 4,1 milhões em 

cultura. São ações como a Mostra Sesc de Arte e Cultura e a Aldeia 

Sesc Seridó, ambas anuais e que já acontecem há dez anos. destaque, 

ainda,  para os festivais literários, a Mostra Sesc de Cinema e os  
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editais anuais que lançamos para ofertar apoio a projetos culturais.   

 

O Sesc também aposta no apoio à publicação de livros de autores 

potiguares. Nos últimos dez anos, foram 38 deles.  

 

“Como eu disse ao presidente da ANL, Diógenes da Cunha Lima, sei 

que esta honraria é fruto do trabalho de uma instituição que entende e 

assume o seu papel de protagonista no incentivo à construção de 

nossa história. Por isso fiz questão de, ousadamente, me apropriar de 

parte das palavras do Mestre Cornélio Campina,  que disse certa vez: 

‘A Araruna me fez ser hoje quem sou. Meu trabalho é arte e cultura’. 

Parafraseando Campina, eu digo: ‘O trabalho do Sesc me trouxe até 

aqui. Nosso trabalho é, também, arte e cultura’, e eu tenho muito 

orgulho dele”, afirmou Queiroz. 
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Comissão de Turismo da Câmara 
Municipal de Natal vai a Ribeira e 
debate a revitalização 
 

Nesta terça-feira (13), a Comissão de Turismo da Câmara Municipal de Natal 
realizou mais uma rodada de reuniões para debater a situação do Bairro da 
Ribeira. 

Desta vez, os parlamentares foram ao local conferir de perto os problemas de 
infraestrutura apontados por uma pesquisa feita pela Fecomércio RN. 

O encontro aconteceu na Casa da Ribeira e contou com a participação de vários 
secretários municipais, que ouviram as reivindicações dos comerciantes e 
moradores. 

Entre as razões que fazem as pessoas frequentarem a região, foi identificado 
que o principal fator é trabalho ou negócio (52%). Em segundo lugar se destaca 
a busca por serviços (51,9%), pois na localidade se concentra vários órgãos 
públicos. As compras foram mencionadas por 22,6% dos entrevistados, já que é 
um bairro comercial. Além disso, aparecem como razões para frequentar o bairro 
lazer/festas (18,2%), cultura local (16%), residência (12%) e outros (8,2%). 

O presidente da Comissão, vereador Paulinho Freire, disse que este foi um 
momento importante para o processo de revitalização da Ribeira. “Agora, o 
próximo passo será a entrega da pesquisa feita pela Fecomércio a pedido da 
Câmara Municipal ao prefeito Álvaro Dias, bem como um relatório com as 
conclusões das quatro reuniões promovidas por este colegiado”, informou. 
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Agora é a vez do comércio no 
Conselho Deliberativo do Sebrae 

Marcelo Queiroz será aclamado no dia 30 deste mês o novo presidente do 
Conselho Deliberativo da entidade de apoio às micro e pequenas empresas 
 

Marcelo Hollanda 

Empresário oriundo do setor de farmácias e presidente reconduzido ao 
comando da Federação do Comércio do RN, Marcelo Fernandes Queiroz será 
aclamado no próximo dia 30 de novembro o novo presidente do Conselho 
Deliberativo do Sebrae estadual pelos próximos quatro anos a partir de 
janeiro de 2019. Ele assume no lugar do agroindustrial José Vieira, presidente 
da Federação da Agricultura. 

Representantes de oito entidades privadas, três do governo estadual, três do 
governo federal e um do Sebrae nacional, com assentos no Conselho 
Deliberativo, num total de 15, referendarão o nome de Queiroz, seguindo o 
tradicional rodízio que coloca nesse cargo estratégico representantes da 
indústria, agricultura e agora comércio. Nessa ordem, os dois últimos a 
ocuparem a função foram Silvio Bezerra, da indústria da construção civil e 
agora José Vieira, representante do agronegócio. 

No dia 30, depois da eleição do presidente do Conselho Deliberativo, começa a 
escolha a diretoria executiva, composta pelo superintendente, por um diretor 
de operações e um diretor técnico. E, mais tarde, numa reunião à parte, 
acontece a eleição do conselho fiscal. Procurado pela reportagem do Agora 
RN, o futuro presidente do Conselho do Sebrae RN, Marcelo Queiroz, não quis 
dar entrevista. “Prefiro não falar sobre o assunto até a eleição”, escreveu numa 
mensagem por Whats App. Faz parte da liturgia do futuro cargo. 

Já José Vieira, que na última segunda-feira soltou o comunicado oficial da 
eleição para os conselheiros, afirmou que deixa a função gratificado por uma 
série de conquistas obtidas. Entre elas, a interiorização do Sebrae no RN, com 
a reforma do escritório em Caicó; a abertura de um novo escritório em João 
Câmara e da representação em Apodi, no Médio Oeste. 

Antes de deixar o cargo, Vieira ainda pretende concluir a instalação das placas 
de energia solar na sede do Sebrae, em Lagoa Nova, para deixar o local que 
passou por uma grande reforma 100% sustentável.Mas há um ponto que ele 
comemora: é o que chamou de “blindagem” do Sebrae RN contra ingerências 
políticas e a absoluta correção técnica de suas políticas de apoio às micro e 
pequenas empresas. 
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