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Após tomar posse como Diretor 

Administrativo da CNC, Marcelo Queiroz 

participa de jantar com Temer e grupo 

político de Bolsonaro 

 
O PRESIDENTE DO SISTEMA FECOMÉRCIO RN, MARCELO QUEIROZ, TOMOU POSSE 
OFICIALMENTE NESTA SEGUNDA-FEIRA, 19, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DA 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO (CNC) 

 

Já empossado como novo diretor administrativo da Confederação Nacional do 

Comércio (CNC), em solenidade que aconteceu ontem (19), na sede da entidade no 

Rio de Janeiro, o potiguar e presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, participa 

na próxima quinta-feira (28) de um jantar, com a presença de autoridades nacionais – 

entre elas o presidente da República, Michel Temer e membros do staff do presidente 

eleito, Jair Bolsonaro. 



 

CONTINUAÇÃO 

A nova diretoria, na qual Queiroz assume a nova função, é encabeçada pelo 

presidente da Fecomércio Amazonas, José Roberto Tadros, que passa a presidir a 

CNC, substituindo o empresário Antonio Oliveira Santos. 

“É uma imensa honra passar a ocupar este cargo na CNC, uma função que terá papel 

importantíssimo na construção de uma entidade mais moderna, mais ágil e, acima de 

tudo, mais representativa do Comércio e dos Serviços do nosso país. É um papel de 

grande destaque para o nosso Rio Grande do Norte, destacou Queiroz”. 

O novo presidente da CNC, José Roberto Tadros, fez questão de destacar a 

importância de Queiroz e do RN no contexto desta renovação que está sendo realizada 

na CNC, bem como detalhar a linha de trabalho que ele e sua diretoria devem seguir. 

“Pretendemos avançar no trabalho magnífico que o atual presidente, Antonio Oliveira 

Santos, vem desempenhando até agora. A herança deixada por ele não será 

desperdiçada. Ao contrário, os planos são para avançar ainda mais”, disse. 

Para o empresário, são necessários e indispensáveis novos projetos e programas para 

manter o alto padrão de prestação de serviços que o Sistema Comércio disponibiliza 

hoje e ficar nivelado às mudanças que se processam no mercado de trabalho em todo 

o mundo. “Precisamos estar em consonância com essa realidade, com a vanguarda 

tecnológica, com a atividade empresarial 4.0 [combinação de máquinas inteligentes, 

produção, processos e sistemas que formam uma sofisticada rede interconectada]. E 

cada diretor, cada federação, terá um papel fundamental neste processo. Marcelo é um 

parceiro de primeira hora em nossa caminhada e certamente será muito importante na 

construção deste caminho para seguirmos avançando”, pontuou Tadros. 
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Marcelo Queiroz assume diretoria 
na Confederação Nacional do 
Comércio 

Presidente da Fecomércio do Rio Grande do Norte assumiu novo posto em 
reunião da entidade nacional na cidade do Rio de Janeiro 

José Aldenir / Agora Imagens 
Presidente do Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte, Marcelo Queiroz 

Redação 

O presidente do Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte, Marcelo Queiroz, 
tomou posse oficialmente nesta segunda-feira, 19, como Diretor 
Administrativo da Confederação Nacional do Comércio (CNC), em reunião de 
diretoria realizada na sede da entidade, no Rio de Janeiro. 

A nova diretoria, na qual ele assume a nova função, é encabeçada pelo 
presidente da Fecomércio Amazonas, José Roberto Tadros, que passa a 
presidir a CNC, substituindo o empresário Antonio Oliveira Santos. 

“É uma imensa honra passar a ocupar este cargo na CNC, uma função que terá 
papel importantíssimo na construção de uma entidade mais moderna, mais 
ágil e, acima de tudo, mais representativa do Comércio e dos Serviços do 
nosso país”, afirmou Queiroz. 
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A posse desta segunda-feira foi protocolar. Haverá, ainda, um jantar, com a 
presença de autoridades nacionais – entre elas o presidente da República, 
Michel Temer, e membros do staff do presidente eleito, Jair Bolsonaro e está 
marcada para a próxima quinta-feira, 28 de novembro, em Brasília. 

O novo presidente da CNC, José Roberto Tadros, mencionou a presença de 
Marcelo Queiroz e do RN no contexto do que chamou de “renovação” que está 
ocorrendo na CNC. E aproveitou para detalhar a linha de trabalho que ele e 
sua diretoria devem seguir. 

Para o empresário, são necessários e indispensáveis novos projetos e 
programas para manter o alto padrão de prestação de serviços que o Sistema 
Comércio disponibiliza hoje e ficar nivelado às mudanças que se processam no 
mercado de trabalho em todo o mundo. 

“Precisamos estar em consonância com essa realidade, com a vanguarda 
tecnológica, com a atividade empresarial 4.0 [combinação de máquinas 
inteligentes, produção, processos e sistemas que formam uma sofisticada rede 
interconectada]. E cada diretor, cada federação, terá um papel fundamental 
neste processo. Marcelo é um parceiro de primeira hora em nossa caminhada 
e certamente será muito importante na construção deste caminho para 
seguirmos avançando”, pontuou Tadros. 
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Marcelo Queiroz é empossado Diretor Administrativo da 

Confederação Nacional do Comércio (CNC) 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, tomou posse oficialmente nesta 

segunda-feira, 19, como Diretor Administrativo da Confederação Nacional do Comércio (CNC), 

em reunião de diretoria realizada na sede da entidade, no Rio de Janeiro. A nova diretoria, na qual 

Queiroz assume a nova função, é encabeçada pelo presidente da Fecomércio Amazonas, José 

Roberto Tadros, que passa a presidir a CNC, substituindo o empresário Antonio Oliveira Santos. 

“É uma imensa honra passar a ocupar este cargo na CNC, uma função que terá papel 

importantíssimo na construção de uma entidade mais moderna, mais ágil e, acima de tudo, mais 

representativa do Comércio e dos Serviços do nosso país. É um papel de grande destaque para o 

nosso Rio Grande do Norte, destacou Queiroz”. O novo presidente da CNC, José Roberto Tadros, 

fez questão de destacar a importância de Queiroz e do RN no contexto desta renovação que está 

sendo realizada na CNC, bem como detalhar a linha de trabalho que ele e sua diretoria devem 

seguir. “Pretendemos avançar no trabalho magnífico que o atual presidente, Antonio Oliveira 

Santos, vem desempenhando até agora. A herança deixada por ele não será desperdiçada. Ao 

contrário, os planos são para avançar ainda mais”, disse. Para o empresário, são necessários e 

indispensáveis novos projetos e programas para manter o alto padrão de prestação de serviços que 

o Sistema Comércio disponibiliza hoje e ficar nivelado às mudanças que se processam no mercado 

de trabalho em todo o mundo. “Precisamos estar em consonância com essa realidade, com a 

vanguarda tecnológica, com a atividade empresarial 4.0 [combinação de máquinas inteligentes, 

produção, processos e sistemas que formam uma sofisticada rede interconectada]. E cada diretor, 

cada federação, terá um papel fundamental neste processo. Marcelo é um parceiro de primeira 

hora em nossa caminhada e certamente será muito importante na construção deste caminho para 

seguirmos avançando”, pontuou Tadros. A posse desta segunda-feira foi a chamada posse 

protocolar. Haverá, ainda, um jantar, com a presença de autoridades nacionais – entre elas o 

presidente da República, Michel Temer e membros do staff do presidente eleito, Jair Bolsonaro – 

está marcada para a próxima quinta-feira, 28 de novembro, em Brasília. 
Autor(a): Saulo de Castro 
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Marcelo Queiroz é empossado Diretor 
Administrativo da Confederação 
Nacional do Comércio 
 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, tomou posse oficialmente 

nesta segunda-feira, 19, como Diretor Administrativo da Confederação Nacional do 

Comércio (CNC), em reunião de diretoria realizada na sede da entidade, no Rio de 

Janeiro. A nova diretoria, na qual Queiroz assume a nova função, é encabeçada pelo 

presidente da Fecomércio Amazonas, José Roberto Tadros, que passa a presidir a 

CNC, substituindo o empresário Antonio Oliveira Santos. 

“É uma imensa honra passar a ocupar este cargo na CNC, uma função que terá papel 

importantíssimo na construção de uma entidade mais moderna, mais ágil e, acima de 

tudo, mais representativa do Comércio e dos Serviços do nosso país. É um papel de 

grande destaque para o nosso Rio Grande do Norte, destacou Queiroz”. O novo 

presidente da CNC, José Roberto Tadros, fez questão de destacar a importância de 

Queiroz e do RN no contexto desta renovação que está sendo realizada na CNC, bem 

como detalhar a linha de trabalho que ele e sua diretoria devem seguir. 
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Marcelo Queiroz é empossado Diretor 

Administrativo da Confederação 

Nacional do Comércio 
 
 

 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, tomou posse 
oficialmente nesta segunda-feira, 19, como Diretor Administrativo da 
Confederação Nacional do Comércio (CNC), em reunião de diretoria 
realizada na sede da entidade, no Rio de Janeiro. A nova diretoria, na qual 
Queiroz assume a nova função, é encabeçada pelo presidente da 
Fecomércio Amazonas, José Roberto Tadros, que passa a presidir a CNC, 
substituindo o empresário Antonio Oliveira Santos. 
 
“É uma imensa honra passar a ocupar este cargo na CNC, uma função que 
terá papel importantíssimo na construção de uma entidade mais moderna, 
mais ágil e, acima de tudo, mais representativa do Comércio e dos Serviços 
do nosso país. É um papel de grande destaque para o nosso Rio Grande do 
Norte, destacou Queiroz”. O novo presidente da CNC, José Roberto Tadros, 
fez questão de destacar a importância de Queiroz e do RN no contexto desta 
renovação que está sendo realizada na CNC, bem como detalhar a linha de 
trabalho que ele e sua diretoria devem seguir. 
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MARCELO QUEIROZ É EMPOSSADO DIRETOR 

ADMINISTRATIVO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL 

DO COMÉRCIO (CNC) 

 

 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, tomou posse 

oficialmente nesta segunda-feira, 19, como Diretor Administrativo da 

Confederação Nacional do Comércio (CNC), em reunião de diretoria 

realizada na sede da entidade, no Rio de Janeiro. A nova diretoria, na qual 

Queiroz assume a nova função, é encabeçada pelo presidente da 

Fecomércio Amazonas, José Roberto Tadros, que passa a presidir a CNC, 

substituindo o empresário Antonio Oliveira Santos. 

“É uma imensa honra passar a ocupar este cargo na CNC, uma função que 

terá papel importantíssimo na construção de uma entidade mais moderna, 

mais ágil e, acima de tudo, mais representativa do Comércio e dos Serviços 

do nosso país. É um papel de grande destaque para o nosso Rio Grande do 

Norte, destacou Queiroz”. O novo presidente da CNC, José Roberto Tadros,  



 

CONTINUAÇÃO 

fez questão de destacar a importância de Queiroz e do RN no contexto desta 

renovação que está sendo realizada na CNC, bem como detalhar a linha de 

trabalho que ele e sua diretoria devem seguir. 

 

“Pretendemos avançar no trabalho magnífico que o atual presidente, Antonio 

Oliveira Santos, vem desempenhando até agora. A herança deixada por ele 

não será desperdiçada. Ao contrário, os planos são para avançar ainda 

mais”, disse. Para o empresário, são necessários e indispensáveis novos 

projetos e programas para manter o alto padrão de prestação de serviços que 

o Sistema Comércio disponibiliza hoje e ficar nivelado às mudanças que se 

processam no mercado de trabalho em todo o mundo. “Precisamos estar em 

consonância com essa realidade, com a vanguarda tecnológica, com a 

atividade empresarial 4.0 [combinação de máquinas inteligentes, produção, 

processos e sistemas que formam uma sofisticada rede interconectada]. E 

cada diretor, cada federação, terá um papel fundamental neste processo. 

Marcelo é um parceiro de primeira hora em nossa caminhada e certamente  
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será muito importante na construção deste caminho para seguirmos 

avançando”, pontuou Tadros. 

A posse desta segunda-feira foi a chamada posse protocolar. Haverá, ainda, 

um jantar, com a presença de autoridades nacionais – entre elas o presidente 

da República, Michel Temer e membros do staff do presidente eleito, Jair 

Bolsonaro – está marcada para a próxima quinta-feira, 28 de novembro, em 

Brasília. 
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Marcelo Queiroz é empossado Diretor 
Administrativo da Confederação Nacional 
do Comércio (CNC) 
 

 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, tomou posse 
oficialmente nesta segunda-feira, 19, como Diretor Administrativo da Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), em reunião de diretoria realizada na sede da entidade, 
no Rio de Janeiro. A nova diretoria, na qual Queiroz assume a nova função, é 
encabeçada pelo presidente da Fecomércio Amazonas, José Roberto Tadros, que 
passa a presidir a CNC, substituindo o empresário Antonio Oliveira Santos. 
 
“É uma imensa honra passar a ocupar este cargo na CNC, uma função que terá papel 
importantíssimo na construção de uma entidade mais moderna, mais ágil e, acima 
de tudo, mais representativa do Comércio e dos Serviços do nosso país. É um papel 
de grande destaque para o nosso Rio Grande do Norte, destacou Queiroz”. O novo 
presidente da CNC, José Roberto Tadros, fez questão de destacar a importância de 
Queiroz e do RN no contexto desta renovação que está sendo realizada na CNC, bem 
como detalhar a linha de trabalho que ele e sua diretoria devem seguir. 
 
“Pretendemos avançar no trabalho magnífico que o atual presidente, Antonio 
Oliveira Santos, vem desempenhando até agora. A herança deixada por ele não será 
desperdiçada. Ao contrário, os planos são para avançar ainda mais”, disse. Para o 
empresário, são necessários e indispensáveis novos projetos e programas para 
manter o alto padrão de prestação de serviços que o Sistema Comércio disponibiliza 
hoje e ficar nivelado às mudanças que se processam no mercado de trabalho em 
todo o mundo. “Precisamos estar em consonância com essa realidade, com a 
vanguarda tecnológica, com a atividade empresarial 4.0 [combinação de máquinas 
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 inteligentes, produção, processos e sistemas que formam uma sofisticada rede 
interconectada]. E cada diretor, cada federação, terá um papel fundamental neste 
processo. Marcelo é um parceiro de primeira hora em nossa caminhada e 
certamente será muito importante na construção deste caminho para seguirmos 
avançando”, pontuou Tadros. 
 
A posse desta segunda-feira foi a chamada posse protocolar. Haverá, ainda, um 
jantar, com a presença de autoridades nacionais – entre elas o presidente da 
República, Michel Temer e membros do staff do presidente eleito, Jair Bolsonaro – 
está marcada para a próxima quinta-feira, 28 de novembro, em Brasília. 
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Marcelo Queiroz é empossado 
Diretor da Confederação Nacional 
do Comércio 

 

 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, tomou posse oficialmente 
nesta segunda-feira, 19, como Diretor Administrativo da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), em reunião de diretoria realizada na sede da entidade, no Rio de 
Janeiro. A nova diretoria, na qual Queiroz assume a nova função, é encabeçada pelo 
presidente da Fecomércio Amazonas, José Roberto Tadros, que passa a presidir a 
CNC, substituindo o empresário Antonio Oliveira Santos. 
  
“É uma imensa honra passar a ocupar este cargo na CNC, uma função que terá papel 
importantíssimo na construção de uma entidade mais moderna, mais ágil e, acima de 
tudo, mais representativa do Comércio e dos Serviços do nosso país. É um papel de 
grande destaque para o nosso Rio Grande do Norte, destacou Queiroz”. O novo 
presidente da CNC, José Roberto Tadros, fez questão de destacar a importância de 
Queiroz e do RN no contexto desta renovação que está sendo realizada na CNC, bem 
como detalhar a linha de trabalho que ele e sua diretoria devem seguir. 
  
“Pretendemos avançar no trabalho magnífico que o atual presidente, Antonio Oliveira 
Santos, vem desempenhando até agora. A herança deixada por ele não será 
desperdiçada. Ao contrário, os planos são para avançar ainda mais”, disse. Para o 
empresário, são necessários e indispensáveis novos projetos e programas para manter 
o alto padrão de prestação de serviços que o Sistema Comércio disponibiliza hoje e ficar 
nivelado às mudanças que se processam no mercado de trabalho em todo o mundo.  
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“Precisamos estar em consonância com essa realidade, com a vanguarda tecnológica, 
com a atividade empresarial 4.0 [combinação de máquinas inteligentes, produção, 
processos e sistemas que formam uma sofisticada rede interconectada]. E cada diretor, 
cada federação, terá um papel fundamental neste processo. Marcelo é um parceiro de 
primeira hora em nossa caminhada e certamente será muito importante na construção 
deste caminho para seguirmos avançando”, pontuou Tadros. 
  
A posse desta segunda-feira foi a chamada posse protocolar. Haverá, ainda, um jantar, 
com a presença de autoridades nacionais – entre elas o presidente da República, Michel 
Temer e membros do staff do presidente eleito, Jair Bolsonaro – está marcada para a 
próxima quinta-feira, 28 de novembro, em Brasília. 
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Notícias da Manhã 

Marcelo Queiroz é empossado Diretor Administrativo da Confederação Nacional do Comércio 

(CNC) https://bit.ly/2qWJmp6 
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Fecomércio/RN: Edital anuncia realização 
de AGO da entidade para o dia 06 de 
dezembro 

 

Imagem: Ilustração 

 

O dia 06 de dezembro próximo, uma quinta-feira, foi a data definida para a 
realização da próxima Assembleia Geral Ordinária (AGO) dos membros do conselho 
de representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado do RN (Fecomércio/RN), na sede da entidade, em Natal. 
 
O Edital de Convocação com este fim, assinado pelo presidente da Federação, 
Marcelo Queiroz, está sendo publicado por meio da edição desta terça-feira (20) do 
Diário Oficial do Estado. 
 
A AGO começará a partir de 11h, conforme previsão estatutária, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: Retificativo Orçamentário do exercício de 2018; 
Proposta Orçamentária para o exercício de 2019; e, outros assuntos de interesse da 
entidade. 
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MOTORES: PRESIDENTE DA FIERN DEFENDE 

VALORIZAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO E AJUSTE 

DAS CONTAS PÚBLICAS 

 

A valorização do empreendedorismo e a criação de políticas de tratamento 

diferenciado para as micros e pequenas empresas, que respondem por 97% 

das empresas do Rio Grande do Norte, foram temas defendidos pelo 

presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales de Araújo, durante a abertura do 

Seminário Motores do Desenvolvimento do Rio Grande. 

“É preciso um esforço de todos pela valorização do empreendedorismo, que 

gera emprego, renda. No Rio Grande do Norte, 97% das empresas são micro 

e pequenas que precisam de uma política de tratamento diferenciado para o 

setor, para que possa crescer mais, gerar mais emprego e renda”, frisa o 

presidente Amaro Sales, que chegou a afirmar que não é tarefa simples 

empreender no Brasil, devido ao ambiente de negócios não ser favorável, ter 

alta carga tributária e insegurança jurídica. “Não é tarefa simples ser 

empreendedor no Brasil, mas são estes anônimos heróis da resistência, que 

geram riquezas, empregos e contribui para a arrecadação dos estados e 

municípios”, disse. 
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Com o tema “Caminhos do Brasil e do RN na Gestão Pública”, a 36ª edição 

do Seminário Motores discute desafios da gestão pública no Brasil e no RN. 

O evento que reúne empresários, autoridades políticas, gestores públicos e 

especialistas, acontece no auditório Albano Franco, na Casa da Indústria, na 

manhã desta segunda-feira (19). 

Para o presidente da FIERN, o caminho passa, invariavelmente, pela 

valorização do pequeno empreendedor. “Não estamos aqui para defender 

privilégios. Cada segmento tem suas particularidades, mas o fato é que 

precisamos de um esforço conjunto, em especial do setor público para 

incentivar o empreendedorismo. É o empreendedorismo que gera riqueza, 

renda e emprego”, destaca Amaro Sales. 

Em meio à crise financeira e fiscal dos estados, o tema de gestão pública é 

de grande importância. Para que a economia volte a crescer, o presidente 

reforça a necessidade de discutir medidas para minimizar o déficit 

previdenciário, reequilibrar as contas públicas e retomar a capacidade de 

investimentos. Para isto, Amaro Sales voltou a destacar a importância de um 

esforço conjunto, “de todos os Poderes, e não somente o Executivo, em prol 

de um amplo pacto pelo desenvolvimento do Rio Grande do Norte”. E 

colocou em evidência a importância do diálogo na construção dos caminhos 

para o desenvolvimento do Estado. “É fundamental que o gestor tenha em  
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vista um amplo pacto pelo desenvolvimento do Rio Grande do Norte”, 

completa. 

 

Neste sentido, ele destacou a atualização do estudo MAIS RN, que foi 

entregue aos candidatos a presidência e ao Governo do Estado, que 

participaram do ciclo de debates e palestras, promovido pela FIERN, com os 

Fóruns “Caminhos do Brasil” e “Caminhos do RN”, realizados na Casa da 

Indústria, ao longo deste ano. O MAIS RN, traz a Agenda Potiguar 

2019/2022, com metas e propostas para os próximos quatro anos, que 

apontam “quais são os caminhos para o futuro do Rio Grande do Norte e 

como vamos chegar lá? Além de sugerir que façamos isso juntos”, disse o 

industrial. 

Entre os palestrantes desta edição estão o governador da Paraíba, Ricardo 

Coutinho, a governadora eleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e o 

jornalista William Waack. 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. 
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Estudantes representam RN em 
competição nacional de educação 
profissional 

 

Os estudantes norte-rio-grandenses, Gustavo Almeida (Serviço de 

Restaurante), e Lucas Araújo (Cozinha), representam o estado nas 

Competições Senac de Educação Profissional 2018. O torneio testará 

as habilidades e conhecimentos de estudantes da Instituição, que 

disputam o título de Melhor Profissional do Brasil em suas respectivas 

ocupações. 

O evento teve início nessa terça-feira (20) e segue até sexta-feira 

(23), no Hotel-escola Senac Ilha do Boi, em Vitória (ES), mesmo local 

onde ocorrem as provas. Nesta edição, 20 estados irão participar: 

Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito 

Santo, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, 

Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande 

do Sul, Roraima, Santa Catarina e Sergipe. 

http://robertoflavio.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/11/Lucas-e-Gustavo-730x400.png


 

CONTINUAÇÃO 

As competições estão divididas em seis ocupações, representando 

alguns segmentos do portfólio do Senac: Cabeleireiro, Cozinha, 

Cuidados de Saúde e Apoio Social, Serviço de Restaurante, Estética e 

Bem-estar e Florista. 

Cada ocupação pode ter até oito módulos de prova, com tempo 

determinado para a realização. Todos os atletas do conhecimento são 

supervisionados simultaneamente por avaliadores, estes que 

preenchem uma ficha técnica contendo os critérios de avaliação e 

pontuam os alunos, de acordo com o desempenho dos mesmos. Ao 

final, os três que somarem mais pontos, subirão ao pódio e poderão 

concorrer à participação na WorldSkills – maior torneio de educação 

profissional do mundo. 

O estudante Lucas Araújo destacou o aprendizado que obteve ao longo 

de um ano de treinamento. “Foi uma oportunidade única, onde me 

descobri profissionalmente e adquiri conhecimentos de alto nível com a 

equipe técnica do Senac”, relatou. 

Para o competidor Gustavo Almeida, ser selecionado para o torneio foi 

um divisor de águas. “Estou com uma grande expectativa, mas, 

independentemente do resultado, eu já ganhei algo que levarei para 

toda a vida. Todo o tempo de dedicação e treinamento foi muito 

importante para a minha formação”, afirmou. 

Os estudantes foram acompanhados pelos experts da instituição, 

Angelo Medeiros (Cozinha) e Eliane Soares (Serviço de Restaurante). 

Eles desenvolvem um intenso programa de treinamento e 

acompanham os alunos ao longo de todo o processo de preparação. 
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Estudantes representam RN em 

competição nacional de educação 

profissional 

Evento acontece no Hotel-escola Senac Ilha do Boi, em Vitória 

Por Redação 

 
Os estudantes norte-rio-grandenses, Gustavo Almeida (Serviço de Restaurante), e 

Lucas Araújo (Cozinha), representam o estado nas Competições Senac de Educação 

Profissional 2018. O torneio testará as habilidades e conhecimentos de estudantes da 

Instituição, que disputam o título de Melhor Profissional do Brasil em suas 

respectivas ocupações. 

O evento teve início nessa terça-feira (20) e segue até sexta-feira (23), no Hotel-

escola Senac Ilha do Boi, em Vitória (ES), mesmo local onde ocorrem as provas. 

Nesta edição, 20 estados irão participar: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, 

Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Pará, 

Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 

Sul, Roraima, Santa Catarina e Sergipe. 

As competições estão divididas em seis ocupações, representando alguns segmentos 

do portfólio do Senac: Cabeleireiro, Cozinha, Cuidados de Saúde e Apoio Social, 

Serviço de Restaurante, Estética e Bem-estar e Florista. 
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Cada ocupação pode ter até oito módulos de prova, com tempo determinado para a 

realização. Todos os atletas do conhecimento são supervisionados simultaneamente 

por avaliadores, estes que preenchem uma ficha técnica contendo os critérios de 

avaliação e pontuam os alunos, de acordo com o desempenho dos mesmos. Ao final, 

os três que somarem mais pontos, subirão ao pódio e poderão concorrer à participação 

na WorldSkills – maior torneio de educação profissional do mundo. 

O estudante Lucas Araújo destacou o aprendizado que obteve ao longo de um ano de 

treinamento. “Foi uma oportunidade única, onde me descobri profissionalmente e 

adquiri conhecimentos de alto nível com a equipe técnica do Senac”, relatou. 

Para o competidor Gustavo Almeida, ser selecionado para o torneio foi um divisor de 

águas. “Estou com uma grande expectativa, mas, independentemente do resultado, eu 

já ganhei algo que levarei para toda a vida. Todo o tempo de dedicação e treinamento 

foi muito importante para a minha formação”, afirmou. 

Os estudantes foram acompanhados pelos experts da instituição, Angelo Medeiros 

(Cozinha) e Eliane Soares (Serviço de Restaurante). Eles desenvolvem um intenso 

programa de treinamento e acompanham os alunos ao longo de todo o processo de 

preparação. 
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ESTUDANTES REPRESENTAM O RN 
EM COMPETIÇÃO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
Disputa vai revelar os melhores alunos da educação profissional do Brasil no 
setor de comércio e serviços 

 
Os estudantes norte-rio-grandenses, Gustavo Almeida (Serviço de 
Restaurante), e Lucas Araújo(Cozinha), representam o estado nas 
Competições Senac de Educação Profissional 2018. O torneio testará as 
habilidades e conhecimentos de estudantes da Instituição, que disputam o 
título de Melhor Profissional do Brasil em suas respectivas ocupações. 
  

O evento teve início hoje (20) e segue até sexta-feira (23), no Hotel-escola 
Senac Ilha do Boi, em Vitória (ES), mesmo local onde ocorrem as provas. 
Nesta edição, 20 estados irão participar: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, 
Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas 
Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e Sergipe. 

http://www.blogdedaltroemerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/11/Lucas-e-Gustavo.x21152.png
http://www.blogdedaltroemerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/11/Lucas-e-Gustavo.x21152.png
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As competições estão divididas em 06 ocupações, representando alguns 
segmentos do portfólio do Senac: Cabeleireiro, Cozinha, Cuidados de Saúde 
e Apoio Social, Serviço de Restaurante, Estética e Bem-estar e Florista. 

Cada ocupação pode ter até 08 módulos de prova, com tempo determinado 
para a realização. Todos os atletas do conhecimento são supervisionados 
simultaneamente por avaliadores, estes que preenchem uma ficha técnica 
contendo os critérios de avaliação e pontuam os alunos, de acordo com o 
desempenho dos mesmos. Ao final, os três que somarem mais pontos, 
subirão ao pódio e poderão concorrer à participação na WorldSkills – maior 
torneio de educação profissional do mundo. 

Os estudantes foram acompanhados pelos experts da instituição, Angelo 

Medeiros (Cozinha) e Eliane Soares (Serviço de Restaurante). Eles 
desenvolvem um intenso programa de treinamento e acompanham os alunos 
ao longo de todo o processo de preparação. 

 
 

http://www.blogdedaltroemerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/11/Participantes-Competi%C3%A7%C3%B5es-Senac-1.x21152.jpg
http://www.blogdedaltroemerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/11/Participantes-Competi%C3%A7%C3%B5es-Senac-1.x21152.jpg


 

VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 20.11.18 
 

Estudantes representam o RN em 

competição nacional de educação 

profissional 

 
GUSTAVO ALMEIDA (SERVIÇO DE RESTAURANTE), E LUCAS ARAÚJO (COZINHA), 
REPRESENTAM O ESTADO NAS COMPETIÇÕES SENAC DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

2018 

 

Os estudantes norte-rio-grandenses, Gustavo Almeida (Serviço de Restaurante), e 

Lucas Araújo (Cozinha), representam o estado nas Competições Senac de Educação 

Profissional 2018. O torneio testará as habilidades e conhecimentos de estudantes da 

Instituição, que disputam o título de Melhor Profissional do Brasil em suas 

respectivas ocupações. 



 

CONTINUAÇÃO 

O evento teve início hoje (20) e segue até sexta-feira (23), no Hotel-escola Senac Ilha 

do Boi, em Vitória (ES), mesmo local onde ocorrem as provas. Nesta edição, 20 

estados irão participar: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, 

Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, 

Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, 

Santa Catarina e Sergipe. 

As competições estão divididas em 06 ocupações, representando alguns segmentos do 

portfólio do Senac: Cabeleireiro, Cozinha, Cuidados de Saúde e Apoio Social, 

Serviço de Restaurante, Estética e Bem-estar e Florista. 

Cada ocupação pode ter até 08 módulos de prova, com tempo determinado para a 

realização. Todos os atletas do conhecimento são supervisionados simultaneamente 

por avaliadores, estes que preenchem uma ficha técnica contendo os critérios de 

avaliação e pontuam os alunos, de acordo com o desempenho dos mesmos. Ao final, 

os três que somarem mais pontos, subirão ao pódio e poderão concorrer à participação 

na WorldSkills – maior torneio de educação profissional do mundo. 

O estudante Lucas Araújo destacou o aprendizado que obteve ao longo de um ano de 

treinamento. “Foi uma oportunidade única, onde me descobri profissionalmente e 

adquiri conhecimentos de alto nível com a equipe técnica do Senac”, relatou. 

Para o competidor Gustavo Almeida, ser selecionado para o torneio foi um divisor de 

águas. “Estou com uma grande expectativa, mas, independentemente do resultado, eu 

já ganhei algo que levarei para toda a vida. Todo o tempo de dedicação e treinamento 

foi muito importante para a minha formação”, afirmou. 

Os estudantes foram acompanhados pelos experts da instituição, Angelo Medeiros 

(Cozinha) e Eliane Soares (Serviço de Restaurante). Eles desenvolvem um intenso 

programa de treinamento e acompanham os alunos ao longo de todo o processo de 

preparação. 
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SESC E SENAC 
VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 22.11.18 
 

Natal Fest Gourmet começa nesta quinta-

feira 

Evento ocorre até sábado, no Terminal de Passageiros no Porto de Natal 

Por Redação 

 
Um dos cenários naturais e culturais mais importantes de Natal, o rio Potengi é um 

lugar convidativo para se desfrutar, conhecer e debater as novidades da gastronomia 

potiguar. A oportunidade será no Natal Fest Gourmet, realizado no Terminal 

Marítimo de Passageiros do Porto de Natal (TMP), nos dias 22, 23 e 24 de novembro, 

das 18h a 0h, com acesso pela rua Chile, Ribeira. A segunda edição do festival terá 

acesso gratuito para o público e promete transformar Natal na capital gastronômica do 

Nordeste durante o período, oferecendo cursos, seminários, oficinas, feira 

gastronômica, espaço de restaurantes e atrações culturais. 

Inserido no calendário do Natal em Natal, o Natal Fest Gourmet contará com 

patrocínio da Prefeitura de Natal e Unimed Natal através do Programa Djalma 

Maranhão de Incentivos Culturais. Também contará com ações de entidades parceiras 

de grande atuação na formação do mercado profissional gastronômico do Rio Grande 

do Norte, como o SENAC-RN, que participa com as oficinas da Arena Senac de 

Gastronomia. O SENAI terá espaço para mostrar ao público seu setor de panificação 

com sua unidade móvel, o SESI aborda o reaproveitamento alimentar (Cozinha 

Brasil). O SESC será responsável pela ativação musical e o SEBRAE-RN com 

exposição de produtos de terroir potiguar. 
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No segmento de restaurantes, o público poderá conferir pratos a preços módicos 

elaborados pelos restaurantes Totoia Restaurante, Paçoca de Pilão, Cozinha Ecológica 

Debora Sá, Cordeiro Chique, Chopp e Camarão, Johnny e Joey, Massa Fina, Caroli 

Doces, CrooksCookie e Subway. Para a criançada, o Natal Fest Gourmet reservou um 

lugar especial com o espaço kids coordenado pela empresa Divirta Kids, que oferece 

atividades criativas e monitores experientes. 

A cada noite haverá atrações musicais de MPB, bossa nova, samba e choro. Na 

quinta-feira (22) tem Ana Tomaz das 19h às 22h. Na sexta-feira, das 18h às 21h, se 

apresentam Daniela Fernandes e Gustavo Monte em um passeio pela tropicália, jazz e 

bossa nova. Em seguida, das 21h a 0h, será a vez de Yrahn Barreto mostrar sua 

música e poesia da MPB setentista. No sábado, das 18h às 21h, se apresentam Chico 

Bethoven e Regional Choro do Elefante em uma viagem pelas raízes da música 

brasileira, do choro, ao maxixes e valsas. O encerramento terá sambinhas e choros de 

Larissa Costa, a partir das 21h. 

OFICINAS 

A programação contará com feirinha de produtos gastronômicos e diversas oficinas e 

minicursos. O SENAI apresenta duas ações em sua unidade móvel de panificação: o 

“Mini Curso de Pão sem glúten”, no dia 23, nos horários das 19 às 21h e 21h15 às 

23h15. E “Mini Curso de Fabricação de Brownie”, dia 24, das 19h às 21h e 21h15 às 

23h15. Vale lembrar que a recomendação para acessar as dependências da padaria 

móvel é não vestir-se com mini-blusa, mini-saia, top, bermudas, short, camisa regata e 

sandália. 

A Arena SENAC de Gastronomia também vai oferecer oficinas para o público todas 

as noites. Com apresentação de Thiago Gomes, as oficinas têm início no dia 22 com a 

oficina infantil ‘Brigadeiro Gourmet’ (por Juliana Tosta) e sorteios de livros e do 

jantar natalino. A ideia é que realizar uma experiência de uma ceia servida ao vivo, 

durante o evento para as quatro pessoas contempladas no sorteio. Logo após a 

apresentação desse portfólio tem a oficina de Paulo Arsand, ‘Hambúrguer’, e logo 

após a chef Stella Albuquerque, vencedora do concurso de gastronomia do ano 

passado, falará sobre ‘Case de Sucesso’. 

Na sexta-feira, a partir das 18h tem Paulo Arsand com ‘oficina infantil Cupcakes’. Na 

sequência Nito Avelar com ‘Cozinha Restaurante Navarro’, Rodrigo Santana 

preparando o ‘Cozido Gourmet’ e Thiago Gomes com a ‘Feijoada do mangue ao 

mar’. No Sábado tem a apresentação da oficina Ceia 19h às 22h, com a simulação de 

jantar para 4 pessoas, realizado por Marília, Beth e Juliana, chefs do Senac. 

PALESTRAS ESPECIAIS 

Idealizado pelo Natal Fest Gourmet, O I Seminário Técnico de Gastronomia trará 

palestrantes de referência em seus segmentos gastronômicos para falar sobre as 
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novidades no setor. Na quinta-feira (22) a abertura será com o tema “Gastronomia e 

Identidade Cultural” pela pesquisadora de cozinha potiguar Adriana Lucena. O mestre 

cervejeiro Fábio DeSilva, criador da cerveja artesanal Perversa, falará na sequência 

(às 20h) sobre “Cervejaria Artesanal e Mercado Cervejeiro no RN”. 

Na sexta-feira (23), o Seminário será aberto às 19h pelo laticinista Raoni Carbogim, 

que falará sobre “Tendências dos queijos artesanais potiguares”. Logo após, às 20h, a 

especialista em comida vegana e empreendedora do restaurante Cozinha Ecológica, 

chef Deborah Sá, fará uma abordagem sobre o tema pelo viés da cozinha 

contemporânea. No sábado, o seminário será reaberto pela chef e pesquisadora 

Gabriela Sales, representando a Funcarte. Ela fará uma leitura atual sobre diversidade 

alimentar — “PANCs: a revolução alimentar brota nas hortas comunitárias”. No 

encerramento, a partir das 20h, os participantes vão contar com a fala do mago dos 

temperos Sérgio Motta, proprietário da Korin. Seu tema será “A Alquimia dos 

temperos e azeites”. 

HOMENAGEM 

O Natal Fest Gourmet também irá homenagear ainda uma personalidade da 

gastronomia potiguar, com o Prêmio Le Magnifique Chef, entregue no encerramento 

das oficinas. No ano passado, o homenageado foi o chef francês radicado no RN, 

François Schmmit. Este ano, o convidado para receber a homenagem é Tadeu 

Lubambo, criador do Camamo, que tem uma contribuição significativa no fomento da 

gastronomia potiguar. Para o idealizador do evento, Habib Chalita, o festival “será a 

oportunidade dos natalenses e turistas aproveitarem um ambiente único, que junta 

gastronomia, cultura e turismo, neste novo espaço de frente para o Potengi, tal como 

nas grandes cidades turísticas que tem atividades culturais e gastronômicas à margem 

de seus rios. É um dos recantos mais bonitos de Natal”. O produtor destaca ainda o 

acesso livre para o público, sem cobrança de ingresso. 

SERVIÇO 

I Natal Fest Gourmet |A Dias 22, 23 e 24 de novembro, nas novas instalações do 

Terminal Marítimo de Passageiros de Natal, rua Chile, Ribeira. 

Acesso gratuito. 

MINI CURSOS – Unidade móvel de panificação SENAI 

Mini Curso de Pão sem glúten – 19h às 21h e 21h15 às 23h15. 

Observação: Não será permitido o acesso as dependências do curso de pessoas usando 

mini blusa, mini saia, top’s, bermudas, short’s, camisa regata e sandália. Pré-requisito: 

Idade a partir de 18 anos 
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Mini Curso de Fabricação de Brownie – 19h às 21h e 21h15 às 23h15 

ARENA SENAC DE GASTRONOMIA 

Link da Arena SENAC de Gastronomia 
 

http://portalnoar.com.br/natal-fest-gourmet-comeca-nesta-quinta-feira/
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NOTÍCIAS DE INTERESSE (FECOMÉRCIO / SESC / SENAC): 
VEÍCULO: BLOG DO BG  DATA: 21.11.18 
 

Equipe de transição do governo Fátima tem 

seis novos membros; confira quem são 

A Equipe de Transição de governo já tem seis novos membros atuando 

indicados pela governadora eleita Fátima Bezerra. Alguns nomes já tinham 

sido anunciados e outros foram confirmados apenas hoje. 

Segue a lista Segue lista com os novos membros a Equipe de Transição: 

1) Professora doutora Íris Oliveira, Departamento de Serviço Social da UFRN 

2) Carlos Alberto, professor doutor da UFRN e ex-candidato ao governo pelo 

PSOL 

3) Jaime Calado, médico e ex-prefeito de São Gonçalo 

4) Nereu Linhares, advogado especialista em previdência pública 

5) Ivênio Hermes, do Instituto Óbvio 

6) Marcus Guedes, economista, indicação do presidente da Fecomércio 
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Governo instala comissão para cumprir metas da 

ONU de desenvolvimento sustentável no RN 

O Governo do Estado realiza nesta terça-feira, 20, a instalação da Comissão 

Estadual para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que terá a 

finalidade de debater ações e projetos para o cumprimento dos 17 objetivos 

definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), através da Agenda 

2030, no Rio Grande do Norte. O evento ocorrerá no auditório da 

Governadoria, às 15h, e também promoverá a posse dos integrantes da 

comissão, e palestra do coordenador do Escritório do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Salvador (BA), Frederico 

Lacerda. 

A Comissão Estadual da ODS é coordenada pelo Gabinete Civil do RN e conta 

com representantes de diversas Secretarias de Estado, das Universidades 

Federal e do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN e UERN), do Tribunal de 

Justiça e Assembleia Legislativa, da Federação dos Municípios do RN 

(FEMURN), das entidades do setor produtivo FIERN e FECOMÉRCIO, além 

de três instituições da sociedade civil que foram selecionados através de edital 

público: Instituto Brasileiro de Habitação de Interesse Social – IBRHIS; Grupo 

de Apoio à Criança com Câncer do Rio Grande do Norte – GACC; Núcleo de 

Meio Ambiente Renovável – NUMAR. 

Presença do PNUD 
O Coordenador do Escritório do PNUD em Salvador, Frederico Lacerda, estará 

presente na primeira reunião da comissão estadual da ODS como palestrante 

sobre o tema. Frederico tem nacionalidade portuguesa e brasileira e atua há 12 

anos no Programa da ONU. Graduado em Antropologia Social e Estudos do 

Desenvolvimento, com mestrado em Administração, Frederico Lacerda é 

responsável pela carteira de projetos do Escritório do PNUD na capital baiana, 

cuja cooperação abrange os Estados da região nordeste do país em áreas 

diversas como desenvolvimento rural, urbano, econômico e social. 
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RN vai comemorar Dia Nacional do 

Supermercado 

Assurn promove evento com Comenda e posse de diretoria 

Por Redação 

 
 

A Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte (ASSURN) irá realizar 

pela 1ª vez o evento do Dia Nacional do Supermercado RN. A comemoração 

acontecerá no Imirá Plaza Hotel & Convention, na próxima sexta-feira (23), a partir 

das 19h. O evento foi lançado oficialmente em 2017 durante a comemoração dos 40 

anos de fundação da entidade. O objetivo é estabelecer a data no calendário anual da 

associação a exemplo de outras associações estaduais. 
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A expectativa de público é de 450 convidados entre associados, fornecedores, 

representantes da indústria, representantes da Associação Brasileira de 

Supermercados (ABRAS), entidades de classe e autoridades. A noite ainda terá a 

apresentação de show musical e um jantar especial para os convidados. 

Dentro da programação, também será realizada a solenidade de entrega da Comenda 

“Leôncio Etelvino de Medeiros”, criada especialmente para agraciar àqueles que 

contribuíram para o desenvolvimento do segmento no estado. A homenagem será 

entregue este ano ao empresário Eugênio Pacelli de Medeiros, grande defensor da 

atividade supermercadista. 
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Outro momento de destaque será a cerimônia de Posse da nova Diretoria da 

associação para o biênio 2018/2020, que acontecerá durante a festa. O atual 

conselheiro fiscal, Nelson Wellington Leiros (RedeMais), foi eleito presidente para a 

gestão 2018/2020. 

A nova diretoria executiva é composta ainda pelos seguintes membros: vice-

presidente, Gilvan Mikelyson (RedeMais); conselheiro-geral, Manoel Etelvino de 

Medeiros (Nordestão); diretor administrativo, Jair Queiroz (Rede Queiroz) e como 

diretor financeiro, Edmilson Marques (Super Show!). 

Para a diretoria da ASSURN, a celebração, além de reconhecer o trabalho da 

categoria, é uma oportunidade para promover o encontro entre os diversos setores da 

economia potiguar, renovar as relações de amizade e fortalecer parcerias. 
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Dia Nacional do Supermercado 

 

O dia 12 de novembro foi instituído como Dia Nacional do Supermercado porque 

nesta data, em 1968, a Lei 7.208 definiu e regulamentou a atividade supermercadista 

no País. Nesse mesmo ano, foi fundada a Associação Brasileira de Supermercados 

(ABRAS). Desde então, a data passou a ser motivo de confraternização do setor. 

No Rio Grande do Norte o evento conta com o apoio da Acioly Distribuidora, 

Brink’s, Café Santa Clara, Frango Bom Todo, Fecomércio RN, Grupo Multigiro, 

Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte, M Dias Branco, Riograndense, Sadia, São 

Braz e Seara, Sebrae RN. E apoio de: ABRAS (Associação Brasileira de 

Supermercados) e Sincovaga RN (Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros 

Alimentícios do Estado do Rio Grande do Norte). 
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