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VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS  DATA: 26.11.18 
 

PRESIDENTE MARCELO QUEIROZ FAZ 

ENTREGA DOS ÓCULOS DO VER PARA 

APRENDER 

 

O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, fez a entrega 

oficial dos 340 pares de óculos de grau da edição 2018 do Projeto Ver 

para Aprender, executado pelo Sesc desde 2005. Apenas este ano 

foram investidos mais de R$ 36 mil na iniciativa, recursos dos 

empresários do comércio e dos serviços do RN. 

https://4.bp.blogspot.com/-QTnRwEdTb-U/W_yZeCAF7-I/AAAAAAABAEc/504dQRN693QQEu4Ke5wx-Atdrt3FA_SzgCLcBGAs/s1600/Marcos%2BAntonio%2BOliveira%2Bda%2BSilva%2Brecebe%2Bseus%2B%25C3%25B3culos%2Bdas%2Bm%25C3%25A3os%2Bdo%2Bpresidente%2BMarcelo%2BQueiroz.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-QTnRwEdTb-U/W_yZeCAF7-I/AAAAAAABAEc/504dQRN693QQEu4Ke5wx-Atdrt3FA_SzgCLcBGAs/s1600/Marcos%2BAntonio%2BOliveira%2Bda%2BSilva%2Brecebe%2Bseus%2B%25C3%25B3culos%2Bdas%2Bm%25C3%25A3os%2Bdo%2Bpresidente%2BMarcelo%2BQueiroz.jpg
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A entrega aconteceu na tarde desta segunda-feira, 26, no Sesc Cidade 

Alta, e contou também com a presença dos diretores do Sesc, 

Fernando Virgilio (Regional); Alexandra Câmara (Administrativo-

financeira); e Ilsa Galvão (de Programas Sociais), além de parte das 

200 famílias atendidas pelo Sesc Cidadão Ponta Negra. 

 

“Cada um dos beneficiados sairá daqui, tenho certeza, ainda mais feliz 

com o trabalho do Sesc e do Sistema Fecomércio. Saberá que pode 

contar conosco, e nós ficaremos ainda mais felizes por podermos lhes 

proporcionar estas oportunidades. Espero que todos gostem dos óculos 

que ganharam hoje e que, acima de tudo, usem com saúde e 

sabedoria. Eles podem ser um importante instrumento para que vocês 

mudem suas próprias vidas”, disse o presidente Marcelo Queiroz. 

 

Em seu 13º ano, o Projeto Ver Para Aprender, está beneficiando alunos 

dos projetos educacionais do Sesc e de escolas municipais de Assú, 

Caicó, Macaíba, Mossoró e Natal. Os 39 alunos dos Sesc Cidadão Ponta 

Negra receberam os óculos na tarde de hoje. A entrega dos óculos das 

outras cidades acontecerá nas seguintes datas: Assú (13.12); Caicó 

(7.12); Macaíba (30.11); e Mossoró (19.12). Ao todo já foram 

distribuídos, em 12 municípios potiguares, 4.360 pares de óculos. 

 

E os beneficiados do Sesc Cidadão Ponta Negra tiveram uma tarde 

diferente. Eles conheceram o funcionamento da unidade do Sesc 

Cidade Alta, participaram de atividades como contação de histórias e 

exibição de curtas, e ainda assistiram a uma apresentação da 

Orquestra de Cordas do Sesc Cidadão e da turma do karatê. 

 

O estudante Marcos Antonio Oliveira da Silva, de 8 anos, que foi ao 

Sesc Cidade Alta acompanhado da mãe, a dona de casa Maria Lúcia de 

Oliveira Costa. “Ele tem uma alergia crônica nos olhos, usa cinco 

colírios por dia, e faz um acompanhamento constante com um 

oftalmologista. Então estes óculos vieram para completar o tratamento 

que ele já faz”, comemorou a dona de casa. 
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Desde que foi implantado, o projeto de saúde visual do Sesc, realiza 

exames oftalmológicos preventivos em alunos com objetivo de 

identificar e evitar distúrbios que atrapalhem o aprendizado. É 

promovido em todo o Brasil e também realiza ações de capacitação 

entre educadores e educandos, a fim de orientá-los quanto à detecção 

de problemas oftálmicos entre estudantes. O Sesc RN é um dos 15 

regionais que executam o projeto no país. 
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Em mais de uma década de projeto, Ver para 
Aprender beneficia 4.360 pessoas 
 

 
Desde que foi implantado em 2005, o projeto de saúde visual do Sesc, realiza 
exames oftalmológicos preventivos em alunos com objetivo de identificar e evitar 
distúrbios que atrapalhem o aprendizado. Desde então, 4.360 pessoas, entre 
crianças, adolescentes e idosos, foram beneficiados com a doação de óculos de grau 
gratuitos. 
 
As entregas deste ano iniciam no próximo dia 26, no Sesc Cidade Alta, em Natal, e 
representam um montante de 340 óculos que serão entregues para crianças, 
adolescentes em idade escolar e idosos atendidos por instituições públicas. Além de 
Natal, os óculos serão entregues até o dia 19 de dezembro em Macaíba, Caicó, Assú 
e Mossoró. O projeto é mais uma ação de saúde do Sistema Fecomércio, realizada 
por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). 
 
Nas cinco cidades contempladas, o Ver Para Aprender realizou 393 consultas 
oftalmológicas entre alunos dos projetos educacionais do Sesc, de escolas 
municipais, grupos de idosos e de outras instituições. Ao detectar as deficiências de 
visão, foram produzidos 340 óculos de grau de acordo com a necessidade de cada 
um. A iniciativa neste ano simboliza um investimento de R$ 36.190,00. 
 
Sobre o projeto 
 
O Ver para Aprender é um projeto de saúde promovido pelo Sesc em todo o Brasil. 
Realiza exames preventivos entre alunos para evitar doenças e distúrbios que 
atrapalham o aprendizado, além de pretender reduzir casos de cegueira em idosos.  

https://1.bp.blogspot.com/-jwTYzniXRLQ/W_wA3ccpcLI/AAAAAAACH_k/GkBc9YSaaccTgsyZ53ax5mpXuZGabV7KgCLcBGAs/s1600/o%25CC%2581culos_sesc-484x363.jpg
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Também promove ações de capacitação entre educadores e educandos, a fim de 
orientá-los quanto à detecção de problemas oftálmicos entre estudantes. 
 
O Sesc RN é um dos 15 regionais que executam o projeto no país. Desde que 
começou a atuar no estado, em 2005, o projeto já auxiliou 4.360 pessoas em 12 
municípios potiguares a enxergarem melhor. 
 
Serviço: 
O quê? Entrega de 340 óculos do projeto Ver para Aprender 2018 
Entregas dos óculos? 
Natal: 26/11, às 16h. Auditório do Sesc Cidade Alta. Rua Coronel Bezerra, n°33. 
Cidade Alta. 
Macaíba: 30/11. 
Caicó: 7/12. 
Assú: 13/12 
Mossoró: 19/12 
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Ver Para Aprender: Projeto executado pelo 
Sesc/RN atenderá Assú e mais quatro 
municípios 

 

Imagem: Reprodução 

Desde que foi implantado em 2005, o projeto de saúde visual do Serviço Social do 
Comércio (Sesc), batizado de Ver Para Aprender, realiza exames oftalmológicos 
preventivos em alunos com objetivo de identificar e evitar distúrbios que atrapalhem o 
aprendizado. 

 
Desde então, 4.360 pessoas, entre crianças, adolescentes e idosos, foram beneficiados 
com a doação de óculos de grau gratuitos, salienta informação do Sesc/RN, na capital 
do estado. 

 
As entregas deste ano estão sendo iniciadas nesta segunda (26) no Sesc Cidade Alta, 
em Natal, e representam um montante de 340 óculos que serão entregues para 
crianças, adolescentes em idade escolar e idosos atendidos por instituições públicas. 
Além de Natal, os óculos serão entregues em Macaíba (dia 30 de novembro), Caicó (07 
de dezembro), Assú (13 de dezembro) e Mossoró (19 de dezembro). 

 
O projeto é mais uma ação de saúde do Sistema Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do RN (Fecomércio/RN) realizada por meio do Sesc/RN. 
Nas cinco cidades contempladas, o projeto Ver Para Aprender realizou 393 consultas 
oftalmológicas entre alunos dos projetos educacionais do Sesc, de escolas municipais, 
grupos de idosos e de outras instituições. 

 
Ao detectar as deficiências de visão, foram produzidos 340 óculos de grau de acordo 
com a necessidade de cada um. 

 
A iniciativa neste ano simboliza um investimento de R$ 36.190,00. 
O Sesc/RN é um dos 15 regionais que executam o projeto no país. 
Desde que começou a atuar no estado, em 2005, o projeto já auxiliou 4.360 pessoas em 
12 municípios potiguares a enxergarem melhor. 

https://1.bp.blogspot.com/-i7TD9qthHtY/W_wukCiR_8I/AAAAAAADrT8/xNyfEHNvdLIg5W2GafRph4iF4VwI9CmdgCLcBGAs/s1600/projeto.jpg
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Presidente da Fecomércio assumirá 

conselho deliberativo do Sebrae 

Mandato será de quatro anos e ele se unirá aos outros 15 membros 

Por Redação 

 
O empresário Marcelo Queiroz, presidente do Sistema Fecomércio comandará o 

comando do Conselho Deliberativo do Sebrae no estado em 2019. Ele será aclamado 

para o cargo nesta sexta-feira (30), ocupando o cargo que era do presidente da 

Federação da Agricultura, José Vieira. 

O mandato será de quatro anos e o novo conselheiro irá se unir aos outros 15 

membros compõem o conselho deliberativo, entre representantes do setor privado e 

público. A indicação de Marcelo Queiroz segue o rodízio adotado no conselho, que 

tem atuação destacada na defesa dos interesses do setor produtivo do Rio Grande do 

Norte. 

E o novo presidente já começou a estudar os nomes de sua diretoria executiva, com os 

cargos de superintendente, diretores de operação e técnico. A tendência é que somente 

após a aclamação e confirmação de Marcelo Queiroz no cargo que se inicie a 

discussão sobre quem serão os indicados para essas funções. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 26.11.18 
 

Assurn comemora dia do supermercado 

com posse da nova diretoria 

Na ocasião entidade homenageou empresário Eugênio Pacelli 

Por Redação 

 
A Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte (ASSURN) realizou, na 

última sexta-feira (23), o evento do Dia Nacional do Supermercado. Comemorada 

pela 1ª vez no estado, a festa aconteceu no Imirá Plaza Hotel & Convention, em 

Natal. Durante a solenidade também teve a entrega da Comenda “Leôncio Etelvino de 

Medeiros” e a posse da nova diretoria para o biênio 2018/2020. 

Devido à ausência previamente informada do presidente eleito Nelson Leiros, o 

discurso de posse foi feito pelo novo vice-presidente, Gilvan Mikelyson Góis. “A 

nossa nova diretoria vai tentar manter o trabalho já realizado na gestão anterior. 

Vamos tentar, todos unidos, com muita luta, seguir com o mesmo objetivo que é fazer 

a nossa associação ser cada vez mais forte”, ressaltou. 

Nelson Leiros fez o seu pronunciamento através de um vídeo exibido durante a 

solenidade. Ele elogiou a diretoria anterior e falou sobre as ações futuras. “A partir de 

agora assumo o desafio de continuar essa gestão de sucesso e fazer com que a 

ASSURN cresça ainda mais. Para isso, espero contar com a ajuda dos nossos novos 

diretores, da equipe da associação e de vocês, associados. Continuaremos e 

expandiremos os serviços, as nossas capacitações, o auxílio perante os órgãos 

públicos e vamos aumentar a nossa representatividade na sociedade”, disse. 
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Em seu pronunciamento de despedida, o presidente Luiz Antônio de Moura disse que, 

junto aos diretores da associação, sai com a sensação de dever cumprido. Ele também 

destacou a importância do segmento para a economia do estado. “O setor de 

supermercados é responsável por 70% da arrecadação do ICMS de todo o varejo 

potiguar. Emprega aproximadamente 100 mil pessoas de forma direta. E mesmo com 

as dificuldades na economia e na segurança do Rio Grande do Norte, nós 

continuamos abrindo lojas, reformando unidades, ofertando mais postos de trabalho. 

Esse setor precisa ser respeitado”, enfatizou. 

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, ressaltou a importância do segmento 

supermercadista. “É uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui dirigindo a 

palavra às classes produtivas do Rio Grande do Norte. São pessoas que geram 

emprego, que trazem renda, que dessa forma contribuem para melhorar a qualidade de 

vida da população”, falou. 

A nova diretoria conta ainda com Manoel Etelvino de Medeiros (Nordestão) 

como Secretário-geral,  Jair Urbano de Queiroz (Rede Queiroz) como Diretor 

Administrativo e Edmilson Marques da Silva (Super Show!) como Diretor Financeiro. 

Os vice-presidentes regionais são Raclenir Lopes Galvão (Rede 10), Radir Azevedo 

Meira (Lojas Meira) e Francisco Aquino da Costa (Rede Ideal). Foram empossados 

também membros dos conselhos consultivos, fiscal e o delegado junto à Associação 

Brasileira de Supermercados (ABRAS). 

  

Homenagem 

Ainda presidente, Luiz Antônio de Moura e o superintendente da ABRAS, Márcio 

Milan, entregaram a Comenda “Leôncio Etelvino de Medeiros”. Lançada em 2017, a 

mais alta honraria do setor foi, por unanimidade, concedida ao empresário Eugênio 

Pacelli de Medeiros, grande defensor da atividade supermercadista no Rio Grande do 

Norte. 
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Luiz Antônio de Moura, Eugênio Pacelli de Medeiros e Márcio Milan. Foto: Canindé 

Soares 

Durante seu discurso, o homenageado agradeceu a parceria com os supermercadistas, 

fornecedores, colaboradores e os diretores da ASSURN. E relembrou a sua atuação 

durante os mais de 40 anos de atividade no segmento. “Foram tantos desafios. Tratar 

nossas questões com os órgãos reguladores, com setores do legislativo, do executivo, 

do associativismo e do nosso próprio negócio. As experiências vividas. O que tivemos 

em comum nessa caminhada foi procurar sempre servir sem interesses pessoais, mas 

acima de tudo, pelo interesse corporativo”, declarou. 

Cerca de 450 convidados entre associados, fornecedores, representantes da indústria e 

da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), entidades de classe e 

autoridades participaram do evento. Por fim, a comemoração teve a apresentação de 

um show musical e um jantar especial para os presentes. 

O evento do Dia Nacional do Supermercado RN conta com os seguintes 

patrocinadores: 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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Municípios do RN se reúnem nesta 
terça para discutir programas e 
Mapa do Turismo 

Coordenadora do Ministério do Turismo, Ana Carla Moura, fará a 
apresentação dos programas e estará disponível para responder os 
questionamentos 

José Aldenir / Agora RN 
Escola de Governo, no Centro Administrativo 

Redação 

O Encontro dos Municípios do RN acontece nesta terça-feira, 27, a partir das 
8h na Escola de Governo (Centro Administrativo do Estado). O seminário, 
organizado pela secretaria estadual de Turismo, apresentará e discutirá, entre 
outros assuntos, o Programa de Regionalização do setor, o Programa + 
Turismo (programa de financiamento aberto ao setor público e privado) e os 
novos critérios para ingressar no Mapa do Turismo Brasileiro. 

“São assuntos de extrema importância para a política de investimentos do 
turismo nos próximos anos. Programas que priorizam a análise de 
financiamentos, de projetos e de convênios. Se temos a certeza do nosso 
potencial no setor, precisamos estar capacitados a receber esses investimentos 
que podem mudar a economia e, consequentemente, a qualidade de vida em 
qualquer município”, frisou o secretário estadual de Turismo, Manuel Gaspar. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

A coordenadora do Ministério do Turismo, Ana Carla Moura, fará a 
apresentação dos programas e estará disponível para responder os 
questionamentos dos representantes e secretários de turismo dos municípios. 
Além do Programa de Regionalização, do Prodetur + Turismo e do Mapa do 
Turismo Brasileiro, a coordenadora irá palestrar sobre o Fundo Geral de 
Turismo, mais um instrumento de política de investimento, voltado à 
infraestrutura turística. 

A subsecretária estadual de Turismo, Solange Portela, ressalta que mesmo os 
municípios com pouca vocação turística podem se beneficiar do turismo sendo 
fornecedor de mão de obra e de insumos para o setor. “Esse é o princípio do 
Programa de Regionalização: desenvolver não apenas a oferta principal, mas a 
oferta complementar e de apoio. Então são muitos os caminhos que o turismo 
oferece para produzir receita ao município, que precisam estar inseridos 
nesses programas e esse Encontro é uma ótima oportunidade para saber 
como”, concluiu. 

O Seminário terá início às 8h com o credenciamento e apresentação de 
abertura pelo secretário Manuel Gaspar às 8h30. Às 9h a coordenadora do 
MTur Ana Carla Moura dá início à palestra, com previsão de uma hora e meia 
de duração. Na sequência tem início o debate aberto para discutir os assuntos 
apresentados. O Encontro é aberto à imprensa e aos empresários do setor, 
além do poder público e privado. 
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