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EM SESSÃO SOLENE, MARCELO QUEIROZ 

RECEBE HOMENAGEM PELO DIA DO 

ADMINISTRADOR 
 

 

 

A Câmara Municipal de Natal promoveu no último dia 6, uma sessão solene 

pelo Dia do Administrador, celebrado em 9 de setembro. A cerimônia foi 

proposta pelos vereadores Ana Paula (PSDC) e Sueldo Medeiros (PHS) e 

homenageou o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (Fecomércio RN), Marcelo Queiroz, além de outros profissionais da 

cidade. 

Marcelo Queiroz falou em nome dos homenageados. De acordo com ele, são 

esses profissionais que auxiliam nos grandes resultados e na busca pela 

eficácia e eficiência em todos os setores. “É uma profissão difícil, mas 

importantíssima para as instituições públicas e privadas. Todos somos um 

pouco administradores, mas todas as instituições, organizações, empresas e 

outros precisam ter o profissional administrador, porque é ele quem 

realmente faz a diferença”, pontuou. 

https://1.bp.blogspot.com/-em2p15eiTx4/WbaaDPiKS8I/AAAAAAAAoM8/n83lu86IsI0Z7k6SsvVcGTAxSQTFdMWcACLcBGAs/s1600/a504037011a58256731773e10528aabb.jpg


 

CONTINUAÇÃO: 

 

A vereadora Ana Paula, que também é administradora por formação, 

destacou o papel do profissional no cotidiano das empresas públicas e 

privadas. “Sou formada em Administração e sei da importância desses 

profissionais, seja nas empresas, organizações ou na administração pública”, 

destacou. 

Sueldo Medeiros reforçou a importância da sessão para homenagear os 

administradores profissionais dentro da gestão pública. “Na gestão pública, 

não há mais espaço para achismos e é preciso encará-la com seriedade e 

conhecimento técnico. Nesse contexto de crise no qual vivemos, a função e 

presença do administrador se tornam ainda mais necessárias”, declarou. 
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Consultora da CNI estará no 

seminário sobre modernização 

trabalhista em Mossoró 
O seminário em Mossoró — realizado pelas entidades representativas das empresas 

Por Redação 

 

 

As mudanças na legislação trabalhista que vão contribuir para um ambiente mais propício à 

geração de emprego e renda, e entrarão em vigor a partir de novembro, serão detalhadas em um 

seminário, no dia 15 setembro, em Mossoró. Com o tema “Modernização das Leis Trabalhistas – 

O que mudou? Por que mudou”, o evento terá palestra da consultora e especialista em relações do 

trabalho e Direito Constitucional, Sylvia Lorena de Teixeira Sousa, e do deputado federal Rogério 

Marinho, relator da reforma na Câmara. 

O seminário em Mossoró — realizado pelas entidades representativas das empresas, FIERN, 

FECOMÉRCIO, FAERN, FETRONOR, SEBARE, FCL E FACERN — será a partir das 8 horas, 

no Hotel Garbos, que fica na avenida Lauro Monte, 1301, numa sexta-feira (15). A consultora que 

será palestrante no evento, Sylvia Lorena, é advogada, gerente de Relações do Trabalho da 

Confederação Nacional da Indústria e conselheira do Conselho de Administração da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). 

Durante o encontro, Sylvia e Rogério Marinho irão explicar como a nova lei promove a 

modernização das relações de trabalho, o que muda no cotidiano dos colaboradores e  
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empregadores e como cria os novos cenários para as contratações. Sylvia Lorena e Rogério 

Marinho poderão, ainda, sanar dúvidas e responder a questionamentos sobre o tema. 

O seminário integra uma série de eventos que as entidades representativas de setores produtivos 

do Estado promovem para levar essas informações às diversas regiões do Rio Grande do Norte. 

Nesta sexta-feira (01/09) será realizado seminário – o segundo – sobre a reforma em Currais 

Novos, também promovido pela FIERN, em parceria com as demais federações, com palestras do 

advogado Marcelo de Barros Dantas, e do deputado federal Rogério Marinho, relator da reforma 

na Câmara. 

O seminário integra uma série de eventos que as entidades representativas de setores produtivos 

do Estado promovem para levar essas informações às diversas regiões do Rio Grande do Norte. O 

primeiro sobre o tema ocorreu no dia 21 de agosto, no hotel Holliday Inn, em Natal, com mais de 

1.200 participantes, que acompanharam a exposição de José Pastore, um dos principais 

especialistas em relações de trabalho e recursos humanos do país, e do deputado Rogério Marinho. 

No dia 01 de setembro foi realizado o segundo seminário em Currais Novos, também promovido 

pela FIERN, em parceria com as demais federações, com palestras do advogado Marcelo de 

Barros Dantas, e do deputado federal Rogério Marinho, relator da reforma na Câmara. 

Pastore e Rogério Marinho fizeram, na ocasião, uma detalhada exposição sobre reforma 

trabalhista, suas implicações e desdobramentos. Ao abrir o seminário, o presidente da FIERN, 

Amaro Sales, defendeu as mudanças aprovadas e destacou que a reforma vai permitir a retomada 

do desenvolvimento e da geração de empregos. 

Pastore afirmou, durante a palestra, que muitas questões que hoje dificultam as relações de 

trabalho serão resolvidas com a modernização de lei. Para ele, a reforma vai proporcionar 

segurança jurídica, trazer racionalização ao processo judicial nesta área, com liberdade e proteção 

para trabalhadores e empresas. Alguns dos pontos que o professor destacou são a regularização do 

trabalho remoto, a terceirização e a contratação intermitente. 
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Governador Dix-Sept Rosado 
recebe cursos da Unidade 
Móvel do Senac 

 
  

O Senac RN iniciou, nesta semana, as atividades da Unidade Móvel de Informática e Gestão, no 

município de Governador Dix-Sept Rosado, localizado na microrregião da Chapada do Apodi. 

A unidade permanecerá no município até o final de outubro, beneficiando cerca de 60 pessoas, 

com cursos gratuitos de Informática Inicial com Internet, Qualidade no Atendimento e Técnicas 

de Negociação. 

O prefeito do município, Antônio Freire de Souza Filho, destacou a importância da chegada da 

Unidade Móvel. “Essa parceria com o Sistema Fecomércio RN vai trazer benefícios à nossa 

população e colaborar com o futuro emprego de pessoas que não possuem condições favoráveis 

para pagar por um curso”, afirmou. 
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Paulo Sérgio, de 21 anos, é uma dos beneficiados. Ele está matriculado no curso de Informática 

Inicial com Internet e acredita que a capacitação vai ajudar na busca pelo primeiro emprego. “Eu 

nunca tive a oportunidade de me preparar em um curso de informática. Também não trabalhei 

ainda e estou bem esperançoso que esse curso vai me ajudar”, disse. 

A diretora de Educação Profissional do Senac RN, Lucinete Araújo, explicou que o objetivo do 

Programa Senac Móvel é democratizar o acesso ao ensino profissional, já tendo beneficiado 

cidades como Santa Cruz, Currais Novos, Cruzeta, Carnaubais, Apodi, Parnamirim e Frutuoso 

Gomes. 
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Governador Dix-Sept Rosado recebe cursos da Unidade 

Móvel do Senac 
A unidade permanecerá no município até o final de outubro, beneficiando 

cerca de 60 pessoas, com cursos gratuitos de Informática Inicial com 

Internet, Qualidade no Atendimento e Técnicas de Negociação. 

O Senac RN iniciou, nesta semana, as atividades da Unidade Móvel de Informática e Gestão, no 
município de Governador Dix-Sept Rosado, localizado na microrregião da Chapada do Apodi. 

A unidade permanecerá no município até o final de outubro, beneficiando cerca de 60 pessoas, com 
cursos gratuitos de Informática Inicial com Internet, Qualidade no Atendimento e Técnicas de 
Negociação. 

O prefeito do município, Antônio Freire de Souza Filho, destacou a importância da chegada da Unidade 
Móvel. "Essa parceria com o Sistema Fecomércio RN vai trazer benefícios à nossa população e 
colaborar com o futuro emprego de pessoas que não possuem condições favoráveis para pagar por um 
curso", afirmou. 

Paulo Sérgio, de 21 anos, é uma dos beneficiados. Ele está matriculado no curso de Informática Inicial 
com Internet e acredita que a capacitação vai ajudar na busca pelo primeiro emprego. "Eu nunca tive a 
oportunidade de me preparar em um curso de informática. Também não trabalhei ainda e estou bem 
esperançoso que esse curso vai me ajudar", disse. 

A diretora de Educação Profissional do Senac RN, Lucinete Araújo, explicou que o objetivo do 
Programa Senac Móvel é democratizar o acesso ao ensino profissional, já tendo beneficiado cidades 
como Santa Cruz, Currais Novos, Cruzeta, Carnaubais, Apodi, Parnamirim e Frutuoso Gomes. 
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Governador Dix-Sept Rosado recebe cursos da 
Unidade Móvel do Senac 

 
 
O Senac RN iniciou, nesta semana, as atividades da Unidade Móvel de 
Informática e Gestão, no município de Governador Dix-Sept Rosado, 
localizado na microrregião da Chapada do Apodi. 
 
A unidade permanecerá no município até o final de outubro, beneficiando 
cerca de 60 pessoas, com cursos gratuitos de Informática Inicial com Internet, 
Qualidade no Atendimento e Técnicas de Negociação. 
 
O prefeito do município, Antônio Freire de Souza Filho, destacou a 
importância da chegada da Unidade Móvel. “Essa parceria com o Sistema 
Fecomércio RN vai trazer benefícios à nossa população e colaborar com o 
futuro emprego de pessoas que não possuem condições favoráveis para 
pagar por um curso”, afirmou. 
 
Paulo Sérgio, de 21 anos, é uma dos beneficiados. Ele está matriculado no 
curso de Informática Inicial com Internet e acredita que a capacitação vai 
ajudar na busca pelo primeiro emprego. “Eu nunca tive a oportunidade de me  
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preparar em um curso de informática. Também não trabalhei ainda e estou 
bem esperançoso que esse curso vai me ajudar”, disse. 
 
 
A diretora de Educação Profissional do Senac RN, Lucinete Araújo, explicou 
que o objetivo do Programa Senac Móvel é democratizar o acesso ao ensino 
profissional, já tendo beneficiado cidades como Santa Cruz, Currais Novos, 
Cruzeta, Carnaubais, Apodi, Parnamirim e Frutuoso Gomes. 
 
Fecomércio RN 
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 Projeto Nossa Cidade será realizado em outros bairros de Natal 

 
Divulgação 

A Prefeitura do Natal deverá realizar, ainda este ano, outras edições do Projeto Nossa 

Cidade, #TamojuntoNatal, que leva aos bairros, de forma concentrada em um único 

espaço, o atendimento às demandas da população local. Na sexta-feira, 08 de setembro, 

foi o bairro Felipe Camarão que recebeu o Nossa Cidade, com a Escola Municipal Djalma 

Maranhão reunindo os órgãos municipais e os parceiros, que levaram uma série de 

serviços gratuitos à população e programação artística e de lazer. 

 

O Nossa Cidade em Felipe Camarão marcou a retomada do projeto, teve a presença do 

prefeito Carlos Eduardo e envolveu todas as secretarias na prestação de serviços 

administrativos e atendimento à comunidade em áreas como Saúde, Assistência Social, 

Serviços Urbanos e Habitação. A edição contou, ainda, com a parceria da Fecomércio, 

Sesc, Senac, Sebrae, Fiern, UnP, Cosern, Instituto Mix, Instituto Embelleze, SterBom, 

Água Cristalina e a Superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego. Os 

atendimentos foram realizados das 8h às 15h. 

 

"É um evento de grande importância, que faz com que a Prefeitura ocupe esses espaços 

que cabem a ela, atenda à população e consiga diminuir a demanda reprimida por serviços 

públicos dentro da cidade”, ressaltou Glenda Dantas, secretaria municipal de 

Planejamento. Coordenadora do projeto e secretaria adjunta de Planejamento, Joanna 

Guerra diz que "a proposta é levar, até o final do ano, outras edições desse projeto aos 

bairros, valorizando a cultura da comunidade e levando diversas atividades aos cidadãos". 

 

"O Nossa Cidade, #TamojuntoNatal,” já realizou edições no bairro Pajuçara, zona Norte, e 

Cidade Nova, na zona Oeste da cidade. Acontece dentro de uma escola municipal, 

reunindo secretarias e demais instituições parceiras. Ainda este ano serão realizadas 

outras edições, uma vez que o projeto apresentou grande êxito junto à população, que se 

beneficia dos vários serviços que são oferecidos de maneira concentrada no próprio bairro. 
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Sistema FIERN participa de projeto 

social no bairro de Felipe Camarão 

 
O Sistema FIERN esteve presente na última sexta-feira (08) , no projeto Nossa 

Cidade, realizado pela Prefeitura de Natal, no bairro de Felipe Camarão, que ofereceu 

à população uma série de serviços gratuitos, cultura e lazer. O Sistema participou com 

Escovódromo, palestras educativas de saúde bucal, e com as unidades jurídicas e 

inclusão digital. 

O evento social foi aberto ao som do Coral Lar Fabiano de Cristo – do Grupo de 

Idosos Esperança. O Nossa Cidade é o programa base no Plano de Governo 2017-

2020 e coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento (Sempla) em parceria 

com diversos órgãos. De acordo com a secretária de Planejamento, Glenda Dantas, 

mais sete edições contemplando todas as regiões administrativas serão realizadas até o 

final do ano. 

Além de apresentações culturais de grupos da comunidade, atividades de esporte e 

lazer, os moradores da zona Oeste também foram beneficiados com alguns serviços 

gratuitos como: corte de cabelo; esmaltação de unhas; design de sobrancelhas, 

barbearia; aplicação de flúor; apresentações de dança, teatro e música; emissão de 

cartão do idoso, cartão de estacionamento e carteira de estudante; teste rápido de HIV 

e Sífilis; distribuição e orientação de preservativos; avaliação do IMC (Índice de 

Massa Corpórea); aferição de pressão arterial; teste de glicemia capilar; atendimento 

médico; atendimento móvel do cadastro único; agendamento para emissão de carteira 

de trabalho, entrega de kits com 5 lâmpadas de led, barbearia, orientação para 

microempreendedores, entre outros. 

Iniciado no ano de 2015, o projeto chegou a 3ª edição e funciona integrado com todas 

as secretarias do município e em parceria com o Sistema FIERN, Fecomércio, Sesc, 

Senac, Sebrae, UnP, Cosern, Instituto Mix, Instituto Embelleze, SterBom, Água 

Cristalina e a Superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego. 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 11.09.17 

Sistema FIERN participa de 

projeto social no bairro de 

Felipe Camarão 
O Sistema participou com Escovódromo, palestras educativas de saúde bucal, e com as unidades 

jurídicas e inclusão digital 

Por Redação 

 

 

O Sistema FIERN esteve presente nesta sexta-feira, 08, no projeto Nossa Cidade, realizado pela 

Prefeitura de Natal, no bairro de Felipe Camarão, que ofereceu à população uma série de serviços 

gratuitos, cultura e lazer. O Sistema participou com Escovódromo, palestras educativas de saúde 

bucal, e com as unidades jurídicas e inclusão digital. 

O evento social foi aberto ao som do Coral Lar Fabiano de Cristo – do Grupo de Idosos 

Esperança. O Nossa Cidade é o programa base no Plano de Governo 2017-2020 e coordenado pela 

Secretaria Municipal de Planejamento (Sempla) em parceria com diversos órgãos. De acordo com 

a secretária de Planejamento, Glenda Dantas, mais sete edições contemplando todas as regiões 

administrativas serão realizadas até o final do ano. 
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Além de apresentações culturais de grupos da comunidade, atividades de esporte e lazer, os 

moradores da zona Oeste também foram beneficiados com alguns serviços gratuitos como: corte 

de cabelo; esmaltação de unhas; design de sobrancelhas, barbearia; aplicação de flúor; 

apresentações de dança, teatro e música; emissão de cartão do idoso, cartão de estacionamento e 

carteira de estudante; teste rápido de HIV e Sífilis; distribuição e orientação de preservativos; 

avaliação do IMC (Índice de Massa Corpórea); aferição de pressão arterial; teste de glicemia 

capilar; atendimento médico; atendimento móvel do cadastro único; agendamento para emissão de 

carteira de trabalho, entrega de kits com 5 lâmpadas de led, barbearia, orientação para 

microempreendedores, entre outros. 

Iniciado no ano de 2015, o projeto chegou a 3ª edição e funciona integrado com todas as 

secretarias do município e em parceria com o Sistema FIERN, Fecomércio, Sesc, Senac, Sebrae, 

UnP, Cosern, Instituto Mix, Instituto Embelleze, SterBom, Água Cristalina e a Superintendência 

do Ministério do Trabalho e Emprego. 
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