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Depois de Natal e Currais Novos, Mossoró será a terceira cidade potiguar a 

receber o seminário “Modernização das Leis Trabalhistas: O que mudou? Por 

que mudou?” O evento é uma promoção das principais entidades 

empresariais do RN (Sistema Fecomércio RN, Sistema Fiern, Fetronor, 

Faern, FCDL, Facern e Sebrae RN) e será realizado a partir das 8h da 

próxima sexta (15), no Centro de Eventos do Hotel Garbos. 

 

Para esclarecer e tirar as dúvidas de trabalhadores e empresários de 

Mossoró e região, a organização do seminário traz a advogada e especialista 

em Relações do Trabalho e Direito Constitucional Trabalhista, Sylvia Lorena 

Teixeira de Sousa. Além da palestra, o evento terá a presença do deputado 

relator da reforma trabalhista, Rogério Marinho, que também irá responder 

questionamentos do público. 

 

“Mossoró é a segunda maior cidade do nosso estado e grande polo 

empregador, movimentando a economia na região, por isso a importância de 

trazer esse evento para a cidade. Tanto os empresários, empreendedores, 

como os colaboradores, irão ter a oportunidade de conhecer, em detalhes, o 

que realmente vai mudar na legislação trabalhista e isso como vai impactar 

os dois lados”, comentou o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 

Queiroz. 

 

O seminário “Modernização das Leis Trabalhistas: O que mudou? Por que 

mudou?” vem sendo realizado em várias cidades pelas entidades 

representativas dos setores produtivos do Rio Grande do Norte, sempre com 

o intuito de elucidar as mudanças nas leis trabalhistas que entram em vigor 

em novembro. 

 

O primeiro evento aconteceu no dia 21 de agosto, no hotel Holiday Inn Natal, 

com mais de 1.200 participantes que assistiram a palestra de José Pastore, 

um dos principais especialistas em relações de trabalho e recursos humanos 

do país. O segundo foi em Currais Novos, no início de setembro, com a 

participação do professor especialista em Direito e Processo do Trabalho, 

Marcelo de Barros Dantas e que reuniu cerca de 200 pessoas. A expectativa 

é que, em Mossoró, cerca de 500 pessoas participem do evento. 



 

VEÍCULO: BLOG CRISTINA LIRA DATA: 12.09.17 
 

Seminário sobre Modernização das Leis 

Trabalhistas chega a Mossoró nesta sexta (15) 
para esclarecer sobre mudanças   

Evento é promovido pelo Sistema Fecomércio RN, Sistema Fiern, Fetronor, 

Faern, FCDL, Facern e Sebrae RN e acontece no Centro de Eventos do Hotel 

Garbos 

Depois de Natal e Currais Novos, Mossoró será a terceira cidade potiguar a 

receber o seminário “Modernização das Leis Trabalhistas: O que mudou? Por 

que mudou?” O evento é uma promoção das principais entidades 

empresariais do RN (Sistema Fecomércio RN, Sistema Fiern, Fetronor, Faern, 

FCDL, Facern e Sebrae RN) e será realizado a partir das 8h da próxima sexta 

(15), no Centro de Eventos do Hotel Garbos. 

Para esclarecer e tirar as dúvidas de trabalhadores e empresários de Mossoró 

e região, a organização do seminário traz a advogada e especialista em 

Relações do Trabalho e Direito Constitucional Trabalhista, Sylvia Lorena 

Teixeira de Sousa. Além da palestra, o evento terá a presença do deputado 

relator da reforma trabalhista, Rogério Marinho, que também irá responder 

questionamentos do público. 

“Mossoró é a segunda maior cidade do nosso estado e grande polo 

empregador, movimentando a economia na região, por isso a importância de 

trazer esse evento para a cidade. Tanto os empresários, empreendedores, 

como os colaboradores, irão ter a oportunidade de conhecer, em detalhes, o 

que realmente vai mudar na legislação trabalhista e isso como vai impactar 

os dois lados”, comentou o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 

Queiroz. 

O seminário “Modernização das Leis Trabalhistas: O que mudou? Por que 

mudou?” vem sendo realizado em várias cidades pelas entidades  
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representativas dos setores produtivos do Rio Grande do Norte, sempre com 

o intuito de elucidar as mudanças nas leis trabalhistas que entram em vigor 

em novembro. 

O primeiro evento aconteceu no dia 21 de agosto, no hotel Holiday Inn Natal, 

com mais de 1.200 participantes que assistiram a palestra de José Pastore, 

um dos principais especialistas em relações de trabalho e recursos humanos 

do país. O segundo foi em Currais Novos, no início de setembro, com a 

participação do professor especialista em Direito e Processo do Trabalho, 

Marcelo de Barros Dantas e que reuniu cerca de 200 pessoas. A expectativa é 

que, em Mossoró, cerca de 500 pessoas participem do evento. 
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2º TEMA 2017: “A PARTICIPAÇÃO DO 
ESTADO NA ECONOMIA: COMO O EQUILÍBRIO 
FISCAL PÚBLICO INFLUENCIA O MERCADO” 
CONSISTE EM: 
Série especial de matérias sobre o tema A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NA 
ECONOMIA: COMO O EQUILÍBRIO FISCAL PÚBLICO INFLUENCIA O MERCADO, publicadas 
no jornal Tribuna do Norte a partir de 12.09.2017 + Seminário em 18.09.2017 
+ Caderno Especial em 24.09.2017. 
AGENDA DO SEMINÁRIO – A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA: COMO O 
EQUILÍBRIO FISCAL PÚBLICO INFLUENCIA O MERCADO 
Data: segunda-feira, 18 de setembro de 2017 
Local: Holiday Inn Natal Hotel 
Endereço: Av. Sen. Salgado Filho, 1906, Lagoa Nova Natal/ RN 
Horário: 8h às 12h30 
ABERTURA 

8h30 – Pronunciamentos: 
– Presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz 
– Prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves 
– Governador do Estado do RN, Robinson Faria 
PROGRAMAÇÃO 

1º Bloco 
9h – Palestra 1 – Tema: “PORQUE OS ESTADOS QUEBRAM? ASPECTOS RELEVANTES DO 
EQUILÍBRIO FISCAL” 
– Palestrante: Raul Velloso, economista e especialista em Macroeconomia e 
Finanças Públicas. 
9h40 – Palestra 2 – Tema: “UM RAIO X DA SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DO 
RIO GRANDE DO NORTE” 
– Palestrante: Cláudio Porto, presidente da Consultoria Macroplan 
10h20 – Palestra 3 – Tema: “O PESO DO PODER PÚBLICO NA ECONOMIA BRASILEIRA E 
NORDESTINA EM PARTICULAR” 
– Palestrante: Eduardo Gianetti da Fonseca, economista. 
11h – Sala de visitas com os três palestrantes 
– Mediador: Marcelo Queiroz, Presidente do Sistema Fecomércio 
12h30 – ENCERRAMENTO 

Programação sujeita a alteração 
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Karatecas do Sesc RN participam do 
Panamericano em Lima 
 

Quatro alunos do karatê do Sesc RN embarcam em novembro para Lima, capital do Peru, 

representando o Brasil no campeonato Panamericano. Desde 2014, os atletas Ítalo de Medeiros, de 

11 anos, Larissa Luana e Nitalmaline Olga, ambas com 13 anos, treinam no Sesc Cidade Alta. Já o 

aluno Kadu Malcher, 14, pratica o esporte em Santa Cruz, em um projeto que apoiado pelo Sesc. 

Para a professora de karatê do Sesc, Michelle Cássia, a disciplina é fundamental para o sucesso de 

um atleta. “Muito cedo eles descobriram que é preciso perseverar e treinar bastante. Eles são 

muito focados e tem um futuro brilhante”. Inclusive, a professora também embarca em novembro 

para o mesmo campeonato. 

Em 2014, o Sistema Fecomércio, por meio do Serviço, concedeu apoio para três alunas 

participarem do mundial realizado na Suíça. Ainda no mesmo ano, a instituição teve duas alunas 

participantes do 15ª Campeonato Nacional de Karatê, realizado em Goiânia (GO). 

Nesta mesma competição, a professora Michelle competiu na faixa etária adulto e arrematou 

sozinha cinco medalhas, 1 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Para ela, a vitória foi completa com o 

resultado das suas alunas – Camila obteve duas medalhas de ouro e Maria de Lourdes uma de ouro  
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e uma de bronze – é fruto da disciplina e da dedicação de ambas. As medalhas se somaram às do 

Campeonato Norte-Nordeste de Karatê, realizado na Bahia na primeira quinzena de 2014. 

Outro destaque do Sesc na modalidade foi a convocação de outro professor da instituição para 

integrar a equipe de árbitros do Campeonato Brasileiro, realizado em 2009, na capital potiguar. 

Modalidades esportivas no Sesc 

São oferecidas aulas de aerojump; alongamento; bike indoor; dança mix; futsal; ginástica 

localizada: hidroginástica; musculação, natação, treinamento funcional, voleibol e zumba. Mais 

informações sobre horários, modalidades e locais onde são oferecidas as modalidades esportivas 

podem ser consultadas aqui. 
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Karatecas do Sesc participam do Panamericano em 
Lima 

 
Quatro alunos do karatê do Sesc RN embarcam em novembro para Lima, capital do 
Peru, representando o Brasil no campeonato Panamericano. Desde 2014, os atletas 
Ítalo de Medeiros (11), Larissa Luana, Nitalmaline Olga, ambas com 13 anos, 
treinam no Sesc Cidade Alta. Já o aluno Kadu Malcher (14), pratica o esporte em 
Santa Cruz, em um projeto que apoiado pelo Sesc. 
 
Para a professora de karatê do Sesc, Michelle Cássia, a disciplina é fundamental 
para o sucesso de um atleta. “Muito cedo eles descobriram que é preciso perseverar 
e treinar bastante. Eles são muito focados e tem um futuro brilhante”. Inclusive, a 
professora também embarca em novembro para o mesmo campeonato.  
 
Em 2014, o Sistema Fecomércio, por meio do Serviço, concedeu apoio para três 
alunas participarem do mundial realizado na Suíça. Ainda no mesmo ano, a 
instituição teve duas alunas participantes do 15ª Campeonato Nacional de Karatê, 
realizado em Goiânia (GO). 
 
Nesta mesma competição, a professora Michelle competiu na faixa etária adulto e 
arrematou sozinha cinco medalhas, 1 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Para ela, a 
vitória foi completa com o resultado das suas alunas – Camila obteve duas 
medalhas de ouro e Maria de Lourdes uma de ouro e uma de bronze – é fruto da 
disciplina e da dedicação de ambas. As medalhas se somaram às do Campeonato 
Norte-Nordeste de Karatê, realizado na Bahia na primeira quinzena de 2014. 
 
Outro destaque do Sesc na modalidade foi a convocação de outro professor da 
instituição para integrar a equipe de árbitros do Campeonato Brasileiro, realizado em 
2009, na capital potiguar. 
 
Fecomércio RN 
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Karatecas do Sesc participam 

do Panamericano em Lima 
Para a professora de karatê do Sesc, Michelle Cássia, a disciplina é fundamental 

Por Redação 

 

 

Quatro alunos do karatê do Sesc RN embarcam em novembro para Lima, capital do Peru, 

representando o Brasil no campeonato Panamericano. Desde 2014, os atletas Ítalo de Medeiros 

(11), Larissa Luana, Nitalmaline Olga, ambas com 13 anos, treinam no Sesc Cidade Alta. Já o 

aluno Kadu Malcher (14), pratica o esporte em Santa Cruz, em um projeto que apoiado pelo Sesc. 

Para a professora de karatê do Sesc, Michelle Cássia, a disciplina é fundamental para o sucesso de 

um atleta. “Muito cedo eles descobriram que é preciso perseverar e treinar bastante. Eles são 

muito focados e tem um futuro brilhante”. Inclusive, a professora também embarca em novembro 

para o mesmo campeonato. 

Em 2014, o Sistema Fecomércio, por meio do Serviço, concedeu apoio para três alunas 

participarem do mundial realizado na Suíça. Ainda no mesmo ano, a instituição teve duas alunas 

participantes do 15ª Campeonato Nacional de Karatê, realizado em Goiânia (GO). 

Nesta mesma competição, a professora Michelle competiu na faixa etária adulto e arrematou 

sozinha cinco medalhas, 1 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Para ela, a vitória foi completa com o 

resultado das suas alunas – Camila obteve duas medalhas de ouro e Maria de Lourdes uma de ouro  
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e uma de bronze – é fruto da disciplina e da dedicação de ambas. As medalhas se somaram às do 

Campeonato Norte-Nordeste de Karatê, realizado na Bahia na primeira quinzena de 2014. 

Outro destaque do Sesc na modalidade foi a convocação de outro professor da instituição para 

integrar a equipe de árbitros do Campeonato Brasileiro, realizado em 2009, na capital potiguar. 

Modalidades esportivas no Sesc 
São oferecidas aulas de aerojump; alongamento; bike indoor; dança mix; futsal; ginástica 

localizada: hidroginástica; musculação, natação, treinamento funcional, voleibol e zumba. Mais 

informações sobre horários, modalidades e locais onde são oferecidas as modalidades esportivas 

podem ser consultadas aqui 
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Cine Sesc: confira programação 

de setembro 
No dia 21, o público poderá ver “Era uma vez em Nova York”, de James Gray 

Por Redação 

 

 

A programação do Cine Sesc de setembro está imperdível. As sessões são sempre às 18h30 das 

quintas-feiras, no Sesc Cidade Alta. A entrada é gratuita. 

O primeiro filme a ser exibido, no dia 14, é o nacional “A História da Eternidade”, de Camilo 

Cavalcante, com Irandhir Santos, Marcelia Cartaxo, Zezita Matos e Débora Ingrid. No dia 21, o 

público poderá ver “Era uma vez em Nova York”, de James Gray. 

O filme americano é de 2014 ambientado na década de 1920. Da Espanha, “Viver é fácil com os 

olhos fechados” encerra o mês, dia 28. A comédia dramática é de David Trueba. 

Serviço | Cine Sesc 
Quando? Quintas-feiras de setembro, às 18h30 

Onde? Sesc Cidade Alta (R. Coronel Bezerra, 33 Cidade Alta, Natal/RN) 

Entrada gratuita 
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Senac recebe especialista alemão para curso de 
Confeitaria Avançada 

– Profissionais do Senac no Rio Grande do Norte deram início, nesta segunda-

feira (11), ao curso de Confeitaria Avançada para formação de instrutores 

com o especialista alemão Johannes Dackweiler. 

A capacitação é fruto de parceria realizada entre o Sistema Fecomércio RN e 

o estado da Renânia-Palatinado, com o objetivo de promover o intercâmbio 

de conhecimentos e contribuir com o desenvolvimento do turismo e da 

gastronomia local. 

Realizado no novo Laboratório de Panificação e Confeitaria do Senac, que foi 

instalado por meio de recursos oriundos da parceria, o treinamento terá 80h 

de duração e contará com conteúdo teórico e atividades práticas. 

Serão abordadas técnicas diversas da confeitaria europeia. Ao todo, o curso 

conta com 14 participantes. Além do Rio Grande do Norte, há profissionais 

convidados do Senac oriundos de estados como Alagoas, Bahia, Ceará e 

Brasília, além do Senai RN. 

O diretor regional do Senac RN, Fernando Virgilio, afirmou que a parceria com 

o estado da Renânia-Palatinado é extremamente importante para a 

Instituição. “Estamos desenvolvendo várias ações que têm nos proporcionado 

resultados diferenciados, com a criação de produtos educacionais inovadores 

para atender às demandas do nosso mercado”, destacou. 
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Senac recebe especialista alemão para curso de 
Confeitaria Avançada 

 
 Profissionais do Senac no Rio Grande do Norte deram início, nesta segunda-feira (11), 
ao curso de Confeitaria Avançada para formação de instrutores com o especialista 
alemão Johannes Dackweiler. 
  
A capacitação é fruto de parceria realizada entre o Sistema Fecomércio RN e o estado 
da Renânia-Palatinado, com o objetivo de promover o intercâmbio de conhecimentos e 
contribuir com o desenvolvimento do turismo e da gastronomia local. 
  
Realizado no novo Laboratório de Panificação e Confeitaria do Senac, que foi instalado 
por meio de recursos oriundos da parceria, o treinamento terá 80h de duração e contará 
com conteúdo teórico e atividades práticas. 
  
Serão abordadas técnicas diversas da confeitaria europeia. Ao todo, o curso conta com 
14 participantes. Além do Rio Grande do Norte, há profissionais convidados do Senac 
oriundos de estados como Alagoas, Bahia, Ceará e Brasília, além do Senai RN. 
  
O diretor regional do Senac RN, Fernando Virgilio, afirmou que a parceria com o estado 
da Renânia-Palatinado é extremamente importante para a Instituição. “Estamos 
desenvolvendo várias ações que têm nos proporcionado resultados diferenciados, com a 
criação de produtos educacionais inovadores para atender às demandas do nosso 
mercado”, destacou. 
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Notícias 2ª Edição- Oferecimento Mr. Foot, clínica 
de podologia 

  
Senac recebe especialista alemão para curso de Confeitaria Avançada 
http://bit.ly/2eTK7cq 
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Especialista alemão ministra novo 
curso no RN, desta vez de Confeitaria 
Avançada 

Profissionais do Senac no Rio Grande do Norte deram início, na segunda-feira (11), ao 

curso de Confeitaria Avançada para formação de instrutores com o especialista alemão 

Johannes Dackweiler. O confeiteiro já esteve em Natal ano passado para um curso de 

panificação artesanal. 

 

Especialista alemão Johannes Dackweiler ministra curso de confeitaria avançada, na nova cozinha do Senac-

RN 

Johannes Dackweiler é o profissional por trás da Hércules Bakerey, casa 

especializada em pães orgânicos e uma confeitaria de alta qualidade. 

A capacitação faz parte da parceria realizada entre o Sistema Fecomércio RN e o estado 

da Renânia-Palatinado, com o objetivo de promover o intercâmbio de conhecimentos e 

contribuir com o desenvolvimento do turismo e da gastronomia local. 
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O novo curso está sendo realizado no novo Laboratório de Panificação e Confeitaria do 

Senac, que foi instalado por meio de recursos oriundos da parceria, o treinamento terá 

80h de duração e contará com conteúdo teórico e atividades práticas. 

Serão abordadas técnicas diversas da confeitaria europeia. Ao todo, o curso conta com 

14 participantes. Além do Rio Grande do Norte, há profissionais convidados do Senac 

oriundos de estados como Alagoas, Bahia, Ceará e Brasília, além do Senai RN. O 

diretor regional do Senac RN, Fernando Virgilio, afirmou que a parceria com o estado da 

Renânia-Palatinado é extremamente importante para a Instituição. “Estamos 

desenvolvendo várias ações que têm nos proporcionado resultados diferenciados, com a 

criação de produtos educacionais inovadores para atender às demandas do nosso 

mercado”, destacou. 
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Senac/RN: Entidade recebe especialista alemão 
para curso de Confeitaria Avançada 

 

Imagem; Assessoria/Senac 

Profissionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do RN (Senac/RN) deram 
início, nesta segunda-feira (11), ao curso de Confeitaria Avançada para formação de 
instrutores com o especialista alemão Johannes Dackweiler. 
 
A capacitação é fruto de parceria realizada entre o Sistema Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do RN (Fecomércio/RN) e o estado da Renânia-Palatinado, 
com o objetivo de promover o intercâmbio de conhecimentos e contribuir com o 
desenvolvimento do turismo e da gastronomia local. 
 
Realizado no novo Laboratório de Panificação e Confeitaria do Senac/RN, na capital do 
estado, que foi instalado por meio de recursos oriundos da parceria, o treinamento terá 
80h de duração e contará com conteúdo teórico e atividades práticas. 
Serão abordadas técnicas diversas da confeitaria europeia. 
Ao todo, o curso conta com 14 participantes, salienta informação vinda da assessoria de 
imprensa do órgão. 
 
Além do RN, há profissionais convidados do Senac oriundos de estados como L, BA, CE 
e DF, além do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do RN (Senai/RN). 
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