
 

FECOMÉRCIO 
VEÍCULO: O MOSSOROENSE        DATA: 15.06.14             EDITORIA: GERAIS 

 

 
Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO:  GAZETA DO OESTE       DATA: 15.06.14             EDITORIA: CIDADES 

 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO:  GAZETA DO OESTE       DATA: 15.06.14             EDITORIA: CIDADE 
INTERATIVA 

 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE        DATA: 15.06.14             EDITORIA: NEGÓCIOS E 
FINANÇAS  

 
Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE        DATA: 14.06.14             EDITORIA: PRINCIPAL 
 

 
 

Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO ROBSON PIRES        DATA: 15.06.14     
 
Fecomércio avaliará movimento do comércio durante os jogos da Copa - Blog do 
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Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Fecomércio avaliará movimento do comércio durante os jogos da Copa  
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, conduzirá 
nesta segunda-feira (16), uma reunião para avaliação sobre o horário de 
funcionamento do comércio no dia do primeiro jogo do Brasil e no dia do jogo em 
Natal. 
 
A reunião, que acontecerá na sede da Federação do Comércio, contará com a 
participação de diretores da Fecomércio, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal e 
representantes da Associação dos Empresários do Alecrim e dos shoppings centers. 
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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM        DATA: 14.06.14     

Fecomércio fará reunião na segunda para avaliar movimento do comércio na Copa 

- Notícias - Copa do Mundo - Nominuto.com 

 

Na próxima segunda-feira (16) o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 

Fernandes de Queiroz, realiza reunião onde será feita uma avaliação sobre o horário 

de funcionamento do comércio nos dias do primeiro jogo do Brasil (12) e em Natal 

(13), na Copa do Mundo.  

 

A reunião, que acontecerá na sede da Federação do Comércio (Av. Alexandrino de 

Alencar, 562), contará com a participação de diretores da própria Fecomércio, 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL), representantes da Associação dos 

Empresários do Alecrim (AEBA) e dos shoppings baseados na cidade.  

 

Em reunião anterior que aconteceu na Fecomércio, ficou estabelecido que nos dias 

de jogos em Natal o comércio funcionaria normalmente. A modificação fica restrita 

aos dias de jogos da seleção brasileira, quando o comércio de rua fecha duas horas 

antes, e não reabre após os jogos. 

 

Os shoppings definiram individualmente seus funcionamentos, mas em geral fecham 

uma hora antes dos jogos da seleção brasileira, e reabrem uma hora depois. Já os 

supermercados suspendem as atividades 30 minutos antes, e voltam a trabalhar 

normalmente 30 minutos depois de cada partidas. 
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VEÍCULO: BLOG THAÍSA GALVÃO        DATA: 14.06.14  

Fecomércio fará reunião para avaliar funcionamento do comércio em dias de jogo 

| Thaisa Galvão 

 

 

O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, marcou para segunda-feira (horário 

não informado), uma reunião para avaliar o horário de funcionamento do 

comércio nos dias do primeiro jogo do Brasil (12.06) e em Natal (13.06). 

 

 Participarão da reunião, na sede da Federação, além de diretores da própria 

Fecomércio, representantes da CDL, da Associação dos Empresários do Alecrim 

(AEBA) e dos shoppings centers da capital. 

 

 &quot;Também deveremos definir se será mantido o horário anteriormente 

acordado, ou se haverá mudanças&quot;, explica Marcelo Queiroz. 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR        DATA: 13.06.14  

Horário de funcionamento do comércio em dias de jogo será avaliado em reunião 

 
Entidades irão avaliar eficiência de horário diferenciado em dias de jogo da Copa. 

(foto: Alberto Leandro) 

Entidades representantivas do comércio potiguar irão se reunir na segunda-feira 

(16), para avaliar a eficiência do horário de funcionamento das empresas durante os 

primeiros jogos da Copa do Mundo com a participação da seleção brasileira e com a 

cidade de Natal como sede. Além disso, deverá ser definido se haverá modificações 

nos horários durante as próximas partidas. 

 

“O intuito da reunião é apresentar a visão dos empresários e avaliar o movimento do 

comércio natalense, durante os jogos a abertura da Copa e no dia do primeiro jogo 

em Natal, como cidade-sede. Também deveremos definir se será mantido o horário 

anteriormente acordado, ou se haverão mudanças”, explicou o presidente da 

Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 

 

Em reunião realizada antes do início da Copa ficou estabelecido que nos dias de jogo 

em Natal o comércio funcionaria normalmente. Entretanto, haveria modificação nos 

dias de jogo da seleção brasileira, quando o comércio de rua fecha duas horas antes, 

e não reabre após os jogos. Os shoppings definiram individualmente seus 

funcionamentos, mas em geral fecham uma hora antes dos jogos da seleção 

brasileira, e reabrem uma hora depois. Já os supermercados suspendem as 

atividades 30 minutos antes, e voltam a trabalhar normalmente 30 minutos depois 

de cada partida. 

 

O novo encontro será realizado na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo (Fecomércio), com a participação de diretores da própria entidade, da 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL), representantes da Associação dos 

Empresários do Alecrim (AEBA) e de shopping centers baseados na capital. 

 



 

  

 

Atualizado em 13 de junho às 12:50 
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VEÍCULO: BLOG VISOR POLÍTICO        DATA: 14.06.14     

Fecomércio e CDL Natal se reúnem com secretário Eliéser Girão para debater 

segurança na Copa | Visor Político 

 

 Postado por Alex Viana em Segurança 

 

 14  

 jun  

 

O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Fernandes de Queiroz, recebeu no 

final da tarde da última quarta-feira (11), na sede da entidade a visita do secretário 

de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte, General Eliéser Girão 

Monteiro Filho. Queiroz estava acompanhado do presidente da Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Natal (CDL), Amauri Fonseca. Na pauta, a questão da 

segurança durante os dias de Copa do Mundo em Natal e a preocupação do 

comércio com as eventuais manifestações violentas que tragam prejuízos aos 

estabelecimentos. 

 

“Estamos vivendo um momento positivo para nossa cidade, quando teremos uma 

superexposição nossa na mídia. A Copa trouxe investimentos públicos, aqueceu 

nossa economia, está movimentando o comércio, os serviços, gerando emprego e 

renda para nosso povo. Cabe a cada potiguar zelar para que nós possamos realizar 

uma grande Copa, em todos os aspectos, para que possamos, também, colher os 

frutos do Pós-Copa”, afirmou o presidente Marcelo Queiroz. 

 

Marcelo Queiroz externou ao secretário Eliézer Girão sua preocupação, também, 

com a integridade da população que for aos estádios ou aos estabelecimentos 

comerciais e de serviços e, ainda, com a garantia da integridade dos próprios 



 

estabelecimentos. “Na hora em que temos a cidade cheia de visitantes, que o clima 

de Copa estimula o consumo, não podemos deixar que vândalos, à frente de 

incompreensíveis manifestações violentas, tolham o direito da maioria. O direito ao 

trabalho, o de ir e vir, o direito da propriedade, da integridade física”,  pontuou o 

presidente da  Fecomércio, reforçando ainda que, aquecido, o setor de Comércio e 

Serviços – que já é um dos principais pilares da nossa economia – é capaz de gerar 

ainda mais emprego e renda para todos os potiguares. 

 

O secretário de Segurança fez questão de afirmar que todo um aparato, inédito no 

estado, estará nas ruas para garantir uma Copa em paz na cidade de Natal. “Temos 

equipamentos, fizemos treinamentos, teremos apoio de tropas federais, da Polícia 

Federal, da ABIN (Agência Brasileira de Inteligência) e da Polícia Rodoviária Federal. 

Montamos toda uma estrutura para fazer bem o nosso trabalho. Posso garantir que 

quem for às ruas descumprir a Lei, de alguma maneira irá se deparar com esta 

estrutura. Mas nada disso dispensa a participação de toda a população de bem. É ela 

a nossa parte mais forte”, afirmou ele. 
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VEÍCULO: JORNAL METROPOLITANO        DATA: 14.06.14  
  

13 de Junho de 2014 às 12h35 Prefeitura de Parnamirim entrega 252 diplomas de 22 

cursos do Pronatec Jovem exibe, orgulhoso, o diploma de conclusão do curso: 
oportunidade de trabalho 
A Prefeitura de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Assistência Social 
(SEMAS) promoveu no último dia 5 de junho, a entrega de 252 certificados aos 
alunos concluintes dos diversos cursos ofertados no município dentro doPrograma 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).  

O evento que ocorreu no auditório Vinicius de Medeiros, na Escola Augusto Severo, 
contou com os alunos dos 22 primeiros cursos iniciados no ano, distribuídos em 26 
turmas. Os cursos foram ministrados por professores do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional de Aprendizagem no Meio Rural 
(SENAR) e Serviço Nacional de Aprendizagem a Industrial (SENAI).  

Os cursos concluídos foram de Auxiliar de Cozinha, Cuidador de Idoso, Recepcionista 
Promotor de Vendas, Recepcionista em Meios de Hospedagem, Almoxarife, 
Cabeleireiro Assistente, Porteiro, Vigia, Higienista de Serviço de Saúde, Manicure, 
Pedicure, Auxiliar Pessoal, Maquiador, Depilador, Camareira em Meio de 
Hospedagem, Pizzaiolo, Pedreiro, Pintor, Modelista, Carpinteiro, Telhadista, 
Encanador e Instalador Predial. 

Em seu pronunciamento aos concluintes, o secretário municipal de Obras, Naur 
Ferreira, representando o prefeito Maurício Marques, ressaltou a importância da 
qualificação técnica de milhares de pessoas no município, sobre tudo Parnamirim, 
município que mais cresce no Estado. Ele lembrou, contudo, que este crescimento 
vem com sustentabilidade ressaltando que recentemente Parnamirim foi premiada 
como uma das 30 cidades no país que mais se desenvolve.  

Para a secretária adjunta da SEMAS, Josiane Bezerra,  a qualificação técnica, 
oportunizada pelos cursos  fortalece o trabalhador diante de um mercado muito 
competitivo. "O PRONATEC qualificou um milhão de pessoas no Brasil e, em 
Parnamirim, de 2013 até hoje, 5.400 já foram qualificados", aponta. 

  

INSCRIÇÕES 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado 
pelo Governo Federal, pela Lei n 12.513 de 26 de outubro de  2011,tendo como 
coordenador o Ministério da Educação - MEC e parceria com o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS.  Com o objetivo de ampliar a 
oferta de cursos de educação profissional e tecnológica para pessoas com idade a 
partir de 16 a 59 anos de idade. 



 

As inscrições para novas turmas poderão ser feitas a partir da segunda quinzena de 
junho, realizando prioritariamente o cadastro no Número de Inscrição Social - NIS. O 
cadastro é feito na Secretaria Municipal de Assistência Social, no horário das 7h30 as 
13h30.  
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