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Fecomércio faz visita de cortesia à Câmara Municipal de Natal | Visor Político 
 

 
 
 
 Postado por Alex Viana em Política 
 
 10  
 fev  
 
O presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Franklin Capistrano (PSB), 
recebeu no início da tarde de hoje (10) o presidente da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (Fecomercio), Marcelo Queiroz. A visita foi a primeira da 
federação ao novo presidente da casa, a fim de estreitar as relações entre o setor e o 
legislativo municipal. 
 
Na ocasião, Marcelo Queiroz apresentou o interlocutor da Fecomercio, Laumir 
Barreto, que está encarregado de tratar todos os assuntos em comum com a 
Câmara. “Queremos ter esse laço bem estreito com a Câmara. Além de parabenizar 
o novo presidente, viemos entregar-lhe nossas sugestões e propostas para o setor, 
afim de darmos nossa contribuição nessa parceria”, disse Marcelo Queiroz. 
 
Para o presidente da Câmara a iniciativa da Fecomercio vai ao encontro dos anseios 
do Legislativo no sentido de buscar o entendimento para as questões a serem 
debatidas com os diversos setores da sociedade, a fim de beneficiar a população. 
“Sem dúvidas é uma parceria importante para mantermos essa boa relação 
discutindo projetos, alguns aprovados, outros que estão em discussão ou vão entrar 
aqui na Câmara que envolvem o comércio, sempre pensando no bem comum da 
nossa cidade através das leis que saem desta casa”, declara Franklin Capistrano. 
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Presidente da Câmara de Natal recebe visita da Fecomercio - Blog do Marcos 
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O presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Franklin Capistrano (PSB), 
recebeu no início da tarde de hoje (10) o presidente da Federação do Comércio de 
Bens e Serviços (Fecomercio), Marcelo Queiroz. 
 
A visita foi a primeira da federação ao novo presidente da casa, a fim de estreitar as 
relações entre o setor e o legislativo municipal.Na ocasião, Marcelo Queiroz 
apresentou interlocutor da Fecomercio, Laumir Barreto, que está encarregado de 
tratar todos os assuntos em comum com a Câmara. 
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Marcelo Barroso  
 
 Marcelo Queiroz esteve reunido com o presidente da CMN, vereador Franklin 
Capistrano com o objetivo de estreitar as relações.  
 
O presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Franklin Capistrano (PSB), 
recebeu no início da tarde de hoje (10) o presidente da Federação do Comércio de 
Bens e Serviços (Fecomércio), Marcelo Queiroz. A visita foi a primeira da federação 
ao novo presidente da casa, a fim de estreitar as relações entre o setor e o legislativo 
municipal. 
 
Na ocasião, Marcelo Queiroz apresentou interlocutor da Fecomércio, Laumir 
Barreto, que está encarregado de tratar todos os assuntos em comum com a 
Câmara. &quot;Queremos ter esse laço bem estreito com a Câmara. Além de 
parabenizar o novo presidente, viemos entregar-lhe nossas sugestões e propostas 
para o setor, afim de darmos nossa contribuição nessa parceria&quot;, disse 



 

Marcelo Queiroz. 
 
Para o presidente da Câmara a iniciativa da Fecomércio vai ao encontro dos anseios 
do legislativo no sentido de buscar o entendimento para as questões a serem 
debatidas com os diversos setores da sociedade, a fim de beneficiar a população. 
&quot;Sem dúvidas é uma parceria importante para mantermos essa boa relação 
discutindo projetos, alguns aprovados, outros que estão em discussão ou vão entrar 
aqui na Câmara que envolvem o comércio, sempre pensando no bem comum da 
nossa cidade através das leis que saem desta casa&quot;, declara Franklin 
Capistrano. 
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Marcelo Queiroz instala unidade móvel OdontoSesc em Afonso Bezerra - Portal No 
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O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, esteve na 
noite desta segunda- feira, 09.02, no município de Afonso Bezerra, distante 166 km 
de Natal, para implantar a Carreta OdontoSesc, que atuará por dois meses 
atendendo cerca de 200 pessoas de forma completamente gratuita com 
procedimento clínicos e ações educativas na área da saúde bucal. A solenidade de 
assinatura do convênio que oficializou a chegada da unidade móvel à cidade contou 
com a presença de autoridades locais e da população. 
 
Queiroz entrega OdontoSesc em Afonso Bezerra (Foto: Divulgação) 
Marcelo Queiroz destacou a importância da democratização do acesso aos 
comerciários, seus dependentes e da população em geral a um serviço de saúde cuja 
excelência é reconhecida nacionalmente. 
 
“Esta é uma ação que complementa o trabalho de nossas clínicas odontológicas 
fixas, instaladas em Natal, Mossoró e Macaíba, e que são custeadas exclusivamente 
com recursos dos empresários do comércio de bens e serviços deste estado, que 
assim ratificam seu compromisso com a sociedade e suas demandas”, afirmou. 
 
O prefeito da cidade de Afonso Bezerra, Jackson Bezerra, elogiou a iniciativa do 
Sistema Fecomércio RN de proporcionar ao município o serviço odontológico. 
 
“Queria agradecer a Fecomércio por esse excelente trabalho itinerante de chegar 
aos mais longínquos municípios desse estado, levando saúde às comunidades mais 
carentes”. O município é a 31ª cidade do Rio Grande do Norte a ser beneficiada pelo 
OdontoSesc desde 2001, período no qual foram registrados cerca de 507 mil 
atendimentos. 



 

 
Durante todo o período de permanência da carreta, os moradores de Afonso Bezerra 
terão acesso aos serviços odontológicos gratuitos e de qualidade para a população. 
Os procedimentos envolvem tanto a parte curativa (restauração, extração) e 
preventiva de educação em saúde, com atividades em escolas voltadas a alunos e 
professores. 
 
A unidade do OdontoSesc é equipada com aparelhos de ponta, com quatro 
consultórios, sala de esterilização, de escovação e de raios-X com revestimento e 
área de espera. Cada consultório tem um monitor, que exibe vídeos educativos ou 
musicais para relaxar o paciente. 
 
Prestigiaram a solenidade, além do presidente Marcelo Queiroz, a diretora do Sesc, 
Jeane Amaral; o diretor do Senac, Fernando Vírgilio; o conselheiro do Senac RN, 
Olinto Teonácio Neto; o diretor da Fecomércio, Vicente de Paula Avelino Sobrinho; 
secretários e vereadores municipais. 
 
Atualizado em 10 de fevereiro às 14:39 
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Marcelo Queiroz instala unidade móvel OdontoSesc em Afonso Bezerra 
 

 
 
 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, esteve na 
noite desta segunda- feira, 09.02, no município de Afonso Bezerra, distante 166 km 
de Natal, para implantar a Carreta OdontoSesc, que atuará por dois meses 
atendendo cerca de 200 pessoas de forma completamente gratuita com 
procedimento clínicos e ações educativas na área da saúde bucal. A solenidade de 
assinatura do convênio que oficializou a chegada da unidade móvel à cidade contou 
com a presença de autoridades locais e da população. 
 
Marcelo Queiroz destacou a importância da democratização do acesso aos 
comerciários, seus dependentes e da população em geral a um serviço de saúde cuja 
excelência é reconhecida nacionalmente. 
 
“Esta é uma ação que complementa o trabalho de nossas clínicas odontológicas 



 

fixas, instaladas em Natal, Mossoró e Macaíba, e que são custeadas exclusivamente 
com recursos dos empresários do comércio de bens e serviços deste estado, que 
assim ratificam seu compromisso com a sociedade e suas demandas”, afirmou. 
 
O prefeito da cidade de Afonso Bezerra, Jackson Bezerra, elogiou a iniciativa do 
Sistema Fecomércio RN de proporcionar ao município o serviço odontológico. 
 
“Queria agradecer a Fecomércio por esse excelente trabalho itinerante de chegar 
aos mais longínquos municípios desse estado, levando saúde às comunidades mais 
carentes”. O município é a 31ª cidade do Rio Grande do Norte a ser beneficiada pelo 
OndotoSesc desde 2001, período no qual foram registrados cerca de 507 mil 
atendimentos. 
 
Durante todo o período de permanência da carreta, os moradores de Afonso Bezerra 
terão acesso aos serviços odontológicos gratuitos e de qualidade para a população. 
Os procedimentos envolvem tanto a parte curativa (restauração, extração) e 
preventiva de educação em saúde, com atividades em escolas voltadas a alunos e 
professores. 
 
A unidade do OdontoSesc é equipada com aparelhos de ponta, com quatro 
consultórios, sala de esterilização, de escovação e de raios-X com revestimento e 
área de espera. Cada consultório tem um monitor, que exibe vídeos educativos ou 
musicais para relaxar o paciente. 
 
Prestigiaram a solenidade, além do presidente Marcelo Queiroz, a diretora do Sesc, 
Jeane Amaral; o diretor do Senac, Fernando Vírgilio; o conselheiro do Senac RN, 
Olinto Teonácio Neto; o diretor da Fecomércio, Vicente de Paula Avelino Sobrinho; 
secretários e vereadores. 
 
  
 
Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN 
 
 Curtir isso:  
Curtir Carregando... 
 
 Relacionado 
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Marcelo Queiroz instala unidade móvel OdontoSesc em Afonso Bezerra  
 Postado por Alex Viana em Cotidiano 
 
 10  
 fev  
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, esteve na 
noite da última segunda- feira, 09.02, no município de Afonso Bezerra, distante 166 
km de Natal, para implantar a Carreta OdontoSesc, que atuará por dois meses 
atendendo cerca de 200 pessoas de forma completamente gratuita com 
procedimento clínicos e ações educativas na área da saúde bucal. A solenidade de 
assinatura do convênio que oficializou a chegada da unidade móvel à cidade contou 
com a presença de autoridades locais e da população. 
 
Marcelo Queiroz destacou a importância da democratização do acesso aos 
comerciários, seus dependentes e da população em geral a um serviço de saúde cuja 
excelência é reconhecida nacionalmente. 
 
“Esta é uma ação que complementa o trabalho de nossas clínicas odontológicas 
fixas, instaladas em Natal, Mossoró e Macaíba, e que são custeadas exclusivamente 
com recursos dos empresários do comércio de bens e serviços deste estado, que 
assim ratificam seu compromisso com a sociedade e suas demandas”, afirmou. 
 
Durante todo o período de permanência da carreta, os moradores de Afonso Bezerra 
terão acesso aos serviços odontológicos gratuitos e de qualidade para a população. 



 

Os procedimentos envolvem tanto a parte curativa (restauração, extração) e 
preventiva de educação em saúde, com atividades em escolas voltadas a alunos e 
professores. 
 
A unidade do OdontoSesc é equipada com aparelhos de ponta, com quatro 
consultórios, sala de esterilização, de escovação e de raios-X com revestimento e 
área de espera. Cada consultório tem um monitor, que exibe vídeos educativos ou 
musicais para relaxar o paciente. 
 
 
Classificação: Positiva 
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 Presidente da Fecomércio RN instala unidade móvel OdontoSesc em Afonso 
Bezerra 
 
 
 A unidade do OdontoSesc é equipada com aparelhos de ponta, com quatro 
consultórios, sala de esterilização, de escovação e de raios-X com revestimento e 
área de espera 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, esteve na 
noite desta segunda- feira, 09.02, no município de Afonso Bezerra, distante 166 km 
de Natal, para implantar a Carreta OdontoSesc, que atuará por dois meses 
atendendo cerca de 200 pessoas de forma completamente gratuita com 
procedimento clínicos e ações educativas na área da saúde bucal. A solenidade de 
assinatura do convênio que oficializou a chegada da unidade móvel à cidade contou 
com a presença de autoridades locais e da população. 
 
Marcelo Queiroz destacou a importância da democratização do acesso aos 
comerciários, seus dependentes e da população em geral a um serviço de saúde cuja 
excelência é reconhecida nacionalmente. 
 
&quot;Esta é uma ação que complementa o trabalho de nossas clínicas 
odontológicas fixas, instaladas em Natal, Mossoró e Macaíba, e que são custeadas 
exclusivamente com recursos dos empresários do comércio de bens e serviços deste 
estado, que assim ratificam seu compromisso com a sociedade e suas 
demandas&quot;, afirmou. 
 
O prefeito da cidade de Afonso Bezerra, Jackson Bezerra, elogiou a iniciativa do 
Sistema Fecomércio RN de proporcionar ao município o serviço odontológico. 
 
&quot;Queria agradecer a Fecomércio por esse excelente trabalho itinerante de 
chegar aos mais longínquos municípios desse estado, levando saúde às comunidades 
mais carentes&quot;. O município é a 31ª cidade do Rio Grande do Norte a ser 
beneficiada pelo OndotoSesc desde 2001, período no qual foram registrados cerca 
de 507 mil atendimentos. 
 
Durante todo o período de permanência da carreta, os moradores de Afonso Bezerra 
terão acesso aos serviços odontológicos gratuitos e de qualidade para a população. 
Os procedimentos envolvem tanto a parte curativa (restauração, extração) e 
preventiva de educação em saúde, com atividades em escolas voltadas a alunos e 
professores. 
 



 

A unidade do OdontoSesc é equipada com aparelhos de ponta, com quatro 
consultórios, sala de esterilização, de escovação e de raios-X com revestimento e 
área de espera. Cada consultório tem um monitor, que exibe vídeos educativos ou 
musicais para relaxar o paciente. 
 
Prestigiaram a solenidade, além do presidente Marcelo Queiroz, a diretora do Sesc, 
Jeane Amaral; o diretor do Senac, Fernando Vírgilio; o conselheiro do Senac RN, 
Olinto Teonácio Neto; o diretor da Fecomércio, Vicente de Paula Avelino Sobrinho; 
secretários e vereadores municipais. 
 
  
 
Fonte: Fecomércio RN 
 
Classificação: Positiva 
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Fecomércio instala unidade móvel OdontoSesc em Afonso Bezerra - Notícias - Rio 
Grande do Norte - Nominuto.com 

 
 
 
Clippada em: 10/02/2015 
 
Divulgação/Assessoria  
 
 Solenidade contou com a presença de autoridades locais e da população.  
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz,  
esteve na noite de ontem (9), no município de Afonso  
Bezerra, distante 166 km de Natal, para implantar a Carreta OdontoSesc,  
que atuará por dois meses atendendo cerca de 200 
 pessoas de forma gratuita com procedimento clínicos e  
ações educativas na área da saúde bucal. A solenidade de assinatura do  
convênio que oficializou a chegada da unidade móvel à cidade contou com a 
 presença de autoridades locais e da população. 
 
Marcelo destacou a importância da democratização do acesso aos  
comerciários, seus dependentes e da população em geral a um serviço de  
saúde cuja excelência é reconhecida nacionalmente. 
&quot;Esta é uma ação que complementa o trabalho de nossas clínicas  
odontológicas fixas, instaladas em Natal, Mossoró e Macaíba, e que são  



 

custeadas exclusivamente com recursos dos empresários do comércio de  
bens e serviços deste estado, que assim ratificam seu 
 compromisso com a sociedade e suas demandas&quot;, afirmou.  
 
O prefeito da cidade de Afonso Bezerra, Jackson Bezerra, elogiou a  
iniciativa do Sistema Fecomércio de proporcionar ao município o  
serviço odontológico. 
 
“Queria agradecer a Fecomércio por esse excelente trabalho itinerante de 
 chegar aos mais longínquos municípios desse estado, levando saúde às  
comunidades mais carentes”. O município é a 31ª cidade do Rio Grande do  
Norte a ser beneficiada pelo OndotoSesc desde 
 2001, período no qual foram registrados cerca de 507 mil atendimentos. 
 
Durante todo o período de permanência da carreta, os moradores de Afonso 
 Bezerra terão acesso aos serviços odontológicos gratuitos e de  
qualidade para a população. Os procedimentos envolvem tanto a parte  
curativa (restauração, extração) e preventiva de educação 
 em saúde, com atividades em escolas voltadas a alunos e professores.  
 
A unidade do OdontoSesc é equipada com aparelhos de ponta, com quatro  
consultórios, sala de esterilização, de escovação e de raios-X com  
revestimento e área de espera. Cada consultório tem um monitor, que  
exibe vídeos educativos ou musicais para relaxar o paciente. 
 
Prestigiaram a solenidade, além do presidente Marcelo Queiroz, a  
diretora do Sesc, Jeane Amaral; o diretor do Senac, Fernando Vírgilio; o 
 conselheiro do Senac RN, Olinto Teonácio Neto; o diretor da Fecomércio, 
 Vicente de Paula Avelino Sobrinho; secretários 
 e vereadores municipais. 
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Marcelo Queiroz instala unidade móvel OdontoSesc em Afonso Bezerra | Ponto de 
Vista com Nelson Freire 
 

 
 
 
 
Posted on 10. fev, 2015 by Ponto de Vista in Blog 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, esteve na 
noite de ontem (09), no município de Afonso Bezerra, distante 166 km de Natal, para 
implantar a Carreta OdontoSesc, que atuará por dois meses atendendo cerca de 200 
pessoas de forma completamente gratuita com procedimento clínicos e ações 
educativas na área da saúde bucal. A solenidade de assinatura do convênio que 
oficializou a chegada da unidade móvel à cidade contou com a presença de 
autoridades locais e da população. 



 

 
Marcelo Queiroz destacou a importância da democratização do acesso aos 
comerciários, seus dependentes e da população em geral a um serviço de saúde cuja 
excelência é reconhecida nacionalmente. 
 
“Esta é uma ação que complementa o trabalho de nossas clínicas odontológicas 
fixas, instaladas em Natal, Mossoró e Macaíba, e que são custeadas exclusivamente 
com recursos dos empresários do comércio de bens e serviços deste estado, que 
assim ratificam seu compromisso com a sociedade e suas demandas”, afirmou. 
 
O prefeito da cidade de Afonso Bezerra, Jackson Bezerra, elogiou a iniciativa do 
Sistema Fecomércio de proporcionar ao município o serviço odontológico. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Fecomércio instala unidade móvel OdontoSesc em Afonso Bezerra - Notícias - Rio 
Grande do Norte - Nominuto.com 
 
 

 
 
Divulgação/Assessoria  
 
 Solenidade contou com a presença de autoridades locais e da população.  
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz,  
esteve na noite de ontem (9), no município de Afonso  
Bezerra, distante 166 km de Natal, para implantar a Carreta OdontoSesc,  
que atuará por dois meses atendendo cerca de 200 
 pessoas de forma gratuita com procedimento clínicos e  
ações educativas na área da saúde bucal. A solenidade de assinatura do  
convênio que oficializou a chegada da unidade móvel à cidade contou com a 
 presença de autoridades locais e da população. 
 
Marcelo destacou a importância da democratização do acesso aos  
comerciários, seus dependentes e da população em geral a um serviço de  
saúde cuja excelência é reconhecida nacionalmente. 
&quot;Esta é uma ação que complementa o trabalho de nossas clínicas  
odontológicas fixas, instaladas em Natal, Mossoró e Macaíba, e que são  
custeadas exclusivamente com recursos dos empresários do comércio de  
bens e serviços deste estado, que assim ratificam seu 



 

 compromisso com a sociedade e suas demandas&quot;, afirmou.  
 
O prefeito da cidade de Afonso Bezerra, Jackson Bezerra, elogiou a  
iniciativa do Sistema Fecomércio de proporcionar ao município o  
serviço odontológico. 
 
“Queria agradecer a Fecomércio por esse excelente trabalho itinerante de 
 chegar aos mais longínquos municípios desse estado, levando saúde às  
comunidades mais carentes”. O município é a 31ª cidade do Rio Grande do  
Norte a ser beneficiada pelo OndotoSesc desde 
 2001, período no qual foram registrados cerca de 507 mil atendimentos. 
 
Durante todo o período de permanência da carreta, os moradores de Afonso 
 Bezerra terão acesso aos serviços odontológicos gratuitos e de  
qualidade para a população. Os procedimentos envolvem tanto a parte  
curativa (restauração, extração) e preventiva de educação 
 em saúde, com atividades em escolas voltadas a alunos e professores.  
 
A unidade do OdontoSesc é equipada com aparelhos de ponta, com quatro  
consultórios, sala de esterilização, de escovação e de raios-X com  
revestimento e área de espera. Cada consultório tem um monitor, que  
exibe vídeos educativos ou musicais para relaxar o paciente. 
 
Prestigiaram a solenidade, além do presidente Marcelo Queiroz, a  
diretora do Sesc, Jeane Amaral; o diretor do Senac, Fernando Vírgilio; o 
 conselheiro do Senac RN, Olinto Teonácio Neto; o diretor da Fecomércio, 
 Vicente de Paula Avelino Sobrinho; secretários 
 e vereadores municipais. 
 
 
Classificação: Positiva 
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G1 - Senac abre 704 vagas em cursos gratuitos no Rio Grande do Norte - notícias 
em Rio Grande do Norte 
 
O Sistema Fecomércio do Rio Grande do Norte, por meio do Senac, lançou edital 
para preenchimento de 704 vagas em cursos gratuitos. As oportunidades integram o 
Programa Senac de Gratuidade (PSG), destinado a pessoas de baixa renda. Os 
interessados podem se inscrever entre os dias até esta quinta-feira (12), 
exclusivamente por meio do site www.rn.senac.br/psg.  
 
 Entre as capacitações, estão oportunidades para os cursos técnicos em Estética, 
Guia de Turismo, Logística e Segurança no Trabalho. Também serão disponibilizadas 
bolsas de estudos para cursos de formação inicial e continuada, como Montador e 
Reparador de Computador, Recepcionista de Eventos e Operador de Computador. O 
edital contempla os municípios de Natal, Mossoró, Parnamirim, Assu, Caicó e 
Macaíba. 
 
 De acordo com a Política do PSG, obrigatoriamente, os inscritos devem possuir 
renda familiar mensal de até dois salários mínimos federais, por pessoa, e atender 
aos requisitos exigidos pelo curso escolhido, que variam de acordo com a 
modalidade. 
 
 Os candidatos serão selecionados de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do Senac. Os contemplados são convocados para apresentação dos documentos 
comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo qual optou. 
 
 O Programa Senac de Gratuidade tem o objetivo de promover a inclusão social 
através da oferta de vagas gratuitas para a população de baixa renda em cursos de 
Formação Inicial e Nível Técnico. Por meio do Programa, o Sistema Fecomércio RN 
investirá cerca de R$ 20 milhões em 2015, disponibilizando 11.180 bolsas de estudos 
para qualificar a população. 
 
 O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, destaca 
que não há diferença entre os cursos que integram o Programa Senac de Gratuidade 
e as capacitações do portfólio comercial da instituição. &quot;Disponibilizamos o 
mesmo conteúdo pedagógico, carga horária e material instrucional, como livros e 
CDs, e os itens de consumo dos cursos. A qualidade sempre está presente nos 
programas educacionais do Senac, seja em cursos pagos ou nos gratuitos&quot;, 
afirmou. 
 
 
Classificação: Positiva 
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