AGENDA DAS REPRESENTAÇÕES
Fecomércio RN

12 a 26 de Maio

Fecomércio e Conselho Estadual de Trabalho discutem abertura de
novos postos do Sine-RN
Na quinta-feira, 12 de maio, o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda do Rio Grande
do norte (Ceter/RN), realizou sua primeira reunião ordinária na sede do Sine-RN. A Fecomércio
RN esteve representada pelo secretário da Federação, Jaciratan Ramos. Foi tratada a proposta
de abertura de novos postos de atendimento do Sine RN em São Gonçalo do Amarante, Macau
e São Paulo do Potengi.
A subsecretária de Trabalho, Josiane Bezerra, realizou a prestação de contas da pasta e
apresentou uma proposta para realização do Feirão do Trabalhador que tem, como públicoalvo, jovens em busca do primeiro emprego. O secretário da Fecomércio RN, Jaciratan Ramos,
pontuou aos participantes se o reflexo do regime especial de tributação, vinculado a oferta
de vagas pelo Sine, teria impactos positivos ou negativos para os sindicatos associados à
Federação. O dirigente informou que vai levar esse apontamento para conhecimento da
diretoria da entidade.

Comissão de inovação e tecnologia da FIERN discute metas para
2022
A Comissão Temática de Inovação, Ciência e Tecnologia (Coincitec) da Fiern realizou na quartafeira, 18 de maio, a primeira reunião do GT2, grupo de trabalho que corresponde ao tema
Educação e Formação: Empreendedorismo e Talentos. A Fecomércio RN esteve representada
pelo seu membro titular, Renato Rodrigues. Dentre os pontos abordados pelo líder do GT,
Rodrigo Romão, estavam a definição de ambiente do “Projeto Empreendedorando”, a realização
do evento de Hackaton, além do mapeamento de eventos realizados anualmente dentro da
área de inovação e empreendedorismo.
O representante titular da Fecomércio considerou positiva a iniciativa do projeto
“Empreendedorando” e pontuou a necessidade de definição da carga horária do curso e quais
os módulos específicos a serem trabalhados. “Deixo também à disposição as salas do Senac
RN para uma proposta de imersão dos alunos, bem como apresentá-los as tecnologias que
hoje temos”, disse Renato Rodrigues.

Fecomércio RN participa de
oficina de aprofundamento
sobre negócios de impacto
social
Na quinta-feira, 19 de maio, a
Comissão Estadual de Qualificação de
Empreendimento como Negócio de
Impacto Social realizou a primeira oficina
de aprofundamento sobre negócios de
impacto social (NIS). A iniciativa contou
com a participação da Fecomércio RN, representada pelo membro titular, o assessor técnico
Jaime Mariz, e o suplente, o assessor da presidência, Fernando Virgilio.
A oficina contou com a mediação do consultor Júlio Lêdo que apresentou aos membros da
comissão o surgimento dos negócios de impacto dentro da esfera social, seus principais
conceitos e como esse novo modelo de empreendedorismo está atrelado aos novos modelos
de governança ESG. O assessor especial da presidência, Fernando Virgilio, considerou a
realização da oficina bastante positiva. “Além de podermos conhecer mais dos critérios que
devem ter o NIS, também tivemos a oportunidade de ver casos concretos”, afirmou.

CNC discute legislação e novos cenários do comércio exterior
A Câmara Brasileira de Comércio Exterior da Confederação Nacional do Comércio (CNC)
realizou na quinta-feira, 19 de maio, a primeira reunião ordinária do colegiado. Representando
a Fecomércio RN, o titular e vice-presidente Sérgio Cirne, participou do encontro que discutiu
novos cenários para o comércio exterior brasileiro, bem como o acompanhamento legislativo
dos decretos e projetos de lei que interferem no setor.

Oficina discute plano de gestão integrada da orla marítima de Natal
A Fecomércio RN, representada pelo assessor técnico, Jaime Mariz, participou no período
de 23 a 26 de maio, da primeira etapa da oficina de planejamento para elaboração do Plano
de Gestão Integrada (PGI) da Orla Marítima de Natal. A Federação possui assento no Comitê
Gestor do Projeto Orla da Prefeitura Municipal, com intermédio da Semurb e Setur.
Os participantes foram divididos em grupos que elaboraram os pontos fortes e pontos fracos
do litoral de Natal – ameaças e oportunidades – que posteriormente servirão de subsídios
para a construção do Plano de gestão da Orla de Natal.

Fecomércio participa de reunião do
Conselho Estadual de Defesa do
Consumidor
No dia 26 de maio, o representante suplente da
Fecomércio RN, o advogado Norivaldo Falcão, participou
da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Defesa
do Consumidor (CEDC), órgão colegiado vinculado à
Secretaria das Mulheres, da Juventude, da Igualdade
Racial e dos Direitos Humanos (SEMJIDH). Na pauta,
estavam a apresentação dos Extratos das Contas
Bancárias do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDDC) e do quantitativo atual de
funcionários do Procon RN.

Comissão debate atualizações legislativas sobre as Micro e
Pequenas Empresas
A Comissão Temática de Micro e Pequena Empresa (Copem), da Federação das Indústrias do
Estado do Rio Grande do Norte (Fiern), retomou os trabalhos no último dia 26. Na ocasião, a
Fecomércio RN, que tem um assento na Comissão, foi representada pelo seu membro titular,
o vice-presidente da Federação, Luiz Lacerda.
Edilson Fernandes, da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte (AGN), falou sobre o
trabalho desenvolvido pela instituição e os esforços que estão sendo feitos para fomentar
negócios com linhas de créditos maiores para as MPEs. Sobre o assunto, o vice-presidente
da Fecomércio RN, Luiz Lacerda, acrescentou que é preciso levar essa pauta à governadora
Fátima Bezerra para que mais negócios possam ter acesso às linhas de crédito e aos benefícios
da AGN.
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