
Comitê Estadual de Investimento e 
Negócios de Impacto Social discute 
política de investimento
O grupo do Comitê Estadual de Investimento e 
Negócios de Impacto Social (Cenis), coordenado 
pela Secretaria do Estado de Desenvolvimento 
Econômico (Sedec), se reuniu para a 1ª oficina 
de cocriação do documento-base da política de 
investimentos em negócios de impacto social 
do Rio Grande do Norte. A Fecomércio RN foi 

representada pelo titular, o assessor técnico da Federação, Jaime Mariz. As próximas reuniões 
acontecerão no final dos meses de junho e julho. 

Fecomércio RN cobra atualização do processo de licitação do 
transporte público na capital 
O Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (CMTMU) se reuniu no final do mês 
de maio, de forma híbrida, para discutir medidas para atendimento do transporte público de 
Natal.  

O secretário adjunto municipal de Transporte, Lincoln Werner, falou sobre os problemas das 
desativações de linhas do transporte urbano de passageiros por ônibus na cidade. Questionado 
pelo diretor Executivo e de Relações Institucionais da Fecomércio, Laumir Barrêto, que é o 
suplente da Federação no Conselho, a Seturn esclareceu a situação atual do sistema de 
transporte e informou da reativação de linhas “em condições mais vantajosas para os usuários”.  

Outro assunto pautado por Barrêto, foi a licitação pública de regularização do sistema de 
transporte público. Os técnicos da STTU informaram que o edital está sendo readequado e 
em breve será relançado.  

Polo Costa das Dunas realiza 
reunião em Maxaranguape 
Os membros do Conselho de Turismo 
do Polo Costa das Dunas foram à 
Maxaranguape para a 90ª reunião do 
colegiado. Em pauta, as apresentações 
do Mapa Turístico do RN, o edital de 
Economia Criativa do Sebrae e os 
resultados das ações de promoção 
do destino realizados pela Emprotur 
na região Nordeste, nacional e 
internacional, bem como as próximas 
ações programadas.  

Os serviços de transporte turístico nas praias feitos por motoristas de buggys, 4x4, quadriciclos, 
UTVS e a necessidade de regulamentação foram abordados na reunião. O assunto será discutido 
em outro encontro na Governadoria. Segundo o coordenador da Câmara Empresarial do 
Turismo, George Costa, que é o representante da Fecomércio no Conselho, existe um projeto 
para ampliar o número de buggys para passeios.  

As prefeituras foram informadas que as cidades que praticam atividades náuticas procurem 
o Ministério do Turismo, com o auxílio do Governo do Estado, para apresentarem projetos de 
fomento. 

Membros do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda 
conhecem o Plano de Ação do Sine 
O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda teve a sua primeira reunião ordinária na 
quarta-feira (15), de forma virtual. A principal pauta foi a apresentação do plano de ação do 
Sistema Nacional de Emprego (Sine), o PAS. 

A subsecretária do Trabalho e Renda do Estado, Joseane Bezerra, fez a leitura dos pontos 
principais do PAS. A aprovação do documento será feita na próxima reunião, com a presença 
de todos os membros.  

A Fecomércio RN foi representada pelo vice-presidente, Luiz Lacerda. 

Grupo de Trabalho do Turismo Religioso do RN conhece projetos de 
fomento à atividade 
O Grupo de Trabalho do Turismo Religioso, coordenado pela Secretaria do Estado de Turismo, 
esteve reunido para a sua 5ª reunião e os membros tiveram conhecimento sobre os projetos 
Cigano e Ordem dos Pastores. Os dois projetos abordam o resgate da cultura, tradições e 
religião, atingindo os aspectos social e cultural dos envolvidos.  

A reunião teve a participação de Fabiana Oliveira, técnica do Ministério do Turismo, que 
explanou sobre as diretrizes publicizadas pelo Governo Federal que se encaixaria para o 
segmento de turismo religioso.  

A subsecretária de Turismo do Estado, Solange Portela, ressaltou a importância de trabalhar 
os projetos do GT para que sejam comercializados como produtos, através de agências de 
viagens, para que os turistas possam vivenciar o turismo religioso potiguar.   

A Fecomércio RN foi representada pelo coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da 
instituição, George Costa. 

Conselho Estadual de Defesa do 
Consumidor discute ações para projeto 
itinerante
Na quarta-feira, 15 de junho, o Conselho Estadual de 
Defesa do Consumidor realizou a sua 5ª reunião ordinária 
no auditório da Secretaria de Estado das Mulheres, da 
Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos 
(Semjidh). Na pauta, foi apresentado aos membros do 
Conselho o projeto itinerante “Procon na Sua Cidade” 
e a necessidade da aprovação do custeio e produção 

de exemplares do Código de Defesa do Consumidor para serem distribuídos por todo o Rio 
Grande do Norte ao logo do ano, como parte das ações previstas no projeto. 

A Fecomércio RN possui assento no Conselho e, na ocasião, esteve representada pelo suplente, 
Norivaldo Souto, que sugeriu ao colegiado a distribuição de alguns exemplares nos pequenos 
mercados, comércios e supermercados nas cidades do interior do Estado. 
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