
CBTI debate desafios do mercado de tecnologia da informação  
A Câmara Brasileira de Tecnologia da Informação (CBTI) realizou mais uma reunião ordinária na 
segunda-feira, 04 de julho, para discutir assuntos pertinentes à área, bem como a realização 
de apresentações sobre o panorama do setor de tecnologia nas pequenas e médias empresas. 

O coordenador da CBTI, Antônio Florêncio de Queiroz, iniciou a reunião falando sobre a 
necessidade de ampliar o trabalho que a CBTI exerce, para que o órgão colegiado possa ser 
transformado em um conselho, tendo em vista a abrangência de transformação social, pois, 
segundo ele, o mercado de tecnologia da informação cresce numa velocidade considerável, 
no tocante a capacitação de mão de obra. 

A respeito dos acompanhamentos legislativos colocados na pauta de discussão, o representante 
da Fecomércio RN, Márcio Macedo, solicitou que a Confederação Nacional do Comércio tivesse 
um olhar mais cuidadoso acerca do acompanhamento do PLP n° 148/2019, pois é algo que 
possibilitará a melhoria no mercado de vendas tanto no Sul quanto no Nordeste. Ao final, foi 
acordado entre os membros do colegiado que a próxima reunião ocorrerá em 03 de novembro 
de 2022.

Comitê do Projeto Orla realiza oficina de Unidade de Planejamento 
na Redinha
Representando a Fecomércio RN, o ouvidor Jaime Mariz, participou na terça-feira, 05, da Mini 
Oficina da Unidade de Planejamento 3 (UP3) da Redinha para elaboração do Plano de Gestão 
Integrada (PGI) da Orla Marítima de Natal. A reunião faz parte do Comitê Gestor do Projeto 
Orla da Prefeitura Municipal do Natal, com intermédio da Secretaria de Meio Ambiente e 
Urbanismo (SEMURB), e da Secretaria Municipal de Turismo. 

A reunião foi finalizada com o encaminhamento da aprovação, pela comunidade local, das 
potencialidades e fragilidades da praia da Redinha. Em agosto, em data a ser definida pelo 
comitê gestor, haverá a segunda etapa da referida fase de planejamento. 

Câmara Brasileira de Materiais de Construção discute modernização 
do segmento com LGPD 
Na quarta-feira, 06, ocorreu a primeira reunião 
ordinária da Câmara Brasileira de Materiais de 
Construção (CBMC) da Confederação Nacional do 
Comércio. A Fecomércio RN possui assento no 
colegiado e teve, como representantes da instituição, 
o vice-presidente Luiz Lacerda, e o empresário 
Marcantoni Gadelha.  

Na pauta, os representantes do Sindimavi-SP e 
do Serviço  Nacional  de  Aprendizagem Comercial 
(Senac  Nacional), falaram sobre os cursos destinados à vendedores com foco nas operações 
digitais. Claudio Lima do Sindimavi-SP pontuou a preocupação quanto ao uso do WhatsApp 
como ferramenta de trabalho, principalmente nos dias de hoje, com a aplicação da LGPD. 
Logo após, Cláudio discorreu sobre a Regulação de Mercado.

O vice-presidente da Fecomércio RN, Luiz Lacerda, ressaltou que o colegiado deliberou que 
será disponibilizado um curso aos membros do colegiado para melhor informar os empresários.  
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