
Conselho Nacional discute combate à pirataria  
O Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP) realizou sua terceira reunião ordinária na 
quinta-feira (07), em formato híbrido. O colegiado é vinculado ao Ministério de Estado da Justiça 
e Segurança Pública, onde a Confederação Nacional do Comércio (CNC) atua como entidade 
colaboradora junto a Comissão Especial de acompanhamento das adesões e aplicações dos 
Guias de Boas Práticas.

A Fecomércio RN possui assento no Conselho sendo representada, na ocasião, pelo diretor 
da Federação, Daltro Paiva. Dentre os itens discutidos na pauta, foi realizada a apresentação 
do projeto de criação do Conselho Estadual de Combate à Pirataria de Santa Catarina, como 
exemplo para discussão, entre os membros do conselho, sobre novas iniciativas acerca do tema.

Tecnologia 5G é apresentado ao COMCIT
Na sexta-feira (8), ocorreu a 70ª Reunião Ordinária 
do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia 
(Comcit), órgão de natureza consultiva e deliberativa, 
destinado a orientar a atuação da Prefeitura de 
Natal no desenvolvimento científico e tecnológico. O 
colegiado também julga os projetos que demandem 
recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência e 
Tecnologia (Facitec).

Na pauta de discussões, os membros do colegiado 
realizaram a escolha do vice-presidente do Comcit. 
Foi realizada a apresentação do Projeto Wi-Fi Natal e da tecnologia 5G na capital potiguar, 
ambas conduzidas pela representante da Secretaria Municipal de Planejamento e presidente 
do COMCIT, Joana Guerra.

O órgão consultivo também deliberou a respeito do plano de Cidade Inteligente do município. 
A Fecomércio RN possui representação no Conselho, tendo como membros o assessor técnico, 
Jaime Mariz, bem como o diretor, George Ramalho.

Setor automotivo debate panorama do segmento no Brasil 
O vice-presidente da Fecomércio RN, Itamar 
Manso, participou na quarta-feira, 13, da primeira 
reunião Ordinária da Câmara Brasileira do 
Comércio de Peças e Acessórios para Veículos 
(CBCPAVE), órgão vinculado à Confederação 
Nacional Comércio. A Fecomércio RN possui 
representação no colegiado consultivo.

Entrou na pauta da reunião também, a Câmara 
Temática de Gestão e Coordenação do PNATRANS 
(CTPNAT), feita por Rodrigo Moreira, integrante da 
CBCPAVE e representante da CNC junto ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Na sequência, o representante do Sincopeças RS, Marco Antônio, falou sobre o PCMSO e as 
ações que o órgão consultivo deve implementar para alertar o setor.

A pauta também contou com relato do presidente da CBCPAVE, Ranieri Leitão, que abordou as 
ações a serem implementadas no âmbito da Inspeção Técnica Veicular (ITV) para sensibilizar 
a sociedade brasileira. Já a certificação do Vendedor de Autopeças foi tema pautado pelo 
consultor Sérgio Alvarenga. Os membros também foram informados sobre o acompanhamento 
legislativo de pautas importantes para a categoria. 
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