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SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN-Governador sanciona 

Lei que institui o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico 
 

 

A concessão de licenças e laudos técnicos pelo Corpo de Bombeiros agora serão mais 

rápidas, abrindo novas perspectivas para a economia, especialmente para a construção 

civil. O governador Robinson Faria sancionou na manhã desta segunda-feira (7), a Lei 

que institui o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do RN (Cosip) e revoga a 

Lei Estadual nº 4.436 de 9 de dezembro de 1974, aprovada pela Assembleia Legislativa 

em julho passado. 

Dessa forma, o Estado passa a ter um instrumento atualizado às mais modernas 

tecnologias e procedimentos contra incêndios e controle de pânico, possibilitando, 

também, uma atuação mais efetiva na proteção à vida dos cidadãos e ao patrimônio 
público e privado. 

“Esse código passou por uma espera de 40 anos e é uma vitória do protagonismo coletivo, 

quando o governo, setor privado e sociedade buscam soluções juntos. Com a sanção desta 

lei, será ampliada a segurança jurídica, ao mesmo tempo que fomentamos a segurança 

contra incêndio e pânico, aumentando assim a oferta de empregos de maneira a 
movimentar a economia”, enfatizou Robinson. 

A nova proposta do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico trará melhorias para o 

cotidiano das instituições implicadas com normas de segurança, especialmente o Corpo 
de Bombeiros. 

“Um dos avanços é a celeridade na análise dos projetos de pequeno risco, de maneira que 

o Corpo de Bombeiros poderá celebrar compromisso de ajustamento de condutas”, disse 

o coronel BM Sócrates Vieira de Mendonça Junior, comandante da corporação. 

O deputado estadual Tomba Farias, relator do processo do regulamento na Assembleia 

Legislativa, relembrou que o projeto foi aprovado por unanimidade na Casa e demandou 

diversas reuniões com variados setores da sociedade, como Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura, Fecomércio, Fiern, Faern e Sinduscon. 

 



 

CONTINUAÇÃO: 

“Desde que ingressou na Casa, vínhamos discutindo o regimento nas comissões temáticas 

para que pudéssemos aprimora-lo em face da complexidade da matéria que demandou a 

opinião dessas entidades. Esse é o resultado de uma luta conjunta que trará benefícios a 
toda sociedade”, finalizou o deputado. 

Entrega de equipamentos 
Durante a solenidade, com investimento de R$1,1 milhão,  foram entregues três veículos, 

sendo dois de resgate para atendimentos hospitalares e um para suporte básico de busca e 

salvamento, além de monitores para análises dos processos digitalizados pelo serviço 

técnico de engenharia. 

Outros R$ 600 mil serão liberados para a compra de equipamentos de proteção individual 
(EPI). 
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Governador sanciona Lei que institui o 

Código de Segurança contra Incêndio 

 

A concessão de licenças e laudos técnicos pelo Corpo de Bombeiros agora serão mais rápidas, 

abrindo novas perspectivas para a economia, especialmente para a construção civil. O governador 

Robinson Faria sancionou na manhã desta segunda-feira (7), a Lei que institui o Código de 

Segurança contra Incêndio e Pânico do RN (Cosip) e revoga a Lei Estadual nº 4.436 de 9 de 

dezembro de 1974, aprovada pela Assembleia Legislativa em julho passado. 

Dessa forma, o Estado passa a ter um instrumento atualizado às mais modernas tecnologias e 

procedimentos contra incêndios e controle de pânico, possibilitando, também, uma atuação mais 

efetiva na proteção à vida dos cidadãos e ao patrimônio público e privado. 

“Esse código passou por uma espera de 40 anos e é uma vitória do protagonismo coletivo, quando 

o governo, setor privado e sociedade buscam soluções juntos. Com a sanção desta lei, será 

ampliada a segurança jurídica, ao mesmo tempo que fomentamos a segurança contra incêndio e 

pânico, aumentando assim a oferta de empregos de maneira a movimentar a economia”, enfatizou 

Robinson. 

A nova proposta do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico trará melhorias para o 

cotidiano das instituições implicadas com normas de segurança, especialmente o Corpo de 

Bombeiros. 

“Um dos avanços é a celeridade na análise dos projetos de pequeno risco, de maneira que o Corpo 

de Bombeiros poderá celebrar compromisso de ajustamento de condutas”, disse o coronel BM 

Sócrates Vieira de Mendonça Junior, comandante da corporação. 

O deputado estadual Tomba Farias, relator do processo do regulamento na Assembleia 

Legislativa, relembrou que o projeto foi aprovado por unanimidade na Casa e demandou diversas 

reuniões com variados setores da sociedade, como Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura, Fecomércio, Fiern, Faern e Sinduscon. 

“Desde que ingressou na Casa, vínhamos discutindo o regimento nas comissões temáticas para 

que pudéssemos aprimora-lo em face da complexidade da matéria que demandou a opinião dessas  
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entidades. Esse é o resultado de uma luta conjunta que trará benefícios a toda sociedade”, 

finalizou o deputado. 

Entrega de equipamentos 
Durante a solenidade, com investimento de R$1,1 milhão,  foram entregues três veículos, sendo 

dois de resgate para atendimentos hospitalares e um para suporte básico de busca e salvamento, 

além de monitores para análises dos processos digitalizados pelo serviço técnico de engenharia. 

Outros R$ 600 mil serão liberados para a compra de equipamentos de proteção individual (EPI). 

ASSECOM/RN 
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Governador sanciona Lei que moderniza segurança contra incêndio 

Lei torna concessão de licenças e laudos mais ágeis. 
 

 
Com investimento de R$1,1 milhão, foram entregues três veículos e monitores ao Corpo de Bombeiros (Foto: 

Demis Roussuos/Assecom/Governo do RN) 

 

A concessão de licenças e laudos técnicos pelo Corpo de Bombeiros agora serão mais rápidas, 

abrindo novas perspectivas para a economia, especialmente para a construção civil. O 

governador Robinson Faria sancionou na manhã desta segunda-feira (7), a Lei que institui o 

Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do RN (Cosip) e revoga a Lei Estadual nº 

4.436 de 9 de dezembro de 1974, aprovada pela Assembleia Legislativa em julho passado. 

Dessa forma, o Estado passa a ter um instrumento atualizado às mais modernas tecnologias e 

procedimentos contra incêndios e controle de pânico, possibilitando, também, uma atuação 

mais efetiva na proteção à vida dos cidadãos e ao patrimônio público e privado. 

“Esse código passou por uma espera de 40 anos e é uma vitória do protagonismo coletivo, 

quando o governo, setor privado e sociedade buscam soluções juntos. Com a sanção desta lei, 

será ampliada a segurança jurídica, ao mesmo tempo que fomentamos a segurança contra 

incêndio e pânico, aumentando assim a oferta de empregos de maneira a movimentar a 

economia”, enfatizou Robinson. 

A nova proposta do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico trará melhorias para o 

cotidiano das instituições implicadas com normas de segurança, especialmente o Corpo de 

Bombeiros. 
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“Um dos avanços é a celeridade na análise dos projetos de pequeno risco, de maneira que o 

Corpo de Bombeiros poderá celebrar compromisso de ajustamento de condutas”, disse o 

coronel BM Sócrates Vieira de Mendonça Junior, comandante da corporação. 

O deputado estadual Tomba Farias, relator do processo do regulamento na Assembleia 

Legislativa, relembrou que o projeto foi aprovado por unanimidade na Casa e demandou 

diversas reuniões com variados setores da sociedade, como Conselho Regional de Engenharia 

e Arquitetura, Fecomércio, Fiern, Faern e Sinduscon. 

“Desde que ingressou na Casa, vínhamos discutindo o regimento nas comissões temáticas para 

que pudéssemos aprimora-lo em face da complexidade da matéria que demandou a opinião 

dessas entidades. Esse é o resultado de uma luta conjunta que trará benefícios a toda 

sociedade”, finalizou o deputado. 

Entrega de equipamentos 
Durante a solenidade, com investimento de R$1,1 milhão, foram entregues três veículos, 

sendo dois de resgate para atendimentos hospitalares e um para suporte básico de busca e 

salvamento, além de monitores para análises dos processos digitalizados pelo serviço técnico 

de engenharia. 

Outros R$ 600 mil serão liberados para a compra de equipamentos de proteção individual 

(EPI). 

 

 
Concessão de licenças e laudos técnicos pelo Corpo de Bombeiros agora serão mais rápidas, abrindo novas 

perspectivas para a economia (Foto: Demis Roussos/Assecom/Governo do RN) 
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Governador sanciona Lei 

que institui o Código de 

Segurança contra Incêndio 

e Pânico 

 

A concessão de licenças e laudos técnicos pelo Corpo de Bombeiros 

agora serão mais rápidas, abrindo novas perspectivas para a 

economia, especialmente para a construção civil. O governador 

Robinson Faria sancionou na manhã desta segunda-feira (7), a Lei que 

institui o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do RN (Cosip) 

e revoga a Lei Estadual nº 4.436 de 9 de dezembro de 1974, aprovada 

pela Assembleia Legislativa em julho passado. 

http://www.chaguinha.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Bombeiros-Novo-C%C3%B3digo-de-Seguran%C3%A7a_Demis-Roussos-3.jpg


 

CONTINUAÇÃO: 

Dessa forma, o Estado passa a ter um instrumento atualizado às mais 

modernas tecnologias e procedimentos contra incêndios e controle de 

pânico, possibilitando, também, uma atuação mais efetiva na proteção 

à vida dos cidadãos e ao patrimônio público e privado. 

“Esse código passou por uma espera de 40 anos e é uma vitória do 

protagonismo coletivo, quando o governo, setor privado e sociedade 

buscam soluções juntos. Com a sanção desta lei, será ampliada a 

segurança jurídica, ao mesmo tempo que fomentamos a segurança 

contra incêndio e pânico, aumentando assim a oferta de empregos de 

maneira a movimentar a economia”, enfatizou Robinson. 

A nova proposta do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico 

trará melhorias para o cotidiano das instituições implicadas com 

normas de segurança, especialmente o Corpo de Bombeiros. 

“Um dos avanços é a celeridade na análise dos projetos de pequeno 

risco, de maneira que o Corpo de Bombeiros poderá celebrar 

compromisso de ajustamento de condutas”, disse o coronel BM 

Sócrates Vieira de Mendonça Junior, comandante da corporação. 

O deputado estadual Tomba Farias, relator do processo do 

regulamento na Assembleia Legislativa, relembrou que o projeto foi 

aprovado por unanimidade na Casa e demandou diversas reuniões com 

variados setores da sociedade, como Conselho Regional de Engenharia 

e Arquitetura, Fecomércio, Fiern, Faern e Sinduscon. 

“Desde que ingressou na Casa, vínhamos discutindo o regimento nas 

comissões temáticas para que pudéssemos aprimora-lo em face da 

complexidade da matéria que demandou a opinião dessas entidades.  
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Esse é o resultado de uma luta conjunta que trará benefícios a toda 

sociedade”, finalizou o deputado. 

 

Entrega de equipamentos 

Durante a solenidade, com investimento de R$1,1 milhão,  foram 

entregues três veículos, sendo dois de resgate para atendimentos 

hospitalares e um para suporte básico de busca e salvamento, além de 

monitores para análises dos processos digitalizados pelo serviço 

técnico de engenharia. 

Outros R$ 600 mil serão liberados para a compra de equipamentos de 

proteção individual (EPI). 
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Marcelo Queiroz participa do lançamento do Novo 
Código de Segurança contra Incêndio 

 

O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz participou na manhã 

desta segunda- feira (7) da solenidade de lançamento do Novo Código de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico do RN, que simplifica o processo de 

obtenção das licenças do Corpo de Bombeiros por parte dos estabelecimentos 

empresariais. Além disso, também foi inserido um item que permite às micro 

e pequenas empresas parcelar em até cinco vezes o pagamento das taxas, o 

que redunda em um grande alívio para os caixas cada vez mais apertados de 

nossas empresas. 

“O momento é de aplaudir e agradecer, em nome dos empresários do 

comércio e dos serviços deste Estado, ao governador Robinson Farias, à 

Assembleia Legislativa e ao Corpo de Bombeiros Militar do RN. Mudanças 

como essa, terão impacto direto na melhoria do ambiente para negócios no 

Rio Grande do Norte, gerando emprego, renda e receitas para os cofres 

públicos. Todos ganham com esta simplificação”, afirma Marcelo Queiroz. 

Durante a solenidade, o governador Robinson Farias ressaltou as importantes 

parcerias do setor público e privado. “Esse código passou por uma espera de 

40 anos e é uma vitória do protagonismo coletivo, quando o governo, setor 

privado e sociedade buscam soluções juntos. Com a sanção desta lei, será  
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ampliada a segurança jurídica, ao mesmo tempo que fomentamos a 

segurança contra incêndio e pânico, aumentando assim a oferta de empregos 

de maneira a movimentar a economia”, enfatizou Robinson. 

A nova proposta do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico trará 

melhorias para o cotidiano das instituições implicadas com normas de 

segurança, especialmente o Corpo de Bombeiros. 

“Um dos avanços é a celeridade na análise dos projetos de pequeno risco, de 

maneira que o Corpo de Bombeiros poderá celebrar compromisso de 

ajustamento de condutas”, disse o coronel BM Sócrates Vieira de Mendonça 

Junior, comandante da corporação. 

O deputado estadual Tomba Farias, relator do processo do regulamento na 

Assembleia Legislativa, relembrou que o projeto foi aprovado por 

unanimidade na Casa e demandou diversas reuniões com variados setores da 

sociedade, como Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Fecomércio, 

Fiern, Faern e Sinduscon. 

“Desde que ingressou na Casa, vínhamos discutindo o regimento nas 

comissões temáticas para que pudéssemos aprimora-lo em face da 

complexidade da matéria que demandou a opinião dessas entidades. Esse é o 

resultado de uma luta conjunta que trará benefícios a toda sociedade”, 

finalizou o deputado. 

Estiveram também presentes na solenidade o vice-presidente da Fiern, Pedro 

Terceiro de Melo; o diretor de operações do Sebrae, Eduardo Viana; o 

presidente do Sinduscon, Arnaldo Gaspar; a secretária de segurança do 

Estado, Sheila Freitas, dentre outras autoridades. 
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Governador sanciona Lei que institui o Código 
de Segurança contra Incêndio e Pânico 

 
 
A concessão de licenças e laudos técnicos pelo Corpo de Bombeiros agora serão mais 
rápidas, abrindo novas perspectivas para a economia, especialmente para a construção 
civil. O governador Robinson Faria sancionou na manhã desta segunda-feira (7), a Lei 
que institui o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do RN (Cosip) e revoga a 
Lei Estadual nº 4.436 de 9 de dezembro de 1974, aprovada pela Assembleia Legislativa 
em julho passado. 
Dessa forma, o Estado passa a ter um instrumento atualizado às mais modernas 
tecnologias e procedimentos contra incêndios e controle de pânico, possibilitando, 
também, uma atuação mais efetiva na proteção à vida dos cidadãos e ao patrimônio 
público e privado. 
“Esse código passou por uma espera de 40 anos e é uma vitória do protagonismo 
coletivo, quando o governo, setor privado e sociedade buscam soluções juntos. Com a 
sanção desta lei, será ampliada a segurança jurídica, ao mesmo tempo que fomentamos 
a segurança contra incêndio e pânico, aumentando assim a oferta de empregos de 
maneira a movimentar a economia”, enfatizou Robinson. 
A nova proposta do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico trará melhorias para 
o cotidiano das instituições implicadas com normas de segurança, especialmente o 
Corpo de Bombeiros. 
“Um dos avanços é a celeridade na análise dos projetos de pequeno risco, de maneira 
que o Corpo de Bombeiros poderá celebrar compromisso de ajustamento de condutas”, 
disse o coronel BM Sócrates Vieira de Mendonça Junior, comandante da corporação. 
O deputado estadual Tomba Farias, relator do processo do regulamento na Assembleia 
Legislativa, relembrou que o projeto foi aprovado por unanimidade na Casa e demandou  
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diversas reuniões com variados setores da sociedade, como Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura, Fecomércio, Fiern, Faern e Sinduscon. 
“Desde que ingressou na Casa, vínhamos discutindo o regimento nas comissões 
temáticas para que pudéssemos aprimora-lo em face da complexidade da matéria que 
demandou a opinião dessas entidades. Esse é o resultado de uma luta conjunta que 
trará benefícios a toda sociedade”, finalizou o deputado. 
 
Entrega de equipamentos 
Durante a solenidade, com investimento de R$1,1 milhão,  foram entregues três 
veículos, sendo dois de resgate para atendimentos hospitalares e um para suporte 
básico de busca e salvamento, além de monitores para análises dos processos 
digitalizados pelo serviço técnico de engenharia. 
Outros R$ 600 mil serão liberados para a compra de equipamentos de proteção 
individual (EPI). 
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Governador sanciona Código de 

Segurança contra Incêndio e Pânico 

Com concessão, estado passa a ter instrumento atualizado às mais modernas 

tecnologias e procedimentos contra incêndios e controle de pânico, 

possibilitando atuação mais efetiva 

Demis Roussos 
Robinson Faria sancionou lei 

Redação 

A concessão de licenças e laudos técnicos pelo Corpo de Bombeiros agora 
serão mais rápidas, abrindo novas perspectivas para a economia, 
especialmente para a construção civil. O governador Robinson Faria 
sancionou na manhã desta segunda-feira, 07, a Lei que institui o Código de 
Segurança contra Incêndio e Pânico do RN (Cosip) e revoga a Lei Estadual nº 
4.436 de 9 de dezembro de 1974, aprovada pela Assembleia Legislativa em 
julho passado. 

Dessa forma, o Estado passa a ter um instrumento atualizado às mais 
modernas tecnologias e procedimentos contra incêndios e controle de pânico, 
possibilitando, também, uma atuação mais efetiva na proteção à vida dos 
cidadãos e ao patrimônio público e privado. 

“Esse código passou por uma espera de 40 anos e é uma vitória do 
protagonismo coletivo, quando o governo, setor privado e sociedade buscam 
soluções juntos. Com a sanção desta lei, será ampliada a segurança jurídica, ao  
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mesmo tempo que fomentamos a segurança contra incêndio e pânico, 
aumentando assim a oferta de empregos de maneira a movimentar a 
economia”, enfatizou Robinson. 

A nova proposta do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico trará 
melhorias para o cotidiano das instituições implicadas com normas de 
segurança, especialmente o Corpo de Bombeiros. 

“Um dos avanços é a celeridade na análise dos projetos de pequeno risco, de 
maneira que o Corpo de Bombeiros poderá celebrar compromisso de 
ajustamento de condutas”, disse o coronel BM Sócrates Vieira de Mendonça 
Junior, comandante da corporação. 

O deputado estadual Tomba Farias, relator do processo do regulamento na 
Assembleia Legislativa, relembrou que o projeto foi aprovado por 
unanimidade na Casa e demandou diversas reuniões com variados setores da 
sociedade, como Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Fecomércio, 
Fiern, Faern e Sinduscon. 

“Desde que ingressou na Casa, vínhamos discutindo o regimento nas 
comissões temáticas para que pudéssemos aprimora-lo em face da 
complexidade da matéria que demandou a opinião dessas entidades. Esse é o 
resultado de uma luta conjunta que trará benefícios a toda sociedade”, 
finalizou o deputado. 
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Governador sanciona Lei que institui o 

Código de Segurança contra Incêndio e 

Pânico 

 
 

A concessão de licenças e laudos técnicos pelo Corpo de Bombeiros agora 

serão mais rápidas, abrindo novas perspectivas para a economia, especialmente 

para a construção civil. O governador Robinson Faria sancionou na manhã 

desta segunda-feira (7), a Lei que institui o Código de Segurança contra 

Incêndio e Pânico do RN (Cosip) e revoga a Lei Estadual nº 4.436 de 9 de 

dezembro de 1974, aprovada pela Assembleia Legislativa em julho passado. 

Dessa forma, o Estado passa a ter um instrumento atualizado às mais modernas 

tecnologias e procedimentos contra incêndios e controle de pânico, 

possibilitando, também, uma atuação mais efetiva na proteção à vida dos 

cidadãos e ao patrimônio público e privado. 
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“Esse código passou por uma espera de 40 anos e é uma vitória do 

protagonismo coletivo, quando o governo, setor privado e sociedade buscam 

soluções juntos. Com a sanção desta lei, será ampliada a segurança jurídica, ao 

mesmo tempo que fomentamos a segurança contra incêndio e pânico, 

aumentando assim a oferta de empregos de maneira a movimentar a 

economia”, enfatizou Robinson. 

A nova proposta do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico trará 

melhorias para o cotidiano das instituições implicadas com normas de 

segurança, especialmente o Corpo de Bombeiros. 

“Um dos avanços é a celeridade na análise dos projetos de pequeno risco, de 

maneira que o Corpo de Bombeiros poderá celebrar compromisso de 

ajustamento de condutas”, disse o coronel BM Sócrates Vieira de Mendonça 

Junior, comandante da corporação. 

O deputado estadual Tomba Farias, relator do processo do regulamento na 

Assembleia Legislativa, relembrou que o projeto foi aprovado por unanimidade 

na Casa e demandou diversas reuniões com variados setores da sociedade, 

como Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Fecomércio, Fiern, 

Faern e Sinduscon. 

“Desde que ingressou na Casa, vínhamos discutindo o regimento nas comissões 

temáticas para que pudéssemos aprimora-lo em face da complexidade da 

matéria que demandou a opinião dessas entidades. Esse é o resultado de uma 

luta conjunta que trará benefícios a toda sociedade”, finalizou o deputado. 
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Governador sanciona Lei que 

institui o Código contra 

Incêndio 
Estado passa a ter um instrumento atualizado às mais modernas tecnologias 

Por Redação 

 

 

A concessão de licenças e laudos técnicos pelo Corpo de Bombeiros agora serão mais rápidas, 

abrindo novas perspectivas para a economia, especialmente para a construção civil. O governador 

Robinson Faria sancionou na manhã desta segunda-feira (7), a Lei que institui o Código de 

Segurança contra Incêndio e Pânico do RN (Cosip) e revoga a Lei Estadual nº 4.436 de 9 de 

dezembro de 1974, aprovada pela Assembleia Legislativa em julho passado. 

Dessa forma, o Estado passa a ter um instrumento atualizado às mais modernas tecnologias e 

procedimentos contra incêndios e controle de pânico, possibilitando, também, uma atuação mais 

efetiva na proteção à vida dos cidadãos e ao patrimônio público e privado. 

“Esse código passou por uma espera de 40 anos e é uma vitória do protagonismo coletivo, quando 

o governo, setor privado e sociedade buscam soluções juntos. Com a sanção desta lei, será 

ampliada a segurança jurídica, ao mesmo tempo que fomentamos a segurança contra incêndio e 

pânico, aumentando assim a oferta de empregos de maneira a movimentar a economia”, enfatizou 

Robinson. 
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A nova proposta do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico trará melhorias para o 

cotidiano das instituições implicadas com normas de segurança, especialmente o Corpo de 

Bombeiros. 

“Um dos avanços é a celeridade na análise dos projetos de pequeno risco, de maneira que o Corpo 

de Bombeiros poderá celebrar compromisso de ajustamento de condutas”, disse o coronel BM 

Sócrates Vieira de Mendonça Junior, comandante da corporação. 

O deputado estadual Tomba Farias, relator do processo do regulamento na Assembleia 

Legislativa, relembrou que o projeto foi aprovado por unanimidade na Casa e demandou diversas 

reuniões com variados setores da sociedade, como Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura, Fecomércio, Fiern, Faern e Sinduscon. 

“Desde que ingressou na Casa, vínhamos discutindo o regimento nas comissões temáticas para 

que pudéssemos aprimora-lo em face da complexidade da matéria que demandou a opinião dessas 

entidades. Esse é o resultado de uma luta conjunta que trará benefícios a toda sociedade”, 

finalizou o deputado. 

Entrega de equipamentos 
Durante a solenidade, com investimento de R$1,1 milhão,  foram entregues três veículos, sendo 

dois de resgate para atendimentos hospitalares e um para suporte básico de busca e salvamento, 

além de monitores para análises dos processos digitalizados pelo serviço técnico de engenharia. 

Outros R$ 600 mil serão liberados para a compra de equipamentos de proteção individual (EPI). 
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Marcelo Queiroz participa do 

lançamento do Novo Código 

contra Incêndio 
Robinson Faria ressaltou as importantes parcerias do setor público e privado 

Por Redação 

 

 

O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz participou na manhã desta segunda- feira 

(7) da solenidade de lançamento do Novo Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do RN, 

que simplifica o processo de obtenção das licenças do Corpo de Bombeiros por parte dos 

estabelecimentos empresariais. Além disso, também foi inserido um item que permite às micro e 

pequenas empresas parcelar em até cinco vezes o pagamento das taxas, o que redunda em um 

grande alívio para os caixas cada vez mais apertados de nossas empresas. 

“O momento é de aplaudir e agradecer, em nome dos empresários do comércio e dos serviços 

deste Estado, ao governador Robinson Farias, à Assembleia Legislativa e ao Corpo de Bombeiros 

Militar do RN. Mudanças como essa, terão impacto direto na melhoria do ambiente para negócios 

no Rio Grande do Norte, gerando emprego, renda e receitas para os cofres públicos. Todos 

ganham com esta simplificação”, afirma Marcelo Queiroz. 

Durante a solenidade, o governador Robinson Faria ressaltou as importantes parcerias do setor 

público e privado. “Esse código passou por uma espera de 40 anos e é uma vitória do 

protagonismo coletivo, quando o governo, setor privado e sociedade buscam soluções juntos. Com  
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a sanção desta lei, será ampliada a segurança jurídica, ao mesmo tempo que fomentamos a 

segurança contra incêndio e pânico, aumentando assim a oferta de empregos de maneira a 

movimentar a economia”, enfatizou Robinson. 

A nova proposta do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico trará melhorias para o 

cotidiano das instituições implicadas com normas de segurança, especialmente o Corpo de 

Bombeiros. 

“Um dos avanços é a celeridade na análise dos projetos de pequeno risco, de maneira que o Corpo 

de Bombeiros poderá celebrar compromisso de ajustamento de condutas”, disse o coronel BM 

Sócrates Vieira de Mendonça Junior, comandante da corporação. 

O deputado estadual Tomba Farias, relator do processo do regulamento na Assembleia 

Legislativa, relembrou que o projeto foi aprovado por unanimidade na Casa e demandou diversas 

reuniões com variados setores da sociedade, como Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura, Fecomércio, Fiern, Faern e Sinduscon. 

“Desde que ingressou na Casa, vínhamos discutindo o regimento nas comissões temáticas para 

que pudéssemos aprimora-lo em face da complexidade da matéria que demandou a opinião dessas 

entidades. Esse é o resultado de uma luta conjunta que trará benefícios a toda sociedade”, 

finalizou o deputado. 

Estiveram também presentes na solenidade o vice-presidente da Fiern, Pedro Terceiro de Melo; o 

diretor de operações do Sebrae, Eduardo Viana; o presidente do Sinduscon, Arnaldo Gaspar; a 

secretária de segurança do Estado, Sheila Freitas, dentre outras autoridades. 
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Marcelo Queiroz participa do lançamento do Novo Código de 

Segurança contra Incêndio 
 

 

O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz participou na manhã desta 

segunda- feira (7) da solenidade de lançamento do Novo Código de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico do RN, que simplifica o processo de obtenção das licenças do 

Corpo de Bombeiros por parte dos estabelecimentos empresariais. Além disso, 

também foi inserido um item que permite às micro e pequenas empresas parcelar em 

até cinco vezes o pagamento das taxas, o que redunda em um grande alívio para os 

caixas cada vez mais apertados de nossas empresas. 

“O momento é de aplaudir e agradecer, em nome dos empresários do comércio e dos 

serviços deste Estado, ao governador Robinson Farias, à Assembleia Legislativa e ao 

Corpo de Bombeiros Militar do RN. Mudanças como essa, terão impacto direto na 

melhoria do ambiente para negócios no Rio Grande do Norte, gerando emprego, 

renda e receitas para os cofres públicos. Todos ganham com esta simplificação”, 

afirma Marcelo Queiroz. 

Durante a solenidade, o governador Robinson Farias ressaltou as importantes 

parcerias do setor público e privado. “Esse código passou por uma espera de 40 anos 

e é uma vitória do protagonismo coletivo, quando o governo, setor privado e 

sociedade buscam soluções juntos. Com a sanção desta lei, será ampliada a segurança 

jurídica, ao mesmo tempo que fomentamos a segurança contra incêndio e pânico,  
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aumentando assim a oferta de empregos de maneira a movimentar a economia”, 

enfatizou Robinson. 

A nova proposta do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico trará melhorias 

para o cotidiano das instituições implicadas com normas de segurança, especialmente 

o Corpo de Bombeiros. 

“Um dos avanços é a celeridade na análise dos projetos de pequeno risco, de maneira 

que o Corpo de Bombeiros poderá celebrar compromisso de ajustamento de 

condutas”, disse o coronel BM Sócrates Vieira de Mendonça Junior, comandante da 

corporação. 

O deputado estadual Tomba Farias, relator do processo do regulamento na 

Assembleia Legislativa, relembrou que o projeto foi aprovado por unanimidade na 

Casa e demandou diversas reuniões com variados setores da sociedade, como 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Fecomércio, Fiern, Faern e 

Sinduscon. 

“Desde que ingressou na Casa, vínhamos discutindo o regimento nas comissões 

temáticas para que pudéssemos aprimora-lo em face da complexidade da matéria que 

demandou a opinião dessas entidades. Esse é o resultado de uma luta conjunta que 

trará benefícios a toda sociedade”, finalizou o deputado. 

Estiveram também presentes na solenidade o vice-presidente da Fiern, Pedro Terceiro 

de Melo; o diretor de operações do Sebrae, Eduardo Viana; o presidente do 

Sinduscon, Arnaldo Gaspar; a secretária de segurança do Estado, Sheila Freitas, 

dentre outras autoridades. 
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Governador sanciona Lei que 

institui o Código de Segurança 

contra Incêndio 

 

A concessão de licenças e laudos técnicos pelo Corpo de Bombeiros 

agora serão mais rápidas, abrindo novas perspectivas para a 

economia, especialmente para a construção civil. O governador 

Robinson Faria sancionou na manhã desta segunda-feira (7), a Lei que 

institui o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do RN (Cosip) 

e revoga a Lei Estadual nº 4.436 de 9 de dezembro de 1974, aprovada 

pela Assembleia Legislativa em julho passado. 

Dessa forma, o Estado passa a ter um instrumento atualizado às mais 

modernas tecnologias e procedimentos contra incêndios e controle de  

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Bombeiros-Novo-C%C3%B3digo-de-Seguran%C3%A7a_Demis-Roussos-3-750x500.jpg
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pânico, possibilitando, também, uma atuação mais efetiva na proteção 

à vida dos cidadãos e ao patrimônio público e privado. 

“Esse código passou por uma espera de 40 anos e é uma vitória do 

protagonismo coletivo, quando o governo, setor privado e sociedade 

buscam soluções juntos. Com a sanção desta lei, será ampliada a 

segurança jurídica, ao mesmo tempo que fomentamos a segurança 

contra incêndio e pânico, aumentando assim a oferta de empregos de 

maneira a movimentar a economia”, enfatizou Robinson. 

A nova proposta do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico 

trará melhorias para o cotidiano das instituições implicadas com 

normas de segurança, especialmente o Corpo de Bombeiros. 

“Um dos avanços é a celeridade na análise dos projetos de pequeno 

risco, de maneira que o Corpo de Bombeiros poderá celebrar 

compromisso de ajustamento de condutas”, disse o coronel BM 

Sócrates Vieira de Mendonça Junior, comandante da corporação. 

O deputado estadual Tomba Farias, relator do processo do 

regulamento na Assembleia Legislativa, relembrou que o projeto foi 

aprovado por unanimidade na Casa e demandou diversas reuniões com 

variados setores da sociedade, como Conselho Regional de Engenharia 

e Arquitetura, Fecomércio, Fiern, Faern e Sinduscon. 

“Desde que ingressou na Casa, vínhamos discutindo o regimento nas 

comissões temáticas para que pudéssemos aprimora-lo em face da 

complexidade da matéria que demandou a opinião dessas entidades. 

Esse é o resultado de uma luta conjunta que trará benefícios a toda 

sociedade”, finalizou o deputado. 
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Entrega de equipamentos 

Durante a solenidade, com investimento de R$1,1 milhão,  foram 

entregues três veículos, sendo dois de resgate para atendimentos 

hospitalares e um para suporte básico de busca e salvamento, além de 

monitores para análises dos processos digitalizados pelo serviço 

técnico de engenharia. 

Outros R$ 600 mil serão liberados para a compra de equipamentos de 

proteção individual (EPI). 
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FECOMÉRCIO/RN REALIZARÁ EVENTO 

MODERNIZAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS 

NO DIA 21 DE AGOSTO. 

 

 

Um evento para esclarecer as dúvidas e informar de maneira clara e objetiva sobre 

as novas regras do arcabouço trabalhista brasileiro. Em breve daremos mais 

detalhes e começaremos a distribuição dos convites, que será feita por todas as 

entidade parceiras na realização. 

A ideia é focarmos em empresários de todos os portes, empreendedores, 

profissionais de RH e multiplicadores. 
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Fecomércio debate modernização 

das Leis Trabalhistas 
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Frutos do Ócio 

O professor Nivaldo Ferreira lançou na última quinta-feira, nos jardins da Câmara 

Municipal do Natal, “Frutos do Ócio” quinto livro de sua autoria.  Ao lado do filho, 

o advogado Júlio Protásio, e da nora vereadora Ana Paula Araújo, o escritor 

recebeu o abraço de muitos amigos, em sessão marcada pela amizade e a presença de 

expressivos nomes da nossa sociedade. A colunista marcou presença e traz alguns 

clicks do evento. 

  

 

Prof. Nivaldo Ferreira com o filho Júlio e a nora Ana Paula 

http://www.liegebarbalho.com/frutos-do-ocio-2/
http://www.liegebarbalho.com/wp-content/uploads/2017/08/LV-01.jpg
http://www.liegebarbalho.com/wp-content/uploads/2017/08/LV-01.jpg


 

CONTINUAÇÃO: 

 

Presença do Cônego José Mário e o empresário Paulo de Paula 

 

Ver. Preto Aquino, a colunista e o Pres. Fecomércio, Marcelo Queiroz 
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O jurista Paulo Lopo Saraiva e Fernando Augusto Barbalho 
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Elegância de Carminha Santos e Zélia Madruga 

 

O escritor em pose com o advogado Paulo César 
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Simpatia de Sheila Cristiane e a vereadora Ana Paula Araújo 

 

O anfitrião em pose com o amigo Cônego José Mário 
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Sistema Fecomércio prestigia abertura do 7º 
Festival de Inverno de Serra de São Bento 

 
Por meio do Sesc, instituição levou atrações culturais mais uma vez ao 
festival, que aconteceu entre 04 e 06 de agosto 
 
O Sistema Fecomércio RN participou do 7º Festival de Inverno de Serra de 
São Bento, que começou na última sexta-feira, 04 de agosto, e seguiu até o 
domingo (06). Por meio do Sesc, a instituição levou atrações culturais como a 
Bossa & Jazz Street Band e o cantor Isaque Galvão. 
 
A solenidade de abertura contou com a presença do presidente da 
Fecomércio, Marcelo Fernandes de Queiroz, e de autoridades municipais e 
estaduais, como o secretário estadual de Turismo, Ruy Gaspar, o presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado, Ezequiel Ferreira, a prefeita da cidade, 
Wanessa de Morais e o secretário municipal de Turismo, Diel Figueiredo.  
 
“Este festival cresce a olhos vistos a cada ano”, frisou o presidente da 
Fecomércio. Para ele, o município, encravado na região da Borborema 
Potiguar, a 115 km da cidade de Natal, tem grande potencial turístico. 
“Utilizar as características climáticas desta microrregião do nosso estado para 
dar aos nossos visitantes novas opções de turismo, que vão além do  

https://4.bp.blogspot.com/-YR0-nJ3P0Fs/WYiN1pnpWVI/AAAAAAABjck/dTkqEt2VwToKJFWFNW1VKLsZldc6ZKSigCLcBGAs/s1600/Serra-do-S%25C3%25A3o-Bento-484x363.jpeg
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consagrado – e já um pouco exaurido – turismo de ‘sol e mar, é um excelente 
caminho”, ponderou Marcelo Queiroz. 
 
A prefeita Wanessa Morais ressaltou a relevância do apoio do Sistema 
Fecomércio mais uma vez ao festival. “O festival hoje é nosso principal 
evento. Em torno dele, as pessoas conseguem vender seus produtos. É todo 
um ciclo que gira, principalmente nessa época do ano. É muito importante o 
apoio da Fecomércio, principalmente nesse período de dificuldade que as 
prefeituras vêm enfrentando. Aliás, a instituição está presente na cidade 
desde o início da nossa gestão, desde antes do festival”. 
 
O apoio constante do Sistema Fecomércio ao turismo da cidade foi ratificado 
pelo secretário de Turismo, Diel Figueiredo. “A Fecomércio é parceira grande 
nossa desde o começo. O presidente apoia as ações de turismo em toda a 
região. Inclusive, fomos a uma missão à Alemanha a convite deles e 
voltamos com novas ideias para desenvolver. E a Fecomércio faz parte das 
nossas ideias, para que possamos trabalhar tanto com o Sesc quanto com o 
Senac”, contou. 
 
De relevância política, social e econômica, o Festival de Serra de São Bento 
promove e valoriza a interiorização do turismo no estado. De acordo com Diel 
Figueiredo, o festival movimentou este ano cerca de 20 mil pessoas durante 
os três dias, gerando renda não só para a cidade, mas também para as 
circunvizinhas, como Monte das Gameleiras e Passa e Fica. Cerca de 20 
restaurantes locais e oito de outras cidades integraram a programação. 
 
Entre as atrações, estiveram o festival gastronômico, festival de cachaça, 
festival de cervejas artesanais, feira de artesanato, agrovila da Serra “Projeto 
Piloto para o Turismo Rural” (secretaria de Agricultura do RN/ 
Emparn/Emater), moto show, apresentações artísticas e culturais locais, 
regionais e nacionais. 
 
Além do apoio do Sistema Fecomércio-Sesc, o 7º Festival de Inverno de 
Serra de São Bento também teve o suporte do Governo do RN, através do 
projeto Governo Cidadão e do Setur-RN. 

 
Fecomércio RN 
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Fecomércio leva atrações ao 

Festival de Inverno de Serra de 

São Bento 
O festival movimentou este ano cerca de 20 mil pessoas durante os três dias 

Por Redação 

 

O FESTIVAL DE SERRA DE SÃO BENTO PROMOVE E VALORIZA A 

INTERIORIZAÇÃO DO TURISMO NO ESTADO (REPRODUÇÃO/FACEBOOK) 

 

O Sistema Fecomércio RN participou do 7º Festival de Inverno de Serra de São Bento, que 

começou na última sexta-feira, 4 de agosto, e seguiu até o domingo (6). Por meio do Sesc, a 

instituição levou atrações culturais como a Bossa & Jazz Street Band e o cantor Isaque Galvão. 

A solenidade de abertura contou com a presença do presidente da Fecomércio, Marcelo Fernandes 

de Queiroz, e de autoridades municipais e estaduais, como o secretário estadual de Turismo, Ruy 

Gaspar, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Ezequiel Ferreira, a prefeita da cidade, 

Wanessa de Morais, e o secretário municipal de Turismo, Diel Figueiredo. 

“Este festival cresce a olhos vistos a cada ano”, frisou o presidente da Fecomércio. Para ele, o 

município, encravado na região da Borborema Potiguar, a 115 km da cidade de Natal, tem grande 
potencial turístico. “Utilizar as características climáticas desta microrregião do nosso estado para  
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dar aos nossos visitantes novas opções de turismo, que vão além do consagrado – e já um pouco 

exaurido – turismo de ‘sol e mar, é um excelente caminho”, ponderou Marcelo Queiroz. 

A prefeita Wanessa Morais ressaltou a relevância do apoio do Sistema Fecomércio mais uma vez 

ao festival. “O festival hoje é nosso principal evento. Em torno dele, as pessoas conseguem vender 

seus produtos. É todo um ciclo que gira, principalmente nessa época do ano. É muito importante o 

apoio da Fecomércio, principalmente nesse período de dificuldade que as prefeituras vêm 

enfrentando. Aliás, a instituição está presente na cidade desde o início da nossa gestão, desde 

antes do festival”. 

O apoio constante do Sistema Fecomércio ao turismo da cidade foi ratificado pelo secretário de 

Turismo, Diel Figueiredo. “A Fecomércio é parceira grande nossa desde o começo. O presidente 

apoia as ações de turismo em toda a região. Inclusive, fomos a uma missão à Alemanha a convite 

deles e voltamos com novas ideias para desenvolver. E a Fecomércio faz parte das nossas ideias, 

para que possamos trabalhar tanto com o Sesc quanto com o Senac”, contou. 

De relevância política, social e econômica, o Festival de Serra de São Bento promove e valoriza a 

interiorização do turismo no estado. De acordo com Diel Figueiredo, o festival movimentou este 

ano cerca de 20 mil pessoas durante os três dias, gerando renda não só para a cidade, mas também 

para as circunvizinhas, como Monte das Gameleiras e Passa e Fica. Cerca de 20 restaurantes 

locais e oito de outras cidades integraram a programação. 

Entre as atrações, estiveram o festival gastronômico, festival de cachaça, festival de cervejas 

artesanais, feira de artesanato, agrovila da Serra “Projeto Piloto para o Turismo Rural” (secretaria 

de Agricultura do RN/ Emparn/Emater), moto show, apresentações artísticas e culturais locais, 

regionais e nacionais. 

Além do apoio do Sistema Fecomércio-Sesc, o 7º Festival de Inverno de Serra de São Bento 

também teve o suporte do Governo do RN, através do projeto Governo Cidadão e do Setur-RN. 
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Sesc abre inscrições de curso para 
gestantes em Natal e Caicó 

 

Para preparar as mamães de primeira viagem, o Sesc oferece o curso para gestantes, 

que está com inscrições abertas em Natal e Caicó. Em Natal, as inscrições podem ser 

feitas até o dia 31 de agosto, e em Caicó, até o próximo dia 11, ambas nas Centrais de 

Relacionamento das respectivas unidades. O número de vagas é limitado. 

A programação do curso inclui temas como aspectos emocionais da gestação, pré-

natal, tipos de parto e anestesias obstétricas, cuidados com o recém-nascido, 

odontologia na gestação e para o bebê, aspectos nutricionais e aleitamento materno e 

práticas fisioterápicas para gestante e bebê. 

http://www.sneri.blog.br/wp-content/uploads/2017/08/Curso-para-gestantes-CAIC%C3%93.jpg
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As palestras serão ministradas por profissionais da área, incluindo médico obstetra, 

enfermeiro, odontólogo, fisioterapeuta e nutricionista. O curso para gestantes 

acontece em um mês pertinente: agosto é o mês escolhido para incentivar o 

aleitamento materno, sendo chamado de Agosto Dourado. A campanha, encabeçada 

pelo Ministério da Saúde, é apoiada pelos regionais do Sesc de todo o Brasil. 

Arrecadação no Agosto Dourado 

Durante o mês de agosto, nove unidades do Sesc no estado estão arrecadando frascos 

de vidro para armazenamento do leite materno. O material será doado para 

maternidades e bancos de leite em Natal, Mossoró e Caicó. 
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Sesc abre inscrições de curso para gestantes 

em Natal e Caicó 

 
 

Para preparar as mamães de primeira viagem, o Sesc oferece o curso para gestantes, que está com 

inscrições abertas em Natal e Caicó. Em Natal, as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de 

agosto, e em Caicó, até o próximo dia 11, ambas nas Centrais de Relacionamento das respectivas 

unidades. O número de vagas é limitado. 

A programação do curso inclui temas como aspectos emocionais da gestação, pré-natal, tipos de 

parto e anestesias obstétricas, cuidados com o recém-nascido, odontologia na gestação e para o 

bebê, aspectos nutricionais e aleitamento materno e práticas fisioterápicas para gestante e bebê. 

As palestras serão ministradas por profissionais da área, incluindo médico obstetra, enfermeiro, 

odontólogo, fisioterapeuta e nutricionista. O curso para gestantes acontece em um mês pertinente: 
agosto é o mês escolhido para incentivar o aleitamento materno, sendo chamado de Agosto  

http://jornalanoticia.com/portal/wp-content/uploads/2017/08/Curso-para-gestantes-CAIC%C3%93-1.jpg
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Dourado. A campanha, encabeçada pelo Ministério da Saúde, é apoiada pelos regionais do Sesc de 

todo o Brasil. 

Arrecadação no Agosto Dourado 
Durante o mês de agosto, nove unidades do Sesc no estado estão arrecadando frascos de vidro 

para armazenamento do leite materno. O material será doado para maternidades e bancos de leite 

em Natal, Mossoró e Caicó. 

Serviço: 
O quê? Sesc realiza curso para gestantes em Natal e Caicó 

Inscrições? 
o Caicó: até dia 11/08 | Central de Relacionamento Sesc Caicó. (84) 3421-2337. 

     Realização do curso: 14 a 17/08 

Natal: até o dia 31/08 | Central de Relacionamento Sesc Cidade Alta. (84) 3133-0360. 

     Realização do curso: 04 a 06/09 

Valor do curso (Natal e Caicó): R$ 15,00 (comerciário e dependente) e R$ 30,00 (conveniado e 

usuário) 

Mais informações sobre o curso para gestantes e da arrecadação no Agosto Dourado estão 

disponíveis em:www.sescrn.com.br 

 
 

http://www.sescrn.com.br/
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Caicó reforça ações para 
conservação do Patrimônio 
 

Desde o primeiro bimestre de 2017 que a gestão tem desenvolvido ações com vistas à 

proteção do Patrimônio material e imaterial de Caicó. Uma oficina foi realizada em 

parceria com a UFRN para professores da rede pública, depois o lançamento do 

projeto Educação Patrimonial para alunos de 5º ano. Outra ação foi o reforço na 

programação cultural da Festa de Sant’Ana, considerada Patrimônio Imaterial do 

Brasil, pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). 

Essa semana, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Caicó, Diego Vale, 

esteve reunido com o superintendente do Iphan no RN, Marcio Kuntze, para tratar de 

parcerias e atividades que visem a conservação do patrimônio cultural do município. 

“Uma das ações será a realização de um Fórum de Turismo com a temática voltada 

para conservação do patrimônio, um debate onde reuniremos universidades, 

pesquisadores e gestores”, destacou Diego Vale. 

O evento será aberto ao público e a programação será anunciada nos próximos dias. 

Além de palestras e painéis, a programação contará com apresentação de trabalhos 

acadêmicos, caminhada histórica, exposições e programação cultural. Serão parceiros 

do Fórum de Turismo de Caicó o Iphan, UFRN, SESC e SENAC. 
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Liquida Natal promove 

treinamentos de capacitação 
Os treinamentos começarão no dia 10 de agosto e se estenderão até o dia 24 

Por Redação 

 

 

Vender é uma arte e para ser um bom vendedor é necessário habilidades que nem sempre todos 

dominam. Por isso a importância das capacitações profissionais que ajudam a desenvolver e 

corrigir os pontos fracos, sempre com o objetivo de melhorar os resultados, aumentar as vendas e 

bater as metas. De capacitar, aumentar vendas, e bater metas a Liquida Natal, a maior promoção 

do varejo natalense entende, e já avisa aos lojistas, os workshops da Liquida Natal 2017 estão 

chegando e são voltados para empresários, diretores , vendedores e gerentes. 

Os treinamentos começarão no dia 10 de agosto e se estenderão até o dia 24 do mesmo mês. 

Sempre às 18hs30 das quintas-feiras, no auditório do SESC/ Centro. Já o lançamento oficial da 

Liquida Natal acontecerá no dia 31 de agosto no auditório do Hotel Holiday Inn Natal.  Confira a 

lista de palestrantes. 

Fred Alecrim 
10/08/2017 

Tema: A Alma e as armas para vender mais 

Auditório do SESC/ Centro – 18h30 

Gonçalo Pontes 
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17/08/2017 

Tema: Os anos de aula acabaram. 2017 é o ano das provas. 

Auditório do SESC/ Centro – 18h30 

João Kleper 
Tema: Inovação em vendas 

24/08/2017 

Auditório do SESC/ Centro – 18h30 

Lançamento da Liquida Natal 2017 

Peter Mac News 
Tema: Transformando desafios em oportunidades 

31/08/2017 

18h30 – auditório do hotel Holiday Inn  Natal 
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Senac inicia atividades de 
Unidade Móvel em Currais 
Novos 

 
  

Iniciativa do Sistema Fecomércio RN capacitará gratuitamente 60 pessoas 
Sessenta moradores de Currais Novos serão beneficiados pela Unidade Móvel de Moda e Beleza 

do Senac, queinaugurou suas atividades no município. Estiveram presentes na solenidade o diretor 

regional do Senac RN, Fernando Virgilio, o prefeito, Odon Oliveira de Souza Júnior, e o 

presidente do Sindivarejo Currais Novos, Hélder Araújo, dentre outras autoridades. 

Durante os meses de agosto a outubro, serão ministrados treinamentos gratuitos de Manicure e 

Pedicure, Corte de Cabelo: Tendências Atuais, Design de Sobrancelhas e Penteados para Festa. 

Segundo Fernando Virgilio, essas capacitações são focadas na prática das atividades e permitirão 

que os alunos beneficiados rapidamente possam desenvolver habilidades, que lhe permitirão  



 

CONTINUAÇÃO: 

trabalhar na área e gerar renda. “Essa é uma preocupação do Programa Senac Móvel: democratizar 

o acesso ao ensino profissional, trazendo novas oportunidades para as pessoas”, afirmou. 

O presidente do Sindivarejo Currais Novos, Hélder Araújo, destacou a importância da parceria 

com o Sistema Fecomércio RN. “Este é o terceiro ano consecutivo que o município recebe uma 

Unidade Móvel do Senac. Ainda para este ano, também estamos negociando a vinda de outros 

serviços para a população, tanto através do Senac quanto do Sesc”, destacou. 

O apoio do Sistema Fecomércio RN também foi reforçado pelo prefeito Odon Oliveira de Souza 

Júnior. “O presidente Marcelo Queiroz tem sido um importante parceiro, apoiando iniciativas 

importantes, como a Feirinha de Sant’Ana; além de disponibilizar ações do Sistema para a nossa 

cidade. Essas iniciativas são extremamente importantes, pois trazem impactos positivos diretos na 

vida da nossa população”, reforçou. 

Montada sobre uma carreta de 14 metros de comprimento por 4 metros de altura e 2,6 metros de 

largura, a unidade móvel do Senac está equipada para reproduzir internamente o ambiente real de 

trabalho de um salão de beleza. 

No Rio Grande do Norte, além de Moda e Beleza, o Senac também conta com Unidades Móveis 

nas áreas de Informática e Gestão e Turismo e Hotelaria. 
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Instalada em Currais Novos, 
unidade móvel de Moda e 
Beleza do Senac reproduz 
salão profissional 
Já está em Currais Novos, município do Seridó potiguar, a 
unidade móvel do Senac voltada para cursos de moda e beleza. 
O espaço irá oferecer cursos gratuitos nos meses de agosto e 
outubro, nas áreas de Manicure e Pedicure, Corte de Cabelo: 
Tendências Atuais, Design de Sobrancelhas e Penteados para 
Festa. 

 

Carreta do Senac reproduz salão profissional para formação em diversas 
áreas de beleza e moda. Foto: Divulgação 

Montada sobre uma carreta de 14 metros de comprimento por 4 metros de 
altura e 2,6 metros de largura, a estrutura reproduz o ambiente real de um  

salão de beleza profissional e é equipado com materiais específicos da área 
de formação. 

http://blog.tribunadonorte.com.br/blogdoviver/2612
http://blog.tribunadonorte.com.br/blogdoviver/2612
http://blog.tribunadonorte.com.br/blogdoviver/2612
http://blog.tribunadonorte.com.br/blogdoviver/2612
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O espaço está instalado na Praça Tetê Salustino, Centro de Currais Novos. 
Sessenta moradores de Currais Novos, interessados em ingressar neste 
ramo, poderão ser beneficiados pelo projeto . 

A inauguração das atividades da Unidade Móvel de Moda e Beleza do Senac 
aconteceu na quinta-feira (03) e contou com a presença do diretor regional do 
Senac RN, Fernando Virgílio, o prefeito, Odon Oliveira de Souza Júnior, e o 
presidente do Sindivarejo Currais Novos, Hélder Araújo, dentre outras 
autoridades. 

 

Lançamento da Unidade Móvel aconteceu na noite de quinta-feira, na praça 
Tetê Salustino 

Segundo Fernando Virgílio, essas capacitações são focadas na prática das 
atividades e permitirão que os alunos beneficiados rapidamente possam 
desenvolver habilidades, que lhe permitirão trabalhar na área e gerar renda. 
“Essa é uma preocupação do Programa Senac Móvel: democratizar o acesso 
ao ensino profissional, trazendo novas oportunidades para as pessoas”, 
afirmou.  

No Rio Grande do Norte, além de Moda e Beleza, o Senac também conta 
com Unidades Móveis nas áreas de Informática e Gestão e Turismo e 
Hotelaria. 
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