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Fecomércio RN lança “Guia do 

Representante” durante reunião de 

Diretoria 
Cartilha que vai orientar os representantes da entidade junto a órgãos 

Por Redação 

 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, conduziu no final da 

manhã desta terça-feira, 17, a reunião ordinária de Diretoria da Federação do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN, oportunidade em que fez o lançamento 

do “Guia do Representante”, cartilha que vai orientar os representantes da entidade 

junto a órgãos e conselhos estaduais, municipais e federais. 

A chefe da Assessoria de Representações da CNC, Wany Pasquarelli, participou da 

reunião e falou sobre a importância da atividade de representações para as entidades 

sindicais e sua influência nas políticas públicas. Destacou também a importância do 

Sistema Fecomércio Sesc e Senac, um dos sistemas de desenvolvimento sociais mais 

importantes do mundo, composto por 1.055 sindicatos patronais, 34 federações 

estaduais, que representam quase 30% do PIB e cinco milhões de empresas, além de 

serem responsáveis por cerca de 25 milhões de empregos formais. 
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“Nós somos a voz do setor de Comércio, Serviços e Turismo do Brasil. E para exercer 

esta função, de opinar e nos posicionarmos em questões que formam as políticas 

públicas, em um cenário de mudanças, precisamos estar bem representados. A 

segurança jurídica, a melhoria da competitividade e a diminuição da burocracia são 

algumas das prioridades do setor, e com representantes bem orientados, questões 

como estas fortalecem o setor”, afirmou Wany, parabenizando a Fecomércio RN pela 

edição do Guia. 

O assessor técnico da Assessoria de Representações da CNC, Cristiano Costa, falou 

sobre o papel institucional das Representações, lembrando como ele deve atuar. O 

representante precisa saber qual a finalidade da representação, quem são os 

participantes, qual a pauta, qual política pública será criada naquele órgão, qual o 

posicionamento da entidade que ele representa, entre outros pontos. “As federações 

precisam investir na qualidade das suas lideranças. E este guia que foi distribuído aqui 

hoje demonstra como a Fecomércio RN está preocupada em investir na preparação 

dos seus representantes”, finalizou. 
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Fecomércio RN lança “Guia do Representante” 
durante reunião de Diretoria 

O presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, conduziu no final da manhã desta terça-feira, 17, 
a reunião ordinária de Diretoria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do RN, oportunidade em que fez o lançamento do “Guia do Representante”, 
cartilha que vai orientar os representantes da entidade junto a órgãos e conselhos 
estaduais, municipais e federais. 
 
A chefe da Assessoria de Representações da CNC, Wany Pasquarelli, participou da 
reunião e falou sobre a importância da atividade de representações para as 
entidades sindicais e sua influência nas políticas públicas. Destacou também a 
importância do Sistema Fecomércio Sesc e Senac, um dos sistemas de 
desenvolvimento sociais mais importantes do mundo, composto por 1.055 sindicatos 
patronais, 34 federações estaduais, que representam quase 30% do PIB e cinco 
milhões de empresas, além de serem responsáveis por cerca de 25 milhões de 
empregos formais.  
 
“Nós somos a voz do setor de Comércio, Serviços e Turismo do Brasil. E para 
exercer esta função, de opinar e nos posicionarmos em questões que formam as 
políticas públicas, em um cenário de mudanças, precisamos estar bem 
representados. A segurança jurídica, a melhoria da competitividade e a diminuição 
da burocracia são algumas das prioridades do setor, e com representantes bem 
orientados, questões como estas fortalecem o setor”, afirmou Wany, parabenizando 
a Fecomércio RN pela edição do Guia. 
 
O assessor técnico da Assessoria de Representações da CNC, Cristiano Costa, 
falou sobre o papel institucional das Representações, lembrando como ele deve 
atuar. O representante precisa saber qual a finalidade da representação, quem são 
os participantes, qual a pauta, qual política pública será criada naquele órgão, qual o 
posicionamento da entidade que ele representa, entre outros pontos. “As federações 
precisam investir na qualidade das suas lideranças. E este guia que foi distribuído 
aqui hoje demonstra como a Fecomércio RN está preocupada em investir na 
preparação dos seus representantes”, finalizou. 
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Ribeira Boêmia realiza feijoada no Solar Bela Vista 

Ribeira Boêmia realizará a sua primeira feijoada do ano no centenário Solar Bela Vista, 

trazendo a sua Roda de Samba e convidados mais que especiais. Será neste sábado, feriado de 

21 de abril, a partir das 12h, apresentando um repertório recheado de pérolas da nossa música 
e sambas que se eternizaram.   

Samba, feijoada, cerveja gelada e petiscos maravilhosos, em ambiente agradável, 

descontraído e seguro: uma combinação perfeita, com a participação de ícones da música 

potiguar, como Valéria Oliveira, Dodora Cardoso, Sueldo Soares, Heli Medeiros e Rafael 

Barros, que darão o tom da Feijoada Ribeira Boêmia. Abrindo o evento, a turma do 
“Boêmios in Choro”. 

Os convidados brindarão o público com sucessos de Paulinho da Viola, Beth Carvalho, Zeca 

Pagodinho e Jorge Bem Jor, dentre outros consagrados sambistas, além de grandes 

compositores potiguares. A edição contará também com a participação de Aline Freitas, 

revelação norte-rio-grandense no The Voice Kids 2018. 

  

“Depois do sucesso das edições realizadas em 2018, retomamos a Feijoada Ribeira Boêmia, 

que agora estreia no Solar Bela Vista, centro histórico de Natal, atendendo à demanda do 

nosso público, tendo sempre o sambacomo instrumento de divulgação do Projeto Cultural”, 
enfatiza Leonardo Galvão, um dos seus idealizadores e produtores. 

A condução dos trabalhos estará novamente com a Roda de Samba Ribeira Boêmia, composta 

por Leonardo Galvão (cavaquinho); Bruno César (flauta e sax); Anchieta Menezes (violão 7 

cordas); Daniela Fernandes (voz); Serginho Santies (voz e percussão); Flaubert Benício, 
Weslley Silva “Cicinho” e Flávio Kyoto (percussão e efeitos gerais). 

Além da parceria com o Sesi Solar Bela Vista, a Feijoada Ribeira Boêmia conta ainda com 

importantes apoios culturais que viabilizam sua realização, como o Sistema Fecomércio RN; 

ART&C Comunicação; Blog do BG; UniversitáriaFM; ABIH RN; CAA OAB RN; Le 

Postiche; e Neutron. 
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Projeto Cultural realiza primeira 

Feijoada Ribeira Boêmia de 2018 

 
Ribeira Boêmia realizará a sua primeira feijoada do ano no centenário Solar Bela 

Vista, trazendo a sua Roda de Samba e convidados mais que especiais. Será neste 

sábado, feriado de 21 de abril, a partir das 12h, apresentando um repertório recheado 

de pérolas da nossa música e sambas que se eternizaram. 

Samba, feijoada, cerveja gelada e petiscos maravilhosos, em ambiente agradável, 

descontraído e seguro: uma combinação perfeita, com a participação de ícones da 

música potiguar, como Valéria Oliveira, Dodora Cardoso, Sueldo Soares, Heli 

Medeiros e Rafael Barros, que darão o tom da Feijoada Ribeira Boêmia. Abrindo o 

evento, a turma do “Boêmios in Choro”. 

 

 Os convidados brindarão o público com sucessos de Paulinho da Viola, Beth 

Carvalho, Zeca Pagodinho e Jorge Bem Jor, dentre outros consagrados sambistas, 

além de grandes compositores potiguares. A edição contará também com a 

participação de Aline Freitas, revelação norte-rio-grandense no The Voice Kids 2018. 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2018/01/RIBEIRA-BOEMIAimg_3932.jpg
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“Depois do sucesso das edições realizadas em 2018, retomamos a Feijoada Ribeira 

Boêmia, que agora estreia no Solar Bela Vista, centro histórico de Natal, atendendo à 

demanda do nosso público, tendo sempre o samba como instrumento de divulgação 

do Projeto Cultural”, enfatiza Leonardo Galvão, um dos seus idealizadores e 

produtores. 

A condução dos trabalhos estará novamente com a Roda de Samba Ribeira Boêmia, 

composta por Leonardo Galvão (cavaquinho); Bruno César (flauta e sax); Anchieta 

Menezes (violão 7 cordas); Daniela Fernandes (voz); Serginho Santies (voz e 

percussão); Flaubert Benício, Weslley Silva “Cicinho” e Flávio Kyoto (percussão e 

efeitos gerais). 
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RIBEIRA BOÊMIA REALIZA FEIJOADA NO SOLAR 

BELA VISTA 

 

O projeto Ribeira Boêmia realizará a sua primeira feijoada do ano no 

centenário Solar Bela Vista, trazendo a sua Roda de Samba e convidados 

mais que especiais. Será neste sábado (21), feriado de Tiradentes, a partir 

das 12h, apresentando um repertório recheado de pérolas da nossa música e 

sambas que se eternizaram. 

Samba, feijoada, cerveja gelada e petiscos maravilhosos, em ambiente 

agradável, descontraído e seguro: uma combinação perfeita, com a 

participação de ícones da música potiguar, como Valéria Oliveira, Dodora  
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Cardoso, Sueldo Soares, Heli Medeiros e Rafael Barros, que darão o tom da 

Feijoada Ribeira Boêmia. Abrindo o evento, a turma do “Boêmios in Choro”. 

As atrações não poderiam ser melhores: Valeria Oliveira canta Valeria 

Oliveira, Dodora Cardoso canta Beth Carvalho, Heli Medeiros canta Paulinho 

da Viola, Rafael Barros canta Zeca Pagodinho, Sueldo Soares canta Jorge 

Ben Jor. Abertura com o Boêmios in Choro e participação especial de Aline 

Freitas (The Voice Kids 2018) 

A condução dos trabalhos estará novamente com a Roda de Samba Ribeira 

Boêmia, composta por Leonardo Galvão (cavaquinho); Bruno César (flauta e 

sax); Anchieta Menezes (violão 7 cordas); Daniela Fernandes (voz); Serginho 

Santies (voz e percussão); Flaubert Benício, Weslley Silva “Cicinho” e Flávio 

Kyoto (percussão e efeitos gerais). 

As vendas físicas ocorrem na Ótica Diniz Prime (Natal Shopping) e na Le 

Postiche (Midway Mall), e as vendas online, no site outgo.com.br/feijoada-

ribeira-boemia 

 
 
 
 

http://outgo.com.br/feijoada-ribeira-boemia
http://outgo.com.br/feijoada-ribeira-boemia
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