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VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES  DATA: 16.08.17 
 

Abertura do Congresso de Empreendedorismo 

abordará evolução tecnológica 
 

 
 

Considerado o melhor consultor de Tecnologia da Informação da América Latina pela Dell, 

Manoel Veras estará em Caicó no próximo dia 25 de agosto sendo palestrante de abertura do 4° 

Congresso de Negócios e Empreendedorismo do Seridó. Evolução tecnológica e avanço de 

conectividade serão abordagens da palestra que terá como tema “O futuro do empreendedorismo e 

a Tecnologia da Informação”. 

 

Manoel Veras já escreveu nove livros, é professor do Departamento de Ciências Administrativas 

da UFRN e pesquisador na área de Tecnologia da Informação aplicada ao negócio. Graduado e 

mestre em Engenharia Elétrica, doutor em Administração de Empresas, Manoel Veras é 

certificado pelas empresas Microsoft, Cisco e Compaq e foi pesquisador do Centro Técnico 

Aeroespacial (CTA) de São José dos Campos. 

 

O 4° Congresso de Negócios e Empreendedorismo do Seridó é um evento promovido pelas 

entidades empresariais de Caicó – ACISC, CDL e Sindvarejo. Acontecerá nos próximos dias 25 e 

26 de agosto, no auditório do CERES-UFRN, com apoio do Município de Caicó, Sebrae, Sistema 

Fecomércio, FIERN, Faculdade Católica Santa Teresinha, UnP e UFRN; patrocínio das Óticas 

Mirna e Banco do Nordeste. As inscrições estão abertas na Casa do Empresário de Caicó. 

 
 

http://www.robsonpiresxerife.com/notas/abertura-do-congresso-de-empreendedorismo-abordara-evolucao-tecnologica/attachment/thumbnail_manoel-veras/


 

VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ  DATA: 16.08.17 
 

Abertura do Congresso de 

Empreendedorismo abordará evolução 

tecnológica 
 

 
 

Considerado o melhor consultor de Tecnologia da Informação da América Latina pela 

Dell, Manoel Veras estará em Caicó no próximo dia 25 de agosto sendo palestrante de 

abertura do 4° Congresso de Negócios e Empreendedorismo do Seridó. Evolução 

tecnológica e avanço de conectividade serão abordagens da palestra que terá como 

tema “O futuro do empreendedorismo e a Tecnologia da Informação”. 

 

Manoel Veras já escreveu nove livros, é professor do Departamento de Ciências 

Administrativas da UFRN e pesquisador na área de Tecnologia da Informação 

aplicada ao negócio. Graduado e mestre em Engenharia Elétrica, doutor em 

Administração de Empresas, Manoel Veras é certificado pelas empresas Microsoft, 

Cisco e Compaq e foi pesquisador do Centro Técnico Aeroespacial (CTA) de São 

José dos Campos. 

O 4° Congresso de Negócios e Empreendedorismo do Seridó é um evento promovido 

pelas entidades empresariais de Caicó – ACISC, CDL e Sindvarejo. Acontecerá nos 

próximos dias 25 e 26 de agosto, no auditório do CERES-UFRN, com apoio do 

Município de Caicó, Sebrae, Sistema Fecomércio, FIERN, Faculdade Católica Santa 

Teresinha, UnP e UFRN; patrocínio das Óticas Mirna e Banco do Nordeste. As 

inscrições estão abertas na Casa do Empresário de Caicó. 

 
 

http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2017/08/thumbnail_Manoel-Veras.jpg


 

VEÍCULO: BLOG GLÁUCIA LIMA  DATA: 16.08.17 
 

Abertura do Congresso de 
Empreendedorismo abordará 
evolução tecnológica 
 

 

Considerado o melhor consultor de Tecnologia da Informação da América Latina pela 

Dell, Manoel Veras estará em Caicó no próximo dia 25 de agosto sendo palestrante de 

abertura do 4° Congresso de Negócios e Empreendedorismo do Seridó. Evolução 

tecnológica e avanço de conectividade serão abordagens da palestra que terá como 

tema “O futuro do empreendedorismo e a Tecnologia da Informação”. 

Manoel Veras já escreveu nove livros, é professor do Departamento de Ciências 

Administrativas da UFRN e pesquisador na área de Tecnologia da Informação 

aplicada ao negócio. Graduado e mestre em Engenharia Elétrica, doutor em 

Administração de Empresas, Manoel Veras é certificado pelas empresas Microsoft, 

Cisco e Compaq e foi pesquisador do Centro Técnico Aeroespacial (CTA) de São 

José dos Campos. 

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/08/Manoel-Veras.jpg
http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/08/Manoel-Veras.jpg


 

CONTINUAÇÃO: 

O 4° Congresso de Negócios e Empreendedorismo do Seridó é um evento promovido 

pelas entidades empresariais de Caicó – ACISC, CDL e Sindvarejo. Acontecerá nos 

próximos dias 25 e 26 de agosto, no auditório do CERES-UFRN, com apoio do 

Município de Caicó, Sebrae, Sistema Fecomércio, FIERN, Faculdade Católica Santa 

Teresinha, UnP e UFRN; patrocínio das Óticas Mirna e Banco do Nordeste. As 

inscrições estão abertas na Casa do Empresário de Caicó. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 16.08.17 
 

Um dos maiores especialistas do tema no país, José 
Pastore participa em Natal de seminário sobre a 
modernização das Leis Trabalhistas 
 

 
Evento é promovido pela Fecomércio, em parceria com outras entidades 
empresariais e pretende tirar dúvidas de empresários, empreendedores, 
profissionais e formadores de opinião 
 
Com a sanção da Lei que promoveu a modernização das Leis Trabalhistas, 
cujas novas regras passam a valer em novembro, o que realmente vai mudar 
nas vidas do trabalhador e dos empregadores? Quais os novos cenários do 
mercado de trabalho com as novas regras? Para sanar dúvidas e 
questionamentos sobre o tema, o Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte 
realiza, em parceria com a Federação das Indústrias, da Agricultura, dos 
Transportes, das Associações Comerciais e das CDLs, além do Sebrae, CDL 
Natal e Associação Comercial do RN, no próximo dia 21, no hotel Holliday 
Inn, o Seminário Modernização Trabalhista: O que mudou? Por que mudou? 
O evento contará com a palestra de José Pastore, um dos maiores 
especialistas em relações de trabalho e recursos humanos do Brasil, que irá 
tratar das mudanças na legislação brasileira. Também participa do debate o 
deputado federal relator da Reforma Trabalhista na Câmara Federal, o 
potiguar Rogério Marinho (PSDB). 

https://1.bp.blogspot.com/-RynETzZpdPo/WZRfDC3raCI/AAAAAAABkGc/ME38hYyebWwsXRFrpks-52MKRY9lnl3JgCLcBGAs/s1600/leis-site.png


 

CONTINUAÇÃO: 
 
“Já alcançamos uma vitória com a aprovação da reforma trabalhista. Agora 
temos que mostrar, esclarecer que a reforma é benéfica para todos, tanto 
para os empregadores quanto para os trabalhadores, e que ela abre um 
enorme caminho para que possamos ampliar a oferta de vagas de trabalho 
no mercado. E para colocar isso de forma bastante didática e elucidativa, 
convidamos o José Pastore, que é uma das maiores autoridades do país no 
assunto”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz.  
 
O seminário da próxima segunda-feira é apenas para convidados e cada 
instituição irá fazer a distribuição de senhas-convite aos seus associados, 
diretores e público de relacionamento. 
 
Reforma trabalhista 
A Consolidação das Leis Trabalhistas, que regia as relações entre patrão e 
empregado, é de 1943 e passou por algumas alterações, mas nenhuma que 
acompanhasse o avanço tecnológico e os novos modelos de trabalho. 
 
Com o novo conjunto de leis, entre outras coisas, está sendo regulamentada 
a possibilidade de novas formas de contratação, como o trabalho intermitente 
e a criação de regras para home office. A jornada de trabalho também pode 
ser negociada, sem ultrapassar os limites da Constituição, férias podem ser 
divididas em até três períodos, os acordos coletivos podem trocar os dias dos 
feriados e o intervalo de almoço pode ser reduzido a um mínimo de 30 
minutos. As conquistas da classe trabalhadora, como 30 dias de férias, 13º 
salário, FGTS, descanso semanal remunerado e licença-maternidade, são 
preservadas. 
 
A reforma trabalhista é a primeira de uma série de mudanças que a 
população espera, em meio à crise econômica e todo o vendaval político que 
se vivencia. O país exige ainda as reformas tributária, previdenciária e 
política. 
 
Pastore 
José Pastore é Doutor Honoris Causa em Ciências e PhD em Sociologia pela 
University of Wisconsin, nos Estados Unidos. Atuou também como 
pesquisador da Fundação Instituto de Administração (FIA) e da Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), ligadas à FEA. José Pastore é 
licenciado e bacharel em Ciências Sociais pela USP, mestre na mesma área 
pela Escola Pós-Graduada de Sociologia e Política de São Paulo. É 
especializado em Pesquisa, Ensino e Consultoria nas áreas de Relações do 
Trabalho, Emprego, Recursos Humanos e Desenvolvimento Institucional, 
tendo publicado mais de 30 livros nas áreas de Relações do Trabalho e 
Recursos Humanos. 
 
Fecomércio RN 



 

VEÍCULO: SITE FIERN  DATA: 16.08.17 
 

Presidente do Sistema FIERN 
participa da homenagem a João 
Doria e Flávio Rocha 
 

 
  

O presidente do Sistema Fiern, Amaro Sales de Araújo, 

participou da sessão solene da Câmara Municipal, na qual 

foram homenageados o prefeito de São Paulo, João Doria, e o 

empresário Flávio Rocha. A sessão foi no Teatro Riachuelo 

no início da tarde desta quarta-feira (16). João Doria 

recebeu o título de cidadão natalense e Flávio Rocha, a 

medalha Frei Miguelinho. 

  

O presidente da FIERN destacou que a iniciativa de fazer as 

homenagens é oportuna, porque João Doria vem demonstrando 

liderança e capacidade de gestão no exercício do mandato de 

prefeito e nas atividades que desenvolve. 

  

Quanto à entrega da medalha ao Frei Miguelinho a Flávio 

Rocha, Amaro Sales disse que o empresário contribuiu para o 

crescimento e geração de empregos no Estado, por intermédio  



 

CONTINUAÇÃO: 

 

dos empreendimentos do Grupo Guararapes, e, por isso, a 

iniciativa é “justa e merecida. 

  

 
  

Ao fazer o pronunciamento, Flávio Rocha disse que a “era do 

Empresário na moita ficou para trás”. “Há uma 

conscientização e protagonismo do empreendedor”, afirmou. E 

acrescentou que os empresários devem participar do debate 

público e do processo político. 

  

João Doria agradeceu o título de cidadania e criticou o que 

apontou como intolerância de alguns setores nas discussões 

sobre assunto de interesse do país. O prefeito de São Paulo 

citou ainda Nevaldo Rocha como uma referência e destacou a 

vocação turística de Natal. 
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O empresário Paulo Galindo falou em nome do setor turístico 

e sugeriu, com aplausos da plateia, que João Doria e Flávio 

Rocha estejam na liderança do país a partir das eleições de 

2018. 

  

O prefeito Carlos Eduardo Alves também faz um 

pronunciamento no qual apontou que João Doria obteve 

visibilidade nacional, graças ao desempenho na Prefeitura 

de São Paulo. Coube ao secretário de Desenvolvimento, 

Flávio Azevedo, representar o governo do Estado. 



 

CONTINUAÇÃO: 

 

 
Também estiveram na sessão de homenagem o presidente da 

Fecomércio, Marcelo Queiroz; o presidente da Federação das 

Câmaras de Dirigentes Lojistas, Afrânio Miranda, o vice-

presidente do Tribunal de Justiça, Gilson Barbosa, o 

desembargador Cláudio Santos, o presidente da Assembleia 

Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza, o procurador de 

Justiça Carlos Henrique, o deputado Rogério Marinho e o 

empresário Nevaldo Rocha, além dos vice-presidentes da 

FIERN, Thiago Gadelha Simas, e Sílvio Torquato. Na plateia, 

políticos, autoridades e empresários também acompanharam a 

sessão. 



 

SESC 
VEÍCULO: BLOG POTIGUAR NOTÍCIAS  DATA: 16.08.17 
 

SESC ABRE INSCRIÇÕES PARA 3º CURSO DE 

FOLCLORE 
 

 

 

O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição 

do Sistema Fecomércio, está com inscrições abertas para o 3º Curso de 

Folclore e Cultura Popular do RN. Realizado em parceria com a Comissão  

https://4.bp.blogspot.com/-cx7Tf4LjpVw/WZTbGVsOoNI/AAAAAAAAmf0/G-mk8kA2Hk8qcoifydYA6Aonw2kQFj6QgCLcBGAs/s1600/Mostra-Sesc-de-Arte-e-Cultura-3-curso-de-folclore.png
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Norte-rio-grandense de Folclore, o curso focará na cultura papa-jerimum com 

palestras de 27 facilitadores e 7 aulas-show. As inscrições podem ser feitas 

até o dia 18/08 nas Centrais de Relacionamento das unidades Sesc Cidade 

Alta e Zona Norte, ambas em Natal. 

O 3º Curso de Folclore e Cultura Popular acontecerá entre 19 de agosto e 21 

de outubro, sempre aos sábados, no auditório do Sesc Cidade Alta. Os 

valores variam de acordo com a categoria, sendo R$ 30,00 para 

comerciários, R$ 40,00 para conveniados e R$ 50,00 para usuários. O curso 

terá um total de 40 horas e será emitido certificado para os participantes. 

Artesanato, culinária, lendas e crendices, literatura de Cordel, teatro de João 

Redondo, religiosidade, autos e danças populares serão alguns dos temas 

abordados em um total de dez encontros. Entre os facilitadores, estarão 

nomes como Iaperi Araújo, Severino Vicente, Daliana Cascudo e Carlos 

Zens. Este ano, o homenageado será o poeta popular potiguar Bob Motta, 

falecido em julho deste ano. Desde 2015, 331 pessoas foram formadas pelo 

curso promovido pelo Sesc, que visa difundir, valorizar e perpetuar as 

diversas manifestações culturais populares do estado.  

 

Mostra Sesc de Arte e Cultura 

A iniciativa integra a Mostra Sesc de Arte e Cultura, projeto realizado pelo 

Sesc durante todo o mês de agosto em Natal, Macaíba, Mossoró, Caicó, São 

Paulo do Potengi e Nova Cruz. Na diversificada programação cultural, estão 

shows musicais com artistas locais, capacitações, apresentações teatrais e o 

projeto Sonora Brasil, que trará ao RN o show do grupo sergipano Samba de 

Parea da Mussuca. A programação completa está disponível no site do Sesc, 

o www.sescrn.com.br. 
O projeto acontece há 10 anos no Sesc Zona Norte e, há quatro anos, é 
promovido no formato simultâneo em diversas cidades potiguares. 

 

Serviço: 

O quê? Sesc abre inscrições para 3º Curso de Folclore 

Quando e onde se inscrever? Até 18/08 nas Centrais de Relacionamento 

das unidades Sesc Cidade Alta (Rua Cel. Bezerra, 33) e Sesc Zona Norte 

(Rua Paranduva, 2873, Conjunto Santa Catarina). 

http://www.sescrn.com.br/
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Quanto? R$ 30,00 (comerciário) | R$ 40,00 (conveniado) | R$ 50,00 

(usuário). 

 

Sobre o curso? De 19/08 a 21/10 | Sempre aos sábados | Auditório Sesc 

Cidade Alta  

 

Programação completa da Mostra Sesc de Arte e 

Cultura? www.sescrn.com.br 
 
 

http://www.sescrn.com.br/


 

VEÍCULO: PORTAL AGORA RN  DATA: 16.08.17 

Sesc abre inscrições para oficina 

sobre dramaturgia do palhaço 

em Mossoró 
A capacitação gratuita integra o projeto Sesc Dramaturgias, e já foi realizada em Natal e Caicó 

Por Redação 

 

FOTO: JOANISA PRATES 

 

Estão abertas em Mossoró as inscrições para a oficina A Dramaturgia do Palhaço: das entradas 

clássicas aos números contemporâneos. Promovida pelo Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, a capacitação gratuita integra o 

projeto Sesc Dramaturgias, e já foi realizada em Natal e Caicó. Em Mossoró, as inscrições podem 

ser feitas até sexta-feira, 18 de agosto, pelo telefone (84) 3316-3665. 

Na oficina, que acontece entre 21 e 25 de agosto e tem vagas limitadas, serão abordadas teoria e 

prática com o objetivo de ampliar as referências dos participantes acerca do tema. Serão tomados 

por base dois aspectos: o estudo e análise dramatúrgica de algumas entradas cômicas dos séculos 

XIX e XX e as possibilidades de criação de números contemporâneos na prática. 

A atividade será ministrada por Caco Mattos, ator, palhaço e diretor, pesquisador da palhaçaria 

clássica, empenhado na pesquisa de um tipo de dramaturgia criada pelos palhaços europeus entre a 

metade dos séculos XIX e XX na França e que tanto inspirou os escritores franceses Tristan Rémy 

e Pierre Robert Levy a registrar fatos históricos de extrema importância ao circo contemporâneo.  



 

CONTINUAÇÃO: 

É um dos tradutores do livro Entradas clownescas: uma dramaturgia do clown, de Tristan Rémy, 

lançado pelas Edições Sesc/SP 2016. 

Sobre O Sesc Dramaturgias 
Desde 2008, o projeto Sesc Dramaturgias é realizado no Rio Grande do Norte. Inicialmente em 

Natal, o projeto foi estendido, em 2013, a Mossoró e Caicó. 

Quase 800 pessoas já foram capacitadas nas oficinas gratuitas. Nas edições anteriores, o Sesc 

Dramaturgias trabalhou as subtemáticas Otelo de Shakespeare e o significado do ciúme e da posse 

conjugal (2011); Análise de texto dramático e técnicas de leituras em cena (2012); Criação de 

leituras dramáticas infanto-juvenis (2013); Palavra em ação (2014); Leituras do mundo (2015); e 

Do jogo ao texto à cena (2016). 

Serviço: 
O quê? Sesc abre inscrições em Mossoró para oficina sobre oficina A Dramaturgia do Palhaço: 

das entradas clássicas aos números contemporâneos 

Quando? 21 a 25 de agosto, das 18h às 22h 

Onde? Sala de ensaio do Teatro Dix-huit Rosado 

Inscrições? Até 18/08 pelo telefone (84) 3316-3665 ou 99133-7867 

20 vagas | Oficina gratuita 
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SENAC 
VEÍCULO: BLOG SIDNEY SILVA  DATA: 16.08.17 
 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/AO PONTO  DATA: 16.08.17 

Em temporada no shopping, espaço 
Universo Café quer difundir 
conhecimento sobre a bebida 

“Negro como a noite, quente como o inferno e forte como o amor”, diz um velho ditado 

sobre o café. Não sei bem a origem, se é italiano ou francês, o fato é que foi dito por um 

apreciador desta bebida. Nós, nordestinos, rezamos pela mesma cartilha. O cafezinho 

filtrado clássico tem que vir fervendo senão não tem a menor graça. 

 

Café com bolos variados. Foto São Braz Coffee Shop 

Eu mesma pouco entendo sobre as nuances, os tipos e aromas do café gourmet. Apesar 

de ser uma consumidora ativa, não me arrisco ir além do trivial. Mas aprendi com um 

barista que café coado deve ser preparado com a água em temperatura abaixo da 

fervura, para extrair o melhor dos aromas, de preferência até 95 graus. A água deve ser 

filtrada ou mineral, pois o cloro destroi os aromas. E que os filtros de papel comuns deve 

ser “lavados” com um pouco da água quente, para depois receber o pó. Senão tira os 

óleos essenciais do café… 

Para quem tem um relacionamento sério com o café, uma oportunidade de adquirir mais 

conhecimentos é visitar o espaço Universo Café, inaugurado semana passada 

no Shopping Midway Mall em parceria com o café São Braz. 
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A programação totalmente gratuita apresenta worshops, palestras, degustações e 

ações relacionadas ao café. As atividades acontecem até dia 27 de agosto. Chefs 

convidados preparam receitas diversas utilizando o café como ingrediente e também 

baristas e especialistas da São Braz explicam os segredos da bebida. O projeto, 

realizado pela empresa de café, tem apoio também do Festival Gastronômico da Pipa, 

festival patrocinado pela São Braz. 

 

Sobremesa do chef Warison Albino, chef do Senac Rn: carolinas com café . Foto: do autor 

Na sexta-feira passada, o chef Warison Albino, professor de gastronomia do Senac-

RN, preparou a receita “Carolinas – Massa choux de café com leite, recheadas com 

creme patissier de cardamomo e molho de chocolate e licor de café”. No próximo dia 18 

de agosto (sexta-feira) participam os chefs Simone Grazy e Maurício Cavalcanti, ambos 

vencedores do Festival Novos Talentos da Pipa, em 2016, criarão um menu de entradas 

utilizando o café como ingrediente. 
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No dia 24, às 19h, tem participação do chef Jorge Lucena, também com uma receita de 

sobremesa com café. As vagas para os workshops são limitadas, mas as palestras são 

abertas. Com acesso gratuito, o espaço funcionará até o dia 27 de agosto no 3º piso do 

Shopping,. As inscrições são gratuitas, através do site www.universo.cafe. 

Serviço: 

Local: Shopping Midway Mall – 3º piso, ao lado do Café São Braz. Horário: das 14h às 

22h. 

Confira alguns workshops 

Quarta-feira, 16 

19h – Fred Dominguez, marketing da São Braz: “Os Encantos Sensoriais do Café” 

Quinta-Feira, 17 

19h – Workshop Chefs José Matheus e Geysonn Jordão, do Festival da Pipa 

tema: “Menu Especial e prato principal com café” 

Sexta-feira, 18 

19h – Simone GRazy e Marcílio Cavalcante: “Entradas utilizando o café como 

ingrediente” 
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Sábado, 19 

Chef Andrea Olionis: “Menu especial de drinks com café” 

Domingo, 20 

Davi Medeiros, barista da São Braz 

“Como fazer desenhos com café” (Latte Arte) 

Segunda-feira, 21 

Davi Medeiros – Barista 

“Drinks especiais com café” 

Terça-feira,22 

“O Bolo ideal para cada tipo de café” – Especialista da São Braz 

Inscrições: www.universo.cafe 
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