
 

FECOMÉRCIO 
VEÍCULO: BLOG SNERI  DATA: 18.08.17  
 

Casa do Empresário promove 
palestra sobre empreender no pós-
crise 

 

Com um público alvo de universitários e empresários, a programação do 4° 

Congresso de Negócios e Empreendedorismo trará temáticas sobre o papel das 

lideranças empresariais na configuração de novos cenários econômicos. Uma das 

palestras do evento será “Tire suas ideias da gaveta: empreender no pós-crise”, com 

Marcelo Bandiera, professor da Universidade Potiguar. 

Atuando há mais de 15 anos com consultoria em gestão e coordenando o Empreende 

(Centro de Empreendedorismo da Universidade Potiguar – UnP), Marcelo Bandiera é 

bacharel em Administração e em Relações Internacionais, especialista em Marketing, 

mestre em Administração e também coordena o Programa de Qualificação para 

Exportação – PEIEX – uma parceria da UnP com a APEX Brasil. 

As inscrições estão abertas na Casa do Empresário de Caicó. O Congresso é 

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. 

http://www.sneri.blog.br/wp-content/uploads/2017/08/Marcelo-Bandiera.jpg
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VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES  DATA: 17.08.17 
 

Casa do Empresário promove palestra sobre 

empreender no pós-crise 

 
 

Com um público alvo de universitários e empresários, a programação do 4° Congresso de 

Negócios e Empreendedorismo trará temáticas sobre o papel das lideranças empresariais na 

configuração de novos cenários econômicos. Uma das palestras do evento será “Tire suas ideias 

da gaveta: empreender no pós-crise”, com Marcelo Bandiera, professor da Universidade Potiguar. 

 

Atuando há mais de 15 anos com consultoria em gestão e coordenando o Empreende (Centro de 

Empreendedorismo da Universidade Potiguar – UnP), Marcelo Bandiera é bacharel em 

Administração e em Relações Internacionais, especialista em Marketing, mestre em 

Administração e também coordena o Programa de Qualificação para Exportação – PEIEX – uma 

parceria da UnP com a APEX Brasil. 

 

As inscrições estão abertas na Casa do Empresário de Caicó. O Congresso é 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. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG GLÁUCIA LIMA  DATA: 17.08.17 
 

Casa do Empresário promove 
palestra sobre empreender no pós-
crise 

 
Marcelo Bandiera, professor da Universidade Potiguar. 

 

Com um público alvo de universitários e empresários, a programação do 4° 

Congresso de Negócios e Empreendedorismo trará temáticas sobre o papel das 

lideranças empresariais na configuração de novos cenários econômicos. Uma das 

palestras do evento será “Tire suas ideias da gaveta: empreender no pós-crise”, com 

Marcelo Bandiera, professor da Universidade Potiguar. 

Atuando há mais de 15 anos com consultoria em gestão e coordenando o Empreende 

(Centro de Empreendedorismo da Universidade Potiguar – UnP), Marcelo Bandiera é 

bacharel em Administração e em Relações Internacionais, especialista em Marketing, 

mestre em Administração e também coordena o Programa de Qualificação para 

Exportação – PEIEX – uma parceria da UnP com a APEX Brasil. 

As inscrições estão abertas na Casa do Empresário de Caicó. O Congresso é 

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. 

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/08/Marcelo-Bandiera.jpg


 

VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA ONLINE  DATA: 17.08.17 
 

José Pastore participa em Natal de 

seminário sobre a modernização das 

Leis Trabalhistas 

 
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). 

“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. 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2016/06/fecomercio.jpg


 

CONTINUAÇÃO: 
 

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. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/PODER JUDICIÁRIO  DATA: 17.08.17 

Seminário Reforma Trabalhista tem 
início hoje em Natal 

 

O Seminário Reforma Trabalhista – Um Novo Sistema de Relações do Trabalho tratará 

da mais importante reforma institucional ocorrida no Brasil nos últimos 25 anos.  A 

conferência terá foco no aspecto jurídico da lei, vez que a perspectiva politica já 

aconteceu, no entanto os palestrantes terão a oportunidade de retirar dúvidas e 

esclarecer a nova norma aprovada no dia 11 de julho passado e que entra em vigor no 

próximo mês de novembro, devido a isso, muitas questões precisam ser clarificadas 

diante da adaptação do regulamento de tamanha profundidade. 

“Como toda obra humana, qualquer lei é imperfeita e a Reforma Trabalhista não é 

diferente. A interpretação e aplicação da lei são necessárias para que se extraia os 

melhores frutos possíveis, ainda que em alguns pontos possa ter ocorrido equívocos”, 

esclareceu o desembargador Bento Herculano, coordenador cientifico do seminário. 

Entre os palestrantes, estão sendo confirmados os ministros do Tribunal Superior do 

Trabalho, Luiz Philippe Vieira de Mello, Alexandre Agra Belmonte e Lélio Bentes. Outros 

nomes também estão sendo aguardados com o economista Márcio Pochmann, principal 

reformulador das politicas econômicas do Partido dos Trabalhadores (PT), Alexandre 

Furlan, presidente do Conselho de Relações de Trabalho da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), o professor da Universidade de São Paulo (USP), Estevão Mallet e a 

desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, Vólia Bonfim. 



 

CONTINUAÇÃO: 

O Seminário é uma realização do IBEC – Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura, com o 

apoio institucional do TRT 21 – Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, da 

Academia Brasileira de Direito do Trabalho e da ANAMATRA – Associação Nacional dos 

Magistrados do Trabalho e valerá como 16 horas-aula de atividades complementares 

certificadas pelo IBEC. 

O evento acontece no Teatro Riachuelo. 

 
PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO LINK ABAIXO: 
http://blog.tribunadonorte.com.br/poderjudiciario/seminario-reforma-
trabalhista-tem-inicio-hoje-em-natal/6745 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 17.08.17 

Presidente do Sistema FIERN 

participa da homenagem a João 

Doria e Flávio Rocha 
O presidente da FIERN destacou que a iniciativa de fazer as homenagens é oportuna 

Por Redação 

 

 

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 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. 



 

CONTINUAÇÃO: 

 

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. 

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. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG  DATA: 17.08.17 
 

Prefeitura busca 
incrementar turismo 
no litoral sul 

 

 

O prefeito Rosano Taveira participou de um encontro com o Presidente da 

Fecomércio Marcelo Queiroz, na tarde desta quinta-feira (17). O objetivo da reunião 

foi consolidar uma parceria entre a Federação e a Prefeitura para o desenvolvimento 

da atividade turística do município. A reunião foi realizada na sede da Fecomércio. 

Também participaram da discussão o coordenador de turismo da SETEL, Paulo 

Lopes, o diretor da Fecomércio, Jaime Mariz, e o coordenador da câmara empresarial 

do turismo, George Gosson. 

O prefeito explicou que a parceria é importante para destacar o poder turístico do 

município. “Todas as parcerias são importantes. A Fecomércio possui um potencial 

consagrado na área. Vamos unir forças com a federação para alavancar de vez o nosso 

turismo local”, afirmou. 



 

CONTINUAÇÃO: 

 

O município é um forte polo turístico no Rio Grande do Norte. Dentro do programa 

de regionalização do Ministério do Turismo, Parnamirim está classificada como 

destino principal na categoria C, apontando a cidade como geradora de economia 

local na modalidade. Anualmente, a Barreira do Inferno registra um média 100 mil 

visitantes e estima-se que o cajueiro de Pirangi recebe aproximadamente 2 milhões de 

turistas. 

Diante deste quadro o prefeito está trabalhando no projeto de reurbanização da orla 

das praias locais. O projeto, orçado em 5 milhões, inclui a construção do calçadão e 

de um mirante, além do recapeamento das ruas que dão acesso a orla. “Este é um 

projeto grandioso que oferecerá uma melhor estrutura aos usuários de nossas praias”, 

explicou o prefeito. 

Durante o encontro o Presidente da Federação confirmou que enviará ao município, 

em dezembro, outra unidade móvel do SESC para a realização de cursos 

profissionalizantes na área da gastronomia. “Com cursos de gastronomia os 

restaurantes locais poderão receber melhor os turistas e a população também poderá 

conhecer uma nova oportunidade de trabalho para faturar uma renda extra na alta 

estação”, explicou. 

Na oportunidade, também foi apresentado o projeto do 2º Encontro de Turismo e 

Cultura do Litoral Sul, evento promovido pela Prefeitura, através de uma parceria 

entre a Secretaria de Turismo e Fundação Parnamirim de Cultura, que será realizado 

no dia 27 de setembro, no Hotel Village, localizado em Pirangi. O evento tem como 

meta agregar valor a toda cadeia produtiva do setor. Durante a ação o Sebrae realizará 

o lançamento da “Rota Turística do Maior Cajueiro e das Lagoas”. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG KALLYNA KELLY  DATA: 17.08.17 

 
Prefeitura de Parnamirim busca incrementar turismo 
no litoral sul 

 

O prefeito Rosano Taveira participou de um encontro com o Presidente da Fecomércio Marcelo 

Queiroz, na tarde desta quinta-feira (17). O objetivo da reunião foi consolidar uma parceria entre a 

Federação e a Prefeitura para o desenvolvimento da atividade turística do município. A reunião foi 

realizada na sede da Fecomércio. Também participaram da discussão o coordenador de turismo da 

SETEL, Paulo Lopes, o diretor da Fecomércio, Jaime Mariz, e o coordenador da câmara empresarial 

do turismo, George Gosson. 

O prefeito explicou que a parceria é importante para destacar o poder turístico do município. “Todas as 

parcerias são importantes. A Fecomércio possui um potencial consagrado na área. Vamos unir 

forças com a federação para alavancar de vez o nosso turismo local”, afirmou. 

O município é um forte polo turístico no Rio Grande do Norte. Dentro do programa de regionalização do 

Ministério do Turismo, Parnamirim está classificada como destino principal na categoria C, apontando a 

cidade como geradora de economia local na modalidade. Anualmente, a Barreira do Inferno registra um 

média 100 mil visitantes e estima-se que o cajueiro de Pirangi recebe aproximadamente 2 milhões de 

turistas. 

http://www.kallynakelly.com.br/grande-natal/prefeitura-de-parnamirim-busca-incrementar-turismo-no-litoral-sul/
http://www.kallynakelly.com.br/grande-natal/prefeitura-de-parnamirim-busca-incrementar-turismo-no-litoral-sul/
http://www.kallynakelly.com.br/grande-natal/prefeitura-de-parnamirim-busca-incrementar-turismo-no-litoral-sul/
http://www.kallynakelly.com.br/wp-content/uploads/2017/08/11.PARNAMIRIM.jpg
http://www.kallynakelly.com.br/wp-content/uploads/2017/08/11.PARNAMIRIM.jpg
http://www.kallynakelly.com.br/wp-content/uploads/2017/08/12.PARNAMIRIM-1.jpg
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CONTINUAÇÃO: 

Diante deste quadro o prefeito está trabalhando no projeto de reurbanização da orla das praias locais. 

O projeto, orçado em 5 milhões, inclui a construção do calçadão e de um mirante, além do 

recapeamento das ruas que dão acesso a orla. “Este é um projeto grandioso que oferecerá uma 

melhor estrutura aos usuários de nossas praias”, explicou o prefeito. 

Durante o encontro o Presidente da Federação confirmou que enviará ao município, em dezembro, 

outra unidade móvel do SESC para a realização de cursos profissionalizantes na área da gastronomia. 

“Com cursos de gastronomia os restaurantes locais poderão receber melhor os turistas e a 

população também poderá conhecer uma nova oportunidade de trabalho para faturar uma renda 

extra na alta estação”, explicou. 

Na oportunidade, também foi apresentado o projeto do 2º Encontro de Turismo e Cultura do Litoral 

Sul, evento promovido pela Prefeitura, através de uma parceria entre a Secretaria de Turismo e 

Fundação Parnamirim de Cultura, que será realizado no dia 27 de setembro, no Hotel Village, 

localizado em Pirangi. O evento tem como meta agregar valor a toda cadeia produtiva do setor. 

Durante a ação o Sebrae realizará o lançamento da “Rota Turística do Maior Cajueiro e das 

Lagoas”. 

 
 



 

SESC 
VEÍCULO: BLOG SUBSTANTIVO PLURAL  DATA: 17.08.17  
 

CORRE QUE AINDA DÁ TEMPO 

DE SE INSCREVER EM 3º 

CURSO DE FOLCLORE DO 

SESC 

 
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 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 Norte-rio-grandense 

de Folclore, o curso focará na cultura papa-jerimum com palestras de 27 facilitadores 

e 7 aulas-show. 

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. 



 

CONTINUAÇÃO: 

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). 

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


 

VEÍCULO: BLOG SENADINHO MACAÍBA  DATA: 17.08.17 
 

Comemoração em homenagem ao Dia do Folclore no Centro de 

Cultura de Macaíba 

 

Desde o período da manhã, o Centro de Cultura de Macaíba está repleto de crianças e 

adolescentes para as comemorações relativas ao Dia do Folclore, 22 de agosto. Nesta 

quinta-feira (17), o espaço disponibiliza uma série de atividades, variando de contação 

de histórias a bate-papo literário, promovidas pelo SESC de Macaíba em parceria com 

a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A programação é 

totalmente gratuita e segue até a noite, quando a partir das 19h haverá uma 

apresentação teatral da Companhia Pão Doce. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG SUBSTANTIVO PLURAL  DATA: 17.08.17 
 

PERFIS LITERÁRIOS: 

RIZOLETE FERNANDES 

 
Poeta, escritora e socióloga, Rizolete Fernandes nasceu em Caraúbas (RN), formou-se 

em Ciências Sociais pela UFRN, e reside em Natal, aposentada do serviço público 

estadual. Militou e dirigiu grupos classistas e feministas, até o início do ano 2000. 

Publicou “A História Oficial Omite, Eu Conto: Mulheres em Luta no RN” (Edufrn, 

2004). Este seu primeiro livro retrata a história do movimento feminista no RN. 

{Leia sobre o lançamento do novo livro da poeta nesta quinta-feira, 17 de agosto} 

Publicou depois: “Luas Nuas” (Una, 2006), “Canções de Abril” (Una, 2010), poemas. 

“Cotidianas” (Sarau das Letras, 2012), marcou a estreia da autora no gênero crônica; 

em seguida publicou “Vento da Tarde”, poemas, em edição bilíngue (português e 

espanhol), quinto livro de sua carreira literária, lançado em Salamanca. Também 

organizou um livro em parceria com os jornalistas Paulo Laguardia e Adriana 

Amorim, “Cidade da Esperança – 50 anos de história do Bairro”, (Sistema 

Fecomércio RN/Sesc, 2016). 

Maria Rizolete Fernandes participou dos primeiros movimentos feministas no Rio 

Grande do Norte, na década de 80, período da distensão da ditadura militar. Entre eles 

estão, Movimento Mulheres em Luta, União das Mulheres de Natal, Grupo Autônomo 

de Mulheres, Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, além de ter participado 

da direção, até 2008, do Coletivo Leila Diniz. 

http://www.substantivoplural.com.br/tecelas-de-rizolete-fernandes-sera-lancado-dia-17-na-anl/
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A escritora foi agraciada pela Prefeitura de Natal com a Medalha de Honra ao Mérito 

Nísia Floresta em 2006, “por relevantes serviços prestados à sociedade potiguar” e 

nos dois anos consecutivos recebeu da Fundação José Augusto, executora da política 

cultural do Governo do Estado, o Mérito Auta de Souza, “como referência na cultura 

e nas artes do Rio Grande do Norte”. É sócia da União Brasileira de Escritores – 

UBE/RN e integrou a Comissão Julgadora do VIII Concurso de Poesias Luís Carlos 

Guimarães – 2008, da Fundação José Augusto. 

Vale ressaltar que Rizolete Fernandes, juntamente com Anchella Monte, Carmen 

Vasconcelos e Lisbeth Lima, trazem consigo os méritos de serem herdeiras de uma 

tradição poética feminina muito forte em solo potiguar, tradição esta transmitida por 

Diva Cunha, Socorro Trindad, Marize Castro e Iracema Macedo, como principais 

expoentes contemporâneos, e que vem se renovando recentemente com nomes como 

Iara Maria Carvalho, Jeanne Araújo, Maria Maria Gomes e Kalliane Amorim, dentre 

outras. 

Rizolete Fernandes lançará neste dia 17 de agosto, às 18h30, na Academia Norte-rio-

grandense de Letras, seu mais recente trabalho, intitulado “Tecelãs – Tejedoras”. O 

livro é bilíngue, português- espanhol, com prefácio e tradução de Jacqueline Alencar. 

A edição é da Sarau das Letras em parceria com a Trilce Ediciones(Espanha). 



 

SENAC 
VEÍCULO: BLOG DO LEVANY JÚNIOR  DATA: 18.08.17  
 

SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN-MORADORES DO 

NOVO PADRE JOÃO MARIA RECEBEM CURSO DE 

CAPACITAÇÃO 

 
Está sendo realizado no residencial Novo Padre João Maria o curso de eletricista de 

instalações prediais de baixa tensão, com aulas teóricas e práticas, ministrado pelo 

SENAI-RN (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). 

A formação, iniciada nesta segunda-feira (14) e seguirá até o dia 18 de outubro, é 

direcionada aos moradore localidade que receberão certificados com carga horária de 
160h. 

Foram 32 inscritos nos turnos manhã e tarde. A iniciativa é do Projeto Técnico Social 

(PTS) do Novo Padre João Maria  em pareceria com a Prefeitura de São Gonçalo do 

Amarante. “A intenção é qualificar os moradores, para colaborar com a inserção deles 

no mercado de trabalho”, enfatiza Érica Medeiros, coordenadora de campo e assistente 

social. 

A unidade móvel de instalações elétricas do SENAI está estacionada ao lado do CRAS 

(Centro de Referência de Assistência Social). Ainda este ano serão promovidos os cursos 

de Doces e Salgados (20 alunos por turma) no mês de outubro; Telemarketing (SENAC) 
e Corte/Costura. 

 
 

http://www.senadinhosga.com/wp-content/uploads/2017/08/srtus5uu-750x5634.jpeg
http://www.senadinhosga.com/wp-content/uploads/2017/08/srtus5uu-750x5634.jpeg
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Prefeitura de SGA e SENAI 

oferecem curso de eletricista a 

população 
Intenção da capacitação é qualificar os moradores do município, oferecendo uma opção que 

colabore com a inserção no mercado de trabalho 

Por Geraldo Miranda 

 

 

A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante junto com o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) estão realizando o curso de eletricista de instalações prediais de baixa tensão. 

A capacitação será de 160h nos turnos matutino e vespertino, com aulas teóricas e práticas para os 

32 inscritos, que são moradores do residencial Novo Padre João Maria. A iniciativa é do Projeto 

Técnico Social (PTS) do conjunto em pareceria com a Prefeitura. 

“Nossa intenção é qualificar os moradores, oferecendo a eles uma opção que colabore com a 

inserção deles no mercado de trabalho”, comentou a coordenadora de campo e assistente social do 

programa, Érica Medeiros. 

Os alunos estão assistindo as aulas na unidade móvel de instalações elétricas do SENAI, que está 

estacionada ao lado do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 

Estão previstos ainda para outubro, o curso de Doces e Salgados, com 20 alunos por turma além 

dos cursos de Telemarketing e Corte/Costura, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC). 
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Festival Cultural e Gastronômico da 
Pipa confirma datas; veja detalhes 

Com o tema “Descoberta de Sabores”, o Festival Cultural e Gastronômico da Pipa 

realiza no próximo mês, durante os dias de 22 a 30 de setembro, a 13ª edição do maior 

evento já realizado no litoral, voltado para a cultura gastronômica da região. O local será 

o terreno ao lado do estacionamento dos ônibus, na av principal Baía dos Golfinhos. De 

acordo com a produção, a estrutura será ainda maior e um projetista foi contratado para 

criar a Cidade Gastronômica. 

 

Prato do festival em 2016: Pescada do Chapadão. Foto: Rogério Vital 

O Festival será dividido em vilas: A “Vila dos Chefs” será o espaço onde chefs 

convidados irão preparar pratos exclusivos para comercialização a preços acessíveis; 

“Vila da Pipa” aproxima o público visitante da arte culinária caseira da praia. Donos de 

restaurantes que participam do Concurso Oficial poderão expor seu prato em uma das 

tendas montadas no local. A “Arena Gastronômica” abrigará as duplas de chefs na 

competição dos “Novos Talentos” e “Melhor Feijão da Pipa”, além das oficinas com chefs 

especialistas convidados pela curadoria e pelo Senac-RN. Na área da Cidade 

Gastronômica também terá tenda de drinques e vinhos, praça de alimentação, bares, a 

“Vila Cultural” e um espaço kids. E uma “Vila de Negócios”, a área de exposição de 

produtos dos patrocinadores e serviços e degustações. 



 

CONTINUAÇÃO: 

O Festival da Pipa contará este ano com investimentos privados e também recursos 

oriundos da Lei de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo, bem como as parcerias e 

apoios culturais. A edição conta com patrocínio da São Braz, Sebrae-RN, Hotel Pipa 

Atlântico, Fecomércio /Senac e Gourmet Expert; realização Festival da Pipa e da 

Educapipa e co-realização do Governo Cidadão via empréstimo do Banco Mundial, 

através da Setur – Secretaria Estadual de Turismo e Governo do Estado. O festival 

também contará com a promoção da Prefeitura de Tibau do Sul e apoio cultural do 

sistema Fecomércio / Sesc RN. O Festival da Pipa também tem certificado de aprovação 

da Lei Djalma Maranhão. 

Entre as presenças confirmadas está o chef Felipe Caran, que comandará um dos 

festins. Também foram convidados os chefs Paulo Machado e CarlaCorreia, consultora 

e ex-finalista do MasterChef Brasil. Nesta edição serão dois festins às sextas feiras: Dia 

22 de setembro na Toca da Coruja e 29 de setembro no Hotel Ponta do Madeiro. Todos 

serão harmonizados com vinhos e cervejas artesanais, presença de sommelier. Para 

interessados nos festins, as reservas estão abertas. O valor é R$ 235,00 (inclusos as 

bebidas da harmonização, água mineral e café São Braz). As inscrições para o concurso 

estão abertas até dia 30, no endereço www.festivaldapipa.com.br O tema será Tapioca. 
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CONCURSO DE FESTIVAL 

GASTRONÔMICO DA PIPA 

RECEBE INSCRIÇÕES ATÉ 30 

DESSE MÊS 
 

 
Este ano, o concurso Novos Talentos terá como desafio a “Tapioca, descoberta 

do sabor no Nordeste” 

 

Com o tema “Descoberta de Sabores”, o Festival Cultural e Gastronômico da Pipa 

realiza no próximo mês, durante os dias de 22 a 30 de setembro, a 13ª edição do maior 

evento já realizado no litoral, voltado para a cultura gastronômica da região. Sediado 

em novo endereço da av. Baía dos Golfinhos, a edição terá uma dimensão maior, 

tanto em participantes como em estrutura. No espaço vizinho ao estacionamento dos 

ônibus será montada uma Cidade Gastronômica, onde espaços diversos estarão 

conectados através das ações simultâneas e o público poderá circular e conhecer a 

diversidade de sabores do RN. 

 

INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO “NOVOS TALENTOS” VÃO ATÉ DIA 

30.08: OLHA A TAPIOCA! 

 

A tapioca, quem diria, conquistou as mesas brasileiras. E será este ingrediente, assim 

como a matéria-prima goma, o tema do concurso Novos Talentos. O festival vai 

disponibilizar 12 vagas para duplas e chefs de todo o País podem participar. Os  
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competidores criarão pratos nas categorias Petiscos (4 duplas concorrentes), 

Sobremesa (4 duplas) e prato principal (4 duplas). Além disso, o festival realiza o 

concurso do Melhor Feijão da Pipa, onde participam cozinheiros amadores daquele 

litoral. AS inscrições para o concurso vão até dia 30 de agosto. O regulamento está 

disponível na página oficial www.festivaldapipa.com.br. O Festival Cultural e 

Gastronômico da Pipa também abre inscrições para 30 estagiários da área de 

gastronomia, estudantes de cursos superiores ou técnicos. 

 

ATRAÇÕES 
Entre as atrações programadas para este ano estão Oficinas, palestras e chefs 

convidados cozinhando ao vivo, mostra de cozinha artesanal popular, concurso de 

Novos Talentos, Concurso do Melhor Feijão, Festins, dois palcos para shows, 

ativações culturais de teatro e dança, artesanato, serviços e ações integradas com 

restaurantes participantes. 

O Festival será dividido em vilas: A “Vila dos Chefs” será o espaço onde chefs 

convidados irão preparar pratos exclusivos para comercialização a preços acessíveis; 

“Vila da Pipa” aproxima o público visitante da arte culinária típica da região, com 

criativa e saborosa gastronomia caseira da praia. No mesmo local haverá uma mostra 

com alguns restaurantes que participam do concurso oficial. “Vila de Negócios” será 

a área de exposição de produtos, serviços e degustações; e o espaço “Arena 

Gastronômica” abrigará as duplas de chefs na competição dos “Novos Talentos” e 

“Melhor Feijão da Pipa”, além das oficinas com chefs especialistas convidados pela 

curadoria e pelo Senac-RN. Na área da Cidade Gastronômica também terá tenda de 

drinques e vinhos, praça de alimentação, bares, a “Vila Cultural” e um espaço kids. 

O Festival da Pipa contará este ano com investimentos privados e também recursos 

oriundos da Lei de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo, bem como as parcerias e 

apoios culturais. A edição conta com patrocínio da São Braz, Sebrae-RN, Hotel Pipa 

Atlântico, Fecomércio /Senac e Gourmet Expert; realização Festival da Pipa e da 

Educapipa e co-realização do Governo Cidadão via empréstimo do Banco Mundial, 

através da Setur – Secretaria Estadual de Turismo e Governo do Estado. O festival 

também contará com a promoção da Prefeitura de Tibau do Sul e apoio cultural do 

sistema Fecomércio / Sesc RN. O Festival da Pipa também tem certificado de 

aprovação da Lei Djalma Maranhão. 

Entre as presenças confirmadas está o chef Felipe Caran, que comandará um dos 

festins. Também foram convidados os chefs Paulo Machado e CarlaCorreia, 

consultora e ex-finalista do MasterChef Brasil. Nesta edição serão dois festins às 

sextas feiras: Dia 22 de setembro na Toca da Coruja e 29 de setembro no Hotel Ponta 

do Madeiro. Todos serão harmonizados com vinhos e cervejas artesanais, presença de 

sommelier. Para interessados nos festins, as reservas estão abertas. O valor é R$ 

235,00 (inclusos as bebidas da harmonização, água mineral e café São Braz). 
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