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AÇÃO DO MPT PODERÁ 

LEVAR FOME AO POVO 

SERIDOENSE, DIZ CLÁUDIO 

SANTOS 

Desembargador do TJRN, Cláudio Santos - Foto: 

Por Boni Neto – Portal Agora RN 

O Ministério Público do Trabalho apontou irregularidades em facções de costura no 

interior do estado que prestam serviços terceirizados ao grupo Guararapes 

Confecções. O MPT pede indenização coletiva de R$ 38 milhões e exige que a 

Guararapes assuma responsabilidade sobre direitos dos trabalhadores que atuam nas  
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facções. O desembargador Cláudio Santos, que lamenta a posição do órgão 

fiscalizador, afirmou que a fiscalização descontrolada do MPT poderá trazer fome à 

população do interior que depende deste tipo de trabalho para sobreviver. 

“Eu quero apenas demonstrar minha solidariedade com o povo seridoense, que são 

pessoas que estão com muita dificuldade. É uma preocupação do cidadão Cláudio 

Santos. Não há emprego e não há água. Não tem trabalho no campo e o povo depende 

disso para sobreviver. Se essas empresas estão impedidas por uma fiscalização 

desmensurada de quem quer que seja (não tenho nada contra qualquer instituição), 

isso termina por levar a uma situação de fome às populações que dependem desses 

empregos”, disse em entrevista concedida ao Portal Agora RN/Agora Jornal. 

Para Cláudio Santos, “não há outra opção de trabalho”, e o que se vê é 

o povo do interior migrando para as cidades grandes, “saindo de suas 

cidades e famílias para trabalharem longe, com todas as dificuldades 

que isso acarreta dentro de uma crise nacional imensa”. O 

desembargador declarou, ainda, que “é preciso que haja razoabilidade 

no trabalho por parte de todos”. 

De acordo com Cláudio Santos, lideranças empresariais, religiosas e 

políticas (dentre prefeitos e cerca de 100 vereadores) irão se reunir 

neste sábado 16, em São José do Seridó, para debater a problemática 

com os trabalhadores das facções. Alguns dos nomes confirmados são 

Zeca Melo (superintendente do Sebrae-RN) e Marcelo Queiroz 

(presidente da Fecomércio-RN). “Vamos ouvir a situação e fazer desse 

movimento uma ação que visa a esclarecer a aplicação da lei voltada 

para os fins sociais. Não se trata de uma posição contra o MPT, mas 

sim um esclarecimento de uma situação difícil que vive o povo do 

Sertão”, concluiu. 
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Ação 

Na primeira audiência da Ação Civil Pública do MPT, a Guararapes 

apresentou sua defesa que deverá ser apreciada pelo Ministério Público 

até 24 de novembro, para quando está marcada a próxima audiência. 

A ação foi aberta após visitas feitas pelo MPT nas facções espalhadas 

pelo interior do estado. Das 120 facções geridas pelo programa Pró-

Sertão, 62 delas trabalham com confecções para a Guararapes. O 

modelo atualmente emprega cerca de 3 mil trabalhadores no Rio 

Grande do Norte, especialmente na região do Seridó. 

O montante de R$ 38 milhões pedido pela procuradora Ileana Neiva, 

do Ministério Público do Trabalho seria revertido para o Fundo de 

Amparo ao Trabalhador ou à entidades – privadas ou públicas – que 

atuem nas áreas de assistência social, saúde ou educação. 
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MOSSORÓ TERÁ AMANHÃ SEMINÁRIO SOBRE 

A MODERNIZAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS 

As mudanças na legislação trabalhista que vão contribuir para um ambiente mais propício à 

geração de emprego e renda, e entrarão em vigor a partir de novembro, serão detalhadas em um 

seminário, nesta sexta-feira, dia 15 setembro, em Mossoró.  

 

Com o tema “Modernização das Leis Trabalhistas – O que mudou? Por que mudou”, o evento terá 

palestra da consultora e especialista em relações do trabalho e Direito Constitucional, Sylvia 

Lorena de Teixeira Sousa (foto), e do deputado federal Rogério Marinho, relator da reforma na 

Câmara. 

 

O seminário em Mossoró — realizado pelas entidades representativas das empresas, FIERN, 

FECOMÉRCIO, FAERN, FETRONOR, SEBARE, FCL E FACERN — será a partir das 8 horas, 

no Hotel Garbos. A consultora que será palestrante no evento, Sylvia Lorena, é advogada, gerente 

de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria e conselheira do Conselho de 

Administração da Organização Internacional do Trabalho (OIT).  

 

Durante o encontro, Sylvia e Rogério Marinho irão explicar como a nova lei promove a 

modernização das relações de trabalho, o que muda no cotidiano dos colaboradores e 

empregadores e como cria os novos cenários para as contratações. Sylvia Lorena e Rogério 

Marinho poderão, ainda, sanar dúvidas e responder a questionamentos sobre o tema.  

 

O seminário integra uma série de eventos que as entidades representativas de setores produtivos 

do Estado promovem para levar essas informações às diversas regiões do Rio Grande do Norte. O  
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primeiro sobre o tema ocorreu no dia 21 de agosto, no hotel Holliday Inn, em Natal, com mais de 

1.200 participantes, que acompanharam a exposição de José Pastore, um dos principais 

especialistas em relações de trabalho e recursos humanos do país, e do deputado Rogério Marinho. 

No dia 01 de setembro foi realizado o segundo seminário, em Currais Novos, com palestras do 

advogado Marcelo de Barros Dantas, e do deputado federal Rogério Marinho, relator da reforma 

na Câmara. 
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Motores do Desenvolvimento debate a 

influência da gestão pública na 

economia potiguar 

 
 

O Sistema Fecomércio RN promove na próxima segunda-feira (18) mais uma edição 

do projeto Motores do Desenvolvimento. Em pauta, uma discussão que atinge a 

sociedade e a classe produtora potiguar: A participação do Estado na economia: como 

o equilíbrio fiscal público influencia o mercado. O seminário acontece a partir das 8h 

no Holiday Inn Natal Hotel. 

 

Para debater o tema junto com o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 

Queiroz, estarão no Motores três especialistas no assunto que vão destacar a 

importância da máquina pública na economia do Rio Grande do Norte, são eles: Raul 

Velloso, Cláudio Porto e Eduardo Giannetti da Fonseca. 

“Toda a economia é muito atrelada do Poder Público. Cerca de um terço da massa 

salarial potiguar, por exemplo, advém dos servidores públicos. Também há uma 

dependência muito grande das compras estatais e dos investimentos. O desequilíbrio 

financeiro coloca tudo isso em xeque. Por isso, debatê-lo é fundamental”, afirma o 

presidente Marcelo Queiroz. 

 

Abrindo o bloco técnico, o economista e especialista em Macroeconomia e Finanças 

Públicas, Raul Velloso irá palestrar sobre o Porque os estados quebram? Aspectos 

relevantes do equilíbrio fiscal. Seguindo a linha, Cláudio Porto, presidente da 

Consultoria Macroplan, fará um Raio X da situação econômica e financeira do Rio  
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Grande do Norte. Fechando as palestras, o economista Eduardo Giannetti da Fonseca 

falará sobre o Peso do Poder Público na Economia Brasileira e Nordestina em 

particular. 

 

O Seminário Motores do Desenvolvimento é uma realização do Sistema Fecomércio 

Rio Grande do Norte, do jornal Tribuna do Norte, Sistema Fiern, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Ministério Público Estadual e RG Salamanca 

Capital. 
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Influência da gestão pública na 

economia potiguar será tema do 

Motores do Desenvolvimento 
 

O Seminário Motores do Desenvolvimento estará debatendo na próxima segunda-

feira (18), sobre uma discussão que atinge a sociedade e a classe produtora potiguar: 

A participação do Estado na economia: como o equilíbrio fiscal público influencia o 

mercado. 

Para debater o tema junto com o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 

Queiroz, estarão no Motores três especialistas no assunto que vão destacar a 

importância da máquina pública na economia do Rio Grande do Norte, são eles: Raul 

Velloso, Cláudio Porto e Eduardo Giannetti da Fonseca. 

Motores do Desenvolvimento é uma realização da Tribuna do Norte, Sistema 

Fecomércio Rio Grande do Norte, Sistema Fiern, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), Ministério Público Estadual e RG Salamanca Capital. 
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Influência da gestão pública na economia potiguar 
será tema do Motores do Desenvolvimento 

 
Seminário na próxima segunda-feira (18), terá os especialistas Raul Velloso, 
Cláudio Porto e Eduardo Giannetti da Fonseca como palestrantes 
 
O Sistema Fecomércio RN promove na próxima segunda-feira (18) mais uma 
edição do projeto Motores do Desenvolvimento. Em pauta, uma discussão 
que atinge a sociedade e a classe produtora potiguar: A participação do 
Estado na economia: como o equilíbrio fiscal público influencia o mercado. O 
seminário acontece a partir das 8h no Holiday Inn Natal Hotel. 
 
Para debater o tema junto com o presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz, estarão no Motores três especialistas no assunto que vão 
destacar a importância da máquina pública na economia do Rio Grande do 
Norte, são eles: Raul Velloso, Cláudio Porto e Eduardo Giannetti da Fonseca. 
 
“Toda a economia é muito atrelada do Poder Público. Cerca de um terço da 
massa salarial potiguar, por exemplo, advém dos servidores públicos. 
Também há uma dependência muito grande das compras estatais e dos 
investimentos. O desequilíbrio financeiro coloca tudo isso em xeque. Por isso, 
debatê-lo é fundamental”, afirma o presidente Marcelo Queiroz. 
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Abrindo o bloco técnico, o economista e especialista em Macroeconomia e 
Finanças Públicas, Raul Velloso irá palestrar sobre o Porque os estados 
quebram? Aspectos relevantes do equilíbrio fiscal. Seguindo a linha, Cláudio 
Porto, presidente da Consultoria Macroplan, fará um Raio X da situação 
econômica e financeira do Rio Grande do Norte. Fechando as palestras, o 
economista Eduardo Giannetti da Fonseca falará sobre o Peso do Poder 
Público na Economia Brasileira e Nordestina em particular. 
 
 
O Seminário Motores do Desenvolvimento é uma realização do Sistema 
Fecomércio Rio Grande do Norte, do jornal Tribuna do Norte, Sistema Fiern, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Ministério Público Estadual e 
RG Salamanca Capital. 
 
Fecomércio RN 
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MOTORES DO DESENVOLVIMENTO DEBATE EQUILÍBRIO 

FISCAL E MERCADO 

 

A relação entre equilíbrio fiscal e mercado é o ponto central da 27ª edição 

do Seminário Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do Norte, a ser 

realizado na segunda-feira, 18, a partir das 8h30, no hotel Holiday Inn. Com 

o tema “A participação do Estado na economia: como o equilíbrio fiscal 

público influencia o mercado”, o evento recebe palestrantes de relevância 

nacional para abordar a situação atual e soluções para o cenário 

econômico do Brasil e do Rio Grande do Norte. 

 
A programação será aberta pelo presidente do sistema Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz, 

seguido pelo economista e especialista em Macroeconomia e Finanças Públicas, Raul 

Velloso, que abordará o tema Por que os estados quebram? Aspectos relevantes do 

equilíbrio fiscal. Logo após, o presidente da consultoria Macroplan, Cláudio Porto, 

apresentará uma análise da situação econômica e financeira do RN. O evento será 

finalizado pelo economista Eduardo Gianetti, que falará sobre o peso do poder público na 

economia brasileira e nordestina em particular. 

O Seminário Motores do Desenvolvimento é promovido pelo jornal Tribuna do Norte, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Ministério Público do Rio 

Grande do Norte (MPRN), Sistema Fecomércio/RN e Sistema Fiern. A entrada é gratuita 

e voltada ao público em geral. 
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Souza participa do lançamento do 
projeto Sesc Saúde Mulher no 
município de Frutuoso Gomes 

 
 Ao lado da prefeita Janda, Souza participou do lançamento do projeto na cidade 
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Souza destacou a importância dos serviços prestados pela unidade do Sesc 

 

 
Prefeita Janda apoia Souza em Frutuoso Gomes 
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O deputado estadual Manoel Cunha Neto, “Souza” (PHS), esteve em 

Frutuoso Gomes para participar do lançamento do projeto Sesc Saúde 

Mulher, no município, ao lado da prefeita Janda Jácome (PMDB), ex-

prefeito Lucídio Jácome, vereadores, secretários e a população em geral. 

Durante o ato, Souza fez uso da palavra e destacou a importância da 

unidade do Sesc no município, proporcionando atendimentos visando a 

saúde das mulheres. A Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher é um projeto 

pioneiro no país. O Rio Grande do Norte foi o primeiro Estado a receber 

o então projeto-piloto, em julho de 2012 sendo o resultado de uma 

parceria do Sistema Fecomércio-RN, Sesc Nacional, Sesc RN, Governo 

do Estado e prefeituras. 
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GALERIA SESC CIDADE ALTA EXIBE EXPOSIÇÃO 

“ARREMEDOS” 
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Acessar a origem do amor, seja ele romântico, cristão, monogâmico ou livre. Essa é a 

proposta de Arremedos, do artista plástico Natã Ferreira, 5ª exposição deste ano da 

Galeria Sesc Cidade Alta, em Natal. A vernissage acontece dia 27 de setembro, às 19h, e 

a exposição fica em cartaz para visitação gratuita até 25 de outubro, das 9h às 19h. A 

iniciativa é do Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc RN). 

 

A exposição Arremedos é uma instalação imersiva, que convoca o simbólico e convida o 

público a reconhecer o seu Amor e a expurgá-lo. Parte da ação com a vídeo-performance 

“O amante”, que remete à obra de Magritte “Os amantes”. Também se relaciona aos 

vodus, que referenciam um elemento da cultura haitiana de origem africana, elemento de 
resistência negra perante o Amor Branco Ocidental. 

O edital da Galeria Sesc, com todas as informações, está disponível no site do Sesc RN, 

o www.sescrn.com.br. 

 
 

http://www.sescrn.com.br/
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Setembro Cidadão realiza 

programação especial na Zona 

Norte 

 

O Setembro Cidadão 2017 estará na Zona Norte para realizar várias 

ações cidadãs. A parceria do Probec com o Partage Norte Shopping irá 

permitir que os moradores aproveitem uma programação diversificada 

de ações voltadas para Educação Cidadã. 

Tudo teve início nesta terça-feira (12), quando os funcionários do 

Partage Norte Shopping participaram da ação SESC nas empresas. Das 

14h às 17h aconteceu atendimento para os colaboradores em nutrição, 

educação em saúde, odontologia e outros. 

Na próxima quinta-feira (14), das 11h às 15h, os visitantes do 

shopping irão ter atendimento jurídico gratuito, com direito a receber 

orientações com advogados. 
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A doação de sangue, um ato mais que cidadão, será possível no dia 20 

de setembro, onde será disponibilizado o serviço de coleta de sangue 

para quem quiser fazer doações. 

No dia 21 de setembro, Dia da Árvore, haverá distribuição de mudas 

no shopping, com a participação das mascotes Edu e Cidinha, do 

Setembro Cidadão. 

A programação será encerrada no dia 30 de setembro, como o 

espetáculo Cats, na praça de alimentação. 

É o Setembro Cidadão tornando o Rio Grande do Norte o estado 

pioneiro no Brasil quando o assunto é cidadania.   
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Sesc participa do projeto 

Setembro Cidadão 
O Sesc realiza uma intensa programação junto aos alunos e alunas 

Por Redação 

 

Setembro é mês da cidadania por todo o país, já que é quando se celebra o Dia da Independência 

do Brasil. E o Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do 

Norte (Sesc RN), participa mais uma vez do projeto Setembro Cidadão, iniciativa do juiz Jarbas 

Bezerra e da advogada Lígia Limeira, ambos com atuação no estado, a partir da experiência de 

uma década na elaboração de livros educativos. 

Durante todo o mês, o Sesc realiza uma intensa programação junto aos alunos e alunas de seus 

programas educacionais – Escola Sesc (Infantil e Fundamental) e Sesc Ler (Educação de Jovens e 

Adultos e acompanhamento pedagógico) em Natal, Mossoró, Caicó, Macaíba, Nova Cruz e São 

Paulo do Potengi. 

Os educandos do Sesc participam de atividades de caráter lúdico, recreativo e de socialização, 

com ênfase nas temáticas dos valores da colaboração, socialização, solidariedade, respeito à 

diversidade cultural, bem como pelo envolvimento e a participação na comunidade escolar. São 

palestras, oficinas, contação de histórias, jogos, apresentações teatrais e musicais, tendo como 

público alvo não só estudantes, mas também pais e pessoas da comunidade. Para ver toda a 

programação, clique aqui. 

 

Além da programação realizada entre os alunos, o Sesc também participará, pelo segundo ano 

consecutivo, do encerramento do Setembro Cidadão. O projeto musical Terraço do Relógio, 

localizado no Sesc Cidade Alta, sediará a solenidade de encerramento no dia 29 de setembro, que 

contará com show especial brega do cantor João Batista. A entrada é gratuita. 

Para saber mais sobre o Setembro Cidadão, clique aqui. 

 

http://www.sescrn.com.br/_ups/noticias/2017/09/13/3aa43c278935683ecbc113eb764b76f5.pdf
http://www.probec.com.br/
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Festival Gastronômico da Pipa 

começa no dia 22 de setembro 
  

 

 
Gastronomia na Pipa tem ponto alto neste mês de setembro 

A 13º edição do Festival Cultural e Gastronômico da Pipa será realizada entre os dias 22 e 

30 de setembro, na av Baía dos Golfinhos, litoral sul do RN. A edição terá uma amplitude 

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. 

Serão três concursos (Restaurantes, Novos Talentos e Melhor Feijão da Pipa), além das 

cozinhas ao vivo, feira gastronômica, degustações, shows e festins. O concurso dos 

restaurantes terá votação popular através do QRcode. Já os novos talentos terá como tema 

a “Goma e a tapioca: descoberta do sabor no Nordeste”. 

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 do Café São Braz, Sebrae-RN, Hotel Pipa 

Atlântico, Fecomércio/Senac, Gourmet Expert e Goma Sinhá Maria/ Primícias do Brasil. 

A realização Festival da Pipa e da Educapipa e co-realização do Governo Cidadão via 

Banco Mundial, através da Setur – Secretaria Estadual de Turismo e Governo do RN. 

O festival também contará com a promoção da Prefeitura de Tibau do Sul e apoio cultural  
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do sistema Fecomércio/Sesc RN. O Festival da Pipa também tem certificado de 
aprovação da Lei Djalma Maranhão. 

PROGRAMAÇÃO ARENA GASTRONÔMICA 2017 

22/09 – SEXTA-FEIRA 

18:00 – Solenidade de Abertura 

18:30 – Caribéu – Tacho Beneficente preparado pelos Chefs Paulo Machado e Ana Ruth 

com renda revertida ao Projeto Afeto 

19:00 – SEBRAE- RN apresenta a APROOSTRAS (Associação dos Produtores de Ostras 

do Rio Grande do Norte) 

20:30 – Sabor da Mente: O uso da neurociência na gastronomia com a Psicóloga Carla 

Correia 

FESTIM – Restaurante Oca Toca na Toca da Coruja 

23/09 – SÁBADO 

15:30 – Oficina Inclusiva: A Vida e Seus Sabores – Para pacientes que sofreram AVC e 

seus familiares – Coordenação chef Eugênio Cantídio 

18:30 – Eufrates – Harmonização com Cervejas Especiais 

19:30 – Os sabores que vem da Brasa com a Chef Paula Labaki 

20:45 – São Braz apresenta o Barista Davi Wagner 

21:45 – A Cozinha Nikkei de Edu Rejala 

24/09 – DOMINGO 

18:30 – Cozinha de Casa: Sabor, Saúde e Segurança por Profª Priscila Vanini e José 

Matheus (Novos Talentos 2016) 

20:00 – Redescoberta de sabores nordestinos – Chef Thiago Gomes 
21:30 – Cozinha Funcional Contemporânea – Chef Carol Linhares 

25/09 – SEGUNDA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Entradas 

18:00 – “Pão, Porco e PANC´s “ – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes Neto 

19:00 – “Gingado da Redinha” – Daniel Medeiros e Tadeu Rena Valente 

20:00 – “Embrulhado de Tapioca Cremosa” – Jhonata Coelho Silva e Rodrigo José 

Martins 

21:00 – “Surpresa Nordestina” – Shirley Bezerra Alves e Sammyr Balbino da Costa 

Oliveira 
23:00 – Premiação 

26/09 – TERÇA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Prato Principal 

18:00 – “Rainha Branca das Feiras, com Cordeiro de Sol ao Molho da Terra” – Paulo 

José Silva Barbosa e João Alves da Costa Filho 

19:00 – “Mistura de Ginga” – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes Neto 

20:00 – “Cordeiro Engomado” – Simone Grazyelle e Marcílio Cavalcante 

21:00 – “Tabatinga” – Rayanne da Silva Araújo e Raquel Costa Lins do Amaral 

23:00 – Premiação 



 

CONTINUAÇÃO: 

27/09 – QUARTA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Sobremesa 

18:00 – “Jardim de “MANI”” – Alexandre Daher Ferreira Sales e Cely dos Santos Correa 

19:00 – “MANI’ – Jefferson Mikael Gomes da Cruz 

20:00 – “Navegos” – Augusto Cesino Monteiro de Medeiros Neto e Thaline Rayane 

Reinaldo da Silva 

21:00 – “Os Sete Pecados Originais” – Reynaldo Gorgonha Neves Junior e Eloysa 

Larissa de Souza Freitas 

23:00 – Premiação 

28/09 – QUINTA-FEIRA 

18:30 – Help da Pipa Convida: A cozinheira famosa pelas cocadas e quitutes recebe um 

convidado 

20:00 – “Uma Porção de Sucesso” com o Chef Betão Barbosa 
21:30 – Concurso do Melhor feijão da Pipa 

29/09 – SEXTA-FEIRA 

18:30 – Descobrindo Sabores com SENAC RN 

20:30 – SEBRAE apresenta queijos artesanais do Seridó 

21:30 – Pães Artesanais com a gastróloga e padeira – Chef Luise Medeiros 

FESTIM – No Hotel Ponta do Madeiro 

30/09 – SÁBADO 

18:30 – Novos sabores da cozinha regional com o Chef Cumpade João 

20:00 – Nossa tribo, nossos valores, nossa comida – Chef Kalymaracaya Mendes 

21:30 – Encerramento 
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CORREIOS LANÇA SELO EM HOMENAGEM 

AO CENTENÁRIO DO SAMBA NA RODA 

"CORES DO NOSSO SAMBA" 
 

 

 

A Diretoria Regional dos Correios do RN realiza no próximo dia 29 de setembro, às 

19h na Praça de Alimentação do Seaway Shopping, em Capim Macio, o lançamento 

Estadual do selo em comemoração ao aniversário de 100 anos do samba, durante a 

Roda “Cores do Nosso Samba” coordenada pela cantora e compositora potiguar, 

Valéria Oliveira. 

O centenário do samba faz alusão à canção “Pelo Telefone”, de Donga e Mauro de 

Almeida, que é considerado o primeiro samba gravado no Brasil, em 

1917. Elementos de Art Nouveau emolduram o bloco que traz, na ilustração de 

Daniel Effi, o momento de reunião da roda de samba, fazendo referência à gravação 

da primeira música do ritmo, sobre um disco de vinil. O ambiente remete à 

tradicional Praça Onze da cidade do Rio de Janeiro no começo do século XX.  

Farão as obliterações do selo, além de Valéria Oliveira, os homenageados Heriberto 

Pedro da Silva (Mestre Zorro), Aluízio Pereira (Fundador da Malandros do Samba), 

Luiz Antonio Ciarlini (Diretor-Presidente da COSERN) e José Ferreira Melo  

https://2.bp.blogspot.com/-qs5q88jvaUE/WbqAiIl5-3I/AAAAAAAAoe4/EXzJGt6FS3Mdv4kF3hWwVxD_diZAy14hACLcBGAs/s1600/imagem_release_1066090.jpg
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(Superintendente do SEBRAE), conduzidos pelo Superintendente Estadual do 

Correios, Rodrigo do Patrocínio Medeiros. 

A cantora Valéria Oliveira, anfitriã da Roda “Cores do Nosso Samba”, convida o 

público e a comunidade do samba para essa grande festa que traz um desfile de 

clássicos do samba de raiz em sotaque potiguar e sambas de autoria de 

compositores do Rio Grande do Norte. Além dos cantores convidados Ivando Monte, 

Marcos Souto e Rogerinho (Balanço do Morro), a Roda recebe como convidados de 

honra o mestre Zorro, grande nome do samba potiguar, e Aluízio Pereira, fundador 

da Malandros do Samba. 

No repertório, o público poderá conferir “Mestre Zorro” na voz de Valéria, e outros 

sambas do repertório do samba de raiz como “Mas quem disse que eu te esqueço” 

(Dona Ivone Lara/Hermínio Bello de Carvalho), “Conto de areia” (Toninho/Romildo), 

“Canto das três raças” (Mauro Duarte/Paulo César Pinheiro), “O mar serenou” 

(Candeia), “Malandro” (Jorge Aragão/Jotabê), “Zé do Caroço” (Leci Brandão), 

“Acreditar” (Dona Ivone Lara/Délcio Carvalho), “Velha Cicatriz” (Délcio Carvalho/Ivor 

Lancelloti) e muito mais. 

A cantora e seus convidados irão cantar também sambas dos seus respectivos 

trabalhos como “Do meu jeito” (Ivando Monte/Valéria Oliveira), “Amor que eterniza” 

(Délcio Luiz/Moacyr Luz), “Pele bonita” (Luiz Gadelha/Valéria Oliveira), “Minha 

escola de samba” (Ivando Monte), “Filho de bamba” (Rogerinho) e “Terra do sol” 

(Marcos Souto/Carlos Brito), só para citar alguns. 

A direção musical fica por conta de Raphael Almeida (cavaco) que conduz o time 

formado por Jubileu Filho (7 cordas), Aluízio Pizão, David Silva e Ramon Gabriel 

(percussão) e Michelle Lima nos vocais. 

A Roda “Cores do Nosso Samba”, realizada pela Arte e Inovação em parceria com 

a Green Point, terá duas edições em 2017 com o patrocínio do SEBRAE RN por 

meio do edital de economia criativa e apoio cultural da Rádio Universitária FM e do 

Seaway Shopping. 

Sobre a Roda Cores do Nosso Samba 

Valéria estreou a roda de samba Cores do Nosso Samba em 2014 e com esse 

projeto, vem promovendo intercâmbios entre artistas cariocas e potiguares, 

turbinando um repertório de samba de raiz com a energia do recanto nordeste do 

país e estimulando a participação de novos compositores, bem como a difusão de 

suas obras. Na primeira edição o compositor e cantor Toninho Geraes, responsável  
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por grandes sucessos da carreira de Zeca Pagodinho, e a cantora, radialista e 

agitadora cultural Dorina estiveram presentes. O evento contou também com as 

participações de Zorro e Seu Aluízio Pereira, ícones da Velha Guarda do samba 

potiguar, dos cantores e compositores Marcos Souto, Alex Amorim (Quarteto Linha) 

e Ivando Monte e da cantora Dodora Cardoso. Na última edição da roda que 

aconteceu este ano dentro do projeto Ribeira Boêmia Valéria convidou mais uma 

vez seu parceiro Ivando Monte, o violonista e diretor musical Jubileu Filho, o 

bandolinista Diogo Guanabara e as cantoras Nara Costa e Diana Rafaelly. 

 

SERVIÇO: 

Lançamento de selo em homenagem ao centenário do samba na Roda “Cores 

do Nosso Samba” 

Dia 29 de setembro, sexta-feira, às 19h 

Praça de alimentação do Seaway Shopping 

Avenida Engenheiro Roberto Freire, 1850, Natal/RN 

Informações: 9 9988-9421 

Mesa: R$ 80,00 (com direito a 4 lugares) 

Senhas individuais: R$ 20,00 

Vendas antecipadas: Barões do Café no Seaway Shopping: Segunda e terça, das 

14h às 21h30;  Quarta a domingo, das 15h às 22h30 . 

 
 

https://maps.google.com/?q=Avenida+Engenheiro+Roberto+Freire,+1850,+Natal/RN&entry=gmail&source=g
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CORREIOS LANÇA SELO EM HOMENAGEM 

AO CENTENÁRIO DO SAMBA NA RODA 

"CORES DO NOSSO SAMBA" 
 

 

 

A Diretoria Regional dos Correios do RN realiza no próximo dia 29 de setembro, às 

19h na Praça de Alimentação do Seaway Shopping, em Capim Macio, o lançamento 

Estadual do selo em comemoração ao aniversário de 100 anos do samba, durante a 

Roda “Cores do Nosso Samba” coordenada pela cantora e compositora potiguar, 

Valéria Oliveira. 

O centenário do samba faz alusão à canção “Pelo Telefone”, de Donga e Mauro de 

Almeida, que é considerado o primeiro samba gravado no Brasil, em 

1917. Elementos de Art Nouveau emolduram o bloco que traz, na ilustração de 

Daniel Effi, o momento de reunião da roda de samba, fazendo referência à gravação 

da primeira música do ritmo, sobre um disco de vinil. O ambiente remete à 

tradicional Praça Onze da cidade do Rio de Janeiro no começo do século XX.  

Farão as obliterações do selo, além de Valéria Oliveira, os homenageados Heriberto 

Pedro da Silva (Mestre Zorro), Aluízio Pereira (Fundador da Malandros do Samba), 

Luiz Antonio Ciarlini (Diretor-Presidente da COSERN) e José Ferreira Melo  

https://2.bp.blogspot.com/-qs5q88jvaUE/WbqAiIl5-3I/AAAAAAAAoe4/EXzJGt6FS3Mdv4kF3hWwVxD_diZAy14hACLcBGAs/s1600/imagem_release_1066090.jpg
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(Superintendente do SEBRAE), conduzidos pelo Superintendente Estadual do 

Correios, Rodrigo do Patrocínio Medeiros. 

A cantora Valéria Oliveira, anfitriã da Roda “Cores do Nosso Samba”, convida o 

público e a comunidade do samba para essa grande festa que traz um desfile de 

clássicos do samba de raiz em sotaque potiguar e sambas de autoria de 

compositores do Rio Grande do Norte. Além dos cantores convidados Ivando Monte, 

Marcos Souto e Rogerinho (Balanço do Morro), a Roda recebe como convidados de 

honra o mestre Zorro, grande nome do samba potiguar, e Aluízio Pereira, fundador 

da Malandros do Samba. 

No repertório, o público poderá conferir “Mestre Zorro” na voz de Valéria, e outros 

sambas do repertório do samba de raiz como “Mas quem disse que eu te esqueço” 

(Dona Ivone Lara/Hermínio Bello de Carvalho), “Conto de areia” (Toninho/Romildo), 

“Canto das três raças” (Mauro Duarte/Paulo César Pinheiro), “O mar serenou” 

(Candeia), “Malandro” (Jorge Aragão/Jotabê), “Zé do Caroço” (Leci Brandão), 

“Acreditar” (Dona Ivone Lara/Délcio Carvalho), “Velha Cicatriz” (Délcio Carvalho/Ivor 

Lancelloti) e muito mais. 

A cantora e seus convidados irão cantar também sambas dos seus respectivos 

trabalhos como “Do meu jeito” (Ivando Monte/Valéria Oliveira), “Amor que eterniza” 

(Délcio Luiz/Moacyr Luz), “Pele bonita” (Luiz Gadelha/Valéria Oliveira), “Minha 

escola de samba” (Ivando Monte), “Filho de bamba” (Rogerinho) e “Terra do sol” 

(Marcos Souto/Carlos Brito), só para citar alguns. 

A direção musical fica por conta de Raphael Almeida (cavaco) que conduz o time 

formado por Jubileu Filho (7 cordas), Aluízio Pizão, David Silva e Ramon Gabriel 

(percussão) e Michelle Lima nos vocais. 

A Roda “Cores do Nosso Samba”, realizada pela Arte e Inovação em parceria com 

a Green Point, terá duas edições em 2017 com o patrocínio do SEBRAE RN por 

meio do edital de economia criativa e apoio cultural da Rádio Universitária FM e do 

Seaway Shopping. 

Sobre a Roda Cores do Nosso Samba 

Valéria estreou a roda de samba Cores do Nosso Samba em 2014 e com esse 

projeto, vem promovendo intercâmbios entre artistas cariocas e potiguares, 

turbinando um repertório de samba de raiz com a energia do recanto nordeste do 

país e estimulando a participação de novos compositores, bem como a difusão de 

suas obras. Na primeira edição o compositor e cantor Toninho Geraes, responsável  
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por grandes sucessos da carreira de Zeca Pagodinho, e a cantora, radialista e 

agitadora cultural Dorina estiveram presentes. O evento contou também com as 

participações de Zorro e Seu Aluízio Pereira, ícones da Velha Guarda do samba 

potiguar, dos cantores e compositores Marcos Souto, Alex Amorim (Quarteto Linha) 

e Ivando Monte e da cantora Dodora Cardoso. Na última edição da roda que 

aconteceu este ano dentro do projeto Ribeira Boêmia Valéria convidou mais uma 

vez seu parceiro Ivando Monte, o violonista e diretor musical Jubileu Filho, o 

bandolinista Diogo Guanabara e as cantoras Nara Costa e Diana Rafaelly. 

 

SERVIÇO: 

Lançamento de selo em homenagem ao centenário do samba na Roda “Cores 

do Nosso Samba” 

Dia 29 de setembro, sexta-feira, às 19h 

Praça de alimentação do Seaway Shopping 

Avenida Engenheiro Roberto Freire, 1850, Natal/RN 

Informações: 9 9988-9421 

Mesa: R$ 80,00 (com direito a 4 lugares) 

Senhas individuais: R$ 20,00 

Vendas antecipadas: Barões do Café no Seaway Shopping: Segunda e terça, das 

14h às 21h30;  Quarta a domingo, das 15h às 22h30 . 

https://maps.google.com/?q=Avenida+Engenheiro+Roberto+Freire,+1850,+Natal/RN&entry=gmail&source=g
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VEÍCULO: BLOG DO WASHINGTON  DATA: 14.09.17 

Senac recebe especialista alemão 

para curso de Confeitaria Avançada 

 

O Senac no Rio Grande do Norte está realizando curso de Confeitaria Avançada para 
formação de instrutores com o especialista alemão Johannes Dackweiler. 

A capacitação é fruto de parceria realizada entre o Sistema Fecomércio RN e o estado da 

Renânia-Palatinado, com o objetivo de promover o intercâmbio de conhecimentos e 
contribuir com o desenvolvimento do turismo e da gastronomia local. 

Realizado no novo Laboratório de Panificação e Confeitaria do Senac, que foi instalado 

por meio de recursos oriundos da parceria, o treinamento terá 80h de duração e contará 
com conteúdo teórico e atividades práticas. 



 

CONTINUAÇÃO: 

Serão abordadas técnicas diversas da confeitaria europeia. Ao todo, o curso conta com 14 

participantes. Além do Rio Grande do Norte, há profissionais convidados do Senac 
oriundos de estados como Alagoas, Bahia, Ceará e Brasília, além do Senai RN. 

O diretor regional do Senac RN, Fernando Virgilio, afirmou que a parceria com o estado 

da Renânia-Palatinado é extremamente importante para a Instituição. “Estamos 

desenvolvendo várias ações que têm nos proporcionado resultados diferenciados, com a 

criação de produtos educacionais inovadores para atender às demandas do nosso 
mercado”, destacou. 
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Festival Gastronômico da Pipa 

começa no dia 22 de setembro 
 

 
Gastronomia na Pipa tem ponto alto neste mês de setembro 

A 13º edição do Festival Cultural e Gastronômico da Pipa será realizada entre os dias 22 e 

30 de setembro, na av Baía dos Golfinhos, litoral sul do RN. A edição terá uma amplitude 

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. 

Serão três concursos (Restaurantes, Novos Talentos e Melhor Feijão da Pipa), além das 

cozinhas ao vivo, feira gastronômica, degustações, shows e festins. O concurso dos 

restaurantes terá votação popular através do QRcode. Já os novos talentos terá como tema 

a “Goma e a tapioca: descoberta do sabor no Nordeste”. 

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 do Café São Braz, Sebrae-RN, Hotel Pipa 

Atlântico, Fecomércio/Senac, Gourmet Expert e Goma Sinhá Maria/ Primícias do Brasil. 

A realização Festival da Pipa e da Educapipa e co-realização do Governo Cidadão via 

Banco Mundial, através da Setur – Secretaria Estadual de Turismo e Governo do RN. 
O festival também contará com a promoção da Prefeitura de Tibau do Sul e apoio cultural  



 

CONTINUAÇÃO: 

do sistema Fecomércio/Sesc RN. O Festival da Pipa também tem certificado de 
aprovação da Lei Djalma Maranhão. 

PROGRAMAÇÃO ARENA GASTRONÔMICA 2017 

22/09 – SEXTA-FEIRA 

18:00 – Solenidade de Abertura 

18:30 – Caribéu – Tacho Beneficente preparado pelos Chefs Paulo Machado e Ana Ruth 

com renda revertida ao Projeto Afeto 

19:00 – SEBRAE- RN apresenta a APROOSTRAS (Associação dos Produtores de Ostras 

do Rio Grande do Norte) 

20:30 – Sabor da Mente: O uso da neurociência na gastronomia com a Psicóloga Carla 

Correia 

FESTIM – Restaurante Oca Toca na Toca da Coruja 

23/09 – SÁBADO 

15:30 – Oficina Inclusiva: A Vida e Seus Sabores – Para pacientes que sofreram AVC e 

seus familiares – Coordenação chef Eugênio Cantídio 

18:30 – Eufrates – Harmonização com Cervejas Especiais 

19:30 – Os sabores que vem da Brasa com a Chef Paula Labaki 

20:45 – São Braz apresenta o Barista Davi Wagner 

21:45 – A Cozinha Nikkei de Edu Rejala 

24/09 – DOMINGO 

18:30 – Cozinha de Casa: Sabor, Saúde e Segurança por Profª Priscila Vanini e José 

Matheus (Novos Talentos 2016) 

20:00 – Redescoberta de sabores nordestinos – Chef Thiago Gomes 
21:30 – Cozinha Funcional Contemporânea – Chef Carol Linhares 

25/09 – SEGUNDA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Entradas 

18:00 – “Pão, Porco e PANC´s “ – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes Neto 

19:00 – “Gingado da Redinha” – Daniel Medeiros e Tadeu Rena Valente 

20:00 – “Embrulhado de Tapioca Cremosa” – Jhonata Coelho Silva e Rodrigo José 

Martins 

21:00 – “Surpresa Nordestina” – Shirley Bezerra Alves e Sammyr Balbino da Costa 

Oliveira 
23:00 – Premiação 

26/09 – TERÇA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Prato Principal 

18:00 – “Rainha Branca das Feiras, com Cordeiro de Sol ao Molho da Terra” – Paulo 

José Silva Barbosa e João Alves da Costa Filho 

19:00 – “Mistura de Ginga” – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes Neto 

20:00 – “Cordeiro Engomado” – Simone Grazyelle e Marcílio Cavalcante 

21:00 – “Tabatinga” – Rayanne da Silva Araújo e Raquel Costa Lins do Amaral 

23:00 – Premiação 
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27/09 – QUARTA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Sobremesa 

18:00 – “Jardim de “MANI”” – Alexandre Daher Ferreira Sales e Cely dos Santos Correa 

19:00 – “MANI’ – Jefferson Mikael Gomes da Cruz 

20:00 – “Navegos” – Augusto Cesino Monteiro de Medeiros Neto e Thaline Rayane 

Reinaldo da Silva 

21:00 – “Os Sete Pecados Originais” – Reynaldo Gorgonha Neves Junior e Eloysa 

Larissa de Souza Freitas 

23:00 – Premiação 

28/09 – QUINTA-FEIRA 

18:30 – Help da Pipa Convida: A cozinheira famosa pelas cocadas e quitutes recebe um 

convidado 

20:00 – “Uma Porção de Sucesso” com o Chef Betão Barbosa 
21:30 – Concurso do Melhor feijão da Pipa 

29/09 – SEXTA-FEIRA 

18:30 – Descobrindo Sabores com SENAC RN 

20:30 – SEBRAE apresenta queijos artesanais do Seridó 

21:30 – Pães Artesanais com a gastróloga e padeira – Chef Luise Medeiros 

FESTIM – No Hotel Ponta do Madeiro 

30/09 – SÁBADO 

18:30 – Novos sabores da cozinha regional com o Chef Cumpade João 

20:00 – Nossa tribo, nossos valores, nossa comida – Chef Kalymaracaya Mendes 

21:30 – Encerramento 
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Gastronomia potiguar tem ação 
especial em Brasília 

 Jerimum com molho de caju, Filé de sol com cebola roxa caramelizada, Arroz de siri, 

Camarão na Moranga, Farofa D’água com castanha, Pirão de queijo, Camarão na nata, 

Feijão verde e doces em compotas foram os pratos servidos em mais uma Semana de 

Gastronomia Regional, promovida pelo Departamento Nacional do Senac, entre os dias 

12 e 15 de setembro, desta vez nos restaurantes da Câmara dos Deputados, Senado 

Federal e no Restaurante-escola Downtown, na Confederação Nacional do Comércio. 

 

Mesa potiguar tem panela de barro, doces em compota e pratos do “mar ao Sertão”. Foto: Cedida 

Com o tema “Do Mar ao Sertão”, o menu especial teve como receituário o livro  “Arte e 

rituais do fazer, do servir e comer no Rio Grande do Norte”, publicado pela 

Editora Senac e inspirado na obra de Câmara Cascudo. Nesta edição da Semana 

Potiguar em Brasília, os três chefs do Senac RN, Rodrigo Santana, Angelo Medeiros e 

Jonatã Canela, se juntaram às equipes locais para o preparo do cardápio regional. No 

mês passado, este mesmo formato de ação foi realizado no Rio de Janeiro. 

Segundo o diretor regional do Senac, Fernando Virgilio, que esteve na capital federal 

para a abertura do evento, a previsão é atender mais de 1.200 pessoas ao longo da 

programação. “Somente no primeiro dia, foram contabilizados 380 serviços”, afirmou. 
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Chefs instrutores do Senac RN, Rodrigo Santana, Angelo Medeiros e Jonatã Canela, participaram da ação 

em Brasília 

A programação contempla também uma aula-show, onde será apresentada a receita 

“Paçoca de camarão e Musseline de Macaxeira com mangaba”, desenvolvida por 

Rodrigo Santana. Um dos ícones da gastronomia norte-rio-grandense, conhecido pela 

exuberância e sabor marcante, o camarão aparece como ingrediente principal na 

releitura de um prato típico do Nordeste que comumente utiliza a carne de sol ou de 

charque como proteína, a paçoca. 

O evento – A Semana da Gastronomia Regional é uma iniciativa do Departamento 

Nacional do Senac, que visa divulgar as diferentes cozinhas do País. Uma vez por mês, 

um Departamento Regional da Instituição é convidado para divulgar a culinária do seu 

estado. Este ano, o Senac RN participa pela segunda vez do projeto. Além da 

programação em Brasília, a Instituição também esteve no Rio de janeiro, no mês de 

agosto. 
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VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA DATA: 14.09.17 

Senac/RN: Gastronomia potiguar é destaque 
durante evento em Brasília 

 

Imagem: Assessoria/SENAC 

A gastronomia potiguar é destaque durante a Semana de Gastronomia Regional, 
promovida pelo Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial do RN (SENAC/RN), entre os dias 12 e 15 de setembro, nos restaurantes da 
Câmara dos Deputados, Senado Federal e no Restaurante-escola Downtown, na 
Confederação Nacional do Comércio. 

 
Três chefs do SENAC/RN, Rodrigo Santana, Ângelo Medeiros e Jonatã Canela, se 
juntaram às equipes locais para o preparo do cardápio regional,registra informação da 
assessoria de imprensa do órgão, na capital do estado. 

 
Segundo o diretor regional do SENAC potiguar, Fernando Virgilio, que esteve na capital 
federal para a abertura do evento, a previsão é atender mais de 1.200 pessoas ao longo 
da programação. 

 
Com o tema “Do mar ao sertão”, o cardápio foi elaborado em homenagem ao historiador, 
antropólogo e folclorista Luiz da Câmara Cascudo, abordando aspectos da gastronomia 
pesquisados por ele e que também estão presentes no livro “Arte e rituais do fazer, do 
servir e comer no RN”, publicado pela Editora SENAC. 

 
Entre os pratos que serão servidos, estão Jerimum com molho de caju, Filé de sol com 
Cebola roxa caramelizada, Arroz de siri, Camarão na Moranga, Farofa D’água com 
castanha, Pirão de queijo, Camarão na nata, Feijão verde, Doces em compota variados. 
A programação contemplará também uma aula-show, onde será apresentada a receita 
“Paçoca de camarão e Musseline de Macaxeira com mangaba”, desenvolvida por 
Rodrigo Santana. 

 
Um dos ícones da gastronomia norte-rio-grandense, conhecido pela exuberância e sabor 
marcante, o camarão aparece como ingrediente principal na releitura de um prato típico 
do Nordeste que comumente utiliza a carne de sol ou de charque como proteína, a 
paçoca. 

https://3.bp.blogspot.com/-sZp5qKQOYd0/Wbpmw1F2M8I/AAAAAAADGCw/0lujEkq-9ckTqlLiZPBEwHL7kr6useh5ACLcBGAs/s1600/Gastronomia%2Bpotiguar%2B%25C3%25A9%2Bdestaque%2Bem%2BBras%25C3%25ADlia.jpg


 

CONTINUAÇÃO: 
 
A Semana da Gastronomia Regional é uma iniciativa do Departamento Nacional do 
SENAC, que visa divulgar as diferentes cozinhas do país. 
Uma vez por mês, um Departamento Regional da instituição é convidado para divulgar a 
culinária do seu estado. 

 
Este ano, o Senac RN participa pela segunda vez do projeto. 
Além da programação em Brasília, a Instituição também esteve no RJ, no mês de 
agosto. 
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