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Caicó apresentará Inventário de 
Ofertas Turísticas 
 

O resultado do Inventário de Ofertas Turísticas de Caicó será apresentado essa 

semana. A pesquisa foi desenvolvida no período de maio a setembro deste ano, por 

pesquisadores da UFRN e UERN, como parte do projeto de extensão “Inventariação 

turística dos municípios do conselho de turismo do Polo Seridó”. 

“O objetivo do Inventário é levantar, identificar e registrar os atrativos, serviços e 

equipamentos turísticos, as instâncias de governança e a infraestrutura de apoio ao 

turismo existente no município, como instrumento-base de informações para fins de 

planejamento e gestão da atividade turística”, destaca a pesquisadora Mônica 

Azevedo. 

O Inventário será apresentado durante o Fórum de Turismo de Caicó, que acontecerá 

nos próximos dias 29 e 30, no auditório da Casa do Empresário. O evento é uma 

promoção do Município de Caicó com apoio do Sebrae, UFRN-CERES, Geoparque 

Seridó, Sistema Fecomércio RN e entidades empresariais de Caicó.  As inscrições 

para o Fórum de Turismo de Caicó estão abertas nos escritórios do SEBRAE de Caicó 

e Currais Novos ou pelo Call Center 0800 570 0800. 
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Museu Virtual “Doces do 

Seridó” será lançado durante 

Fórum de Turismo de Caicó 

 

O trabalho das exímias e talentosas doceiras do Seridó foi inventariado 

e agora está disponível em plataforma digital: é o Museu Virtual 

“Doces do Seridó”. O acervo de imagens, vídeos, ensaios fotográficos, 

áudios e textos expressa a diversidade e variedade de modos de fazer 

doce, de formas de comensalidade e de distribuição, de receitas de 

doces, de ingredientes e de utensílios, além dos depoimentos de 

doceiros. 

O projeto será lançado no Seridó durante a programação do Fórum de 

Turismo de Caicó, na próxima sexta-feira (29), no auditório da Casa do 

Empresário. O Museu Virtual é fruto do projeto de pesquisa “Doçaria 

seridoense: um patrimônio cultural alimentar”, financiado pelo CNPq, 

FAPERN e IFRN, e desenvolvido por pesquisadores, bolsistas e  
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estagiários do grupo de pesquisa Cultura, Arte e Sociedade. O trabalho 

foi coordenado pela seridoense Maria Isabel Dantas, professora no 

IFRN, doutora em Ciências Sociais. 

As inscrições para o Fórum de Turismo de Caicó estão abertas nos 

escritórios do Sebrae de Caicó e Currais Novos ou pelo Call Center 

0800 570 0800. O certificado será emitido pela UFRN com carga-

horária de 20 horas. O evento é uma promoção do Município de Caicó 

com apoio do SEBRAE, UFRN-CERES, Geoparque Seridó, Sistema 

Fecomércio RN e entidades empresariais de Caicó. 
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Museu Virtual “Doces do 

Seridó” será lançado durante 

Fórum de Turismo de Caicó 

 

O trabalho das exímias e talentosas doceiras do Seridó foi inventariado 

e agora está disponível em plataforma digital: é o Museu Virtual 

“Doces do Seridó”. O acervo de imagens, vídeos, ensaios fotográficos, 

áudios e textos expressa a diversidade e variedade de modos de fazer 

doce, de formas de comensalidade e de distribuição, de receitas de 

doces, de ingredientes e de utensílios, além dos depoimentos de 

doceiros. 

O projeto será lançado no Seridó durante a programação do Fórum de 

Turismo de Caicó, na próxima sexta-feira (29), no auditório da Casa do 

Empresário. O Museu Virtual é fruto do projeto de pesquisa “Doçaria 

seridoense: um patrimônio cultural alimentar”, financiado pelo CNPq, 

FAPERN e IFRN, e desenvolvido por pesquisadores, bolsistas e  
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estagiários do grupo de pesquisa Cultura, Arte e Sociedade. O trabalho 

foi coordenado pela seridoense Maria Isabel Dantas, professora no 

IFRN, doutora em Ciências Sociais. 

As inscrições para o Fórum de Turismo de Caicó estão abertas nos 

escritórios do Sebrae de Caicó e Currais Novos ou pelo Call Center 

0800 570 0800. O certificado será emitido pela UFRN com carga-

horária de 20 horas. O evento é uma promoção do Município de Caicó 

com apoio do SEBRAE, UFRN-CERES, Geoparque Seridó, Sistema 

Fecomércio RN e entidades empresariais de Caicó. 
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MUSEU VIRTUAL DOCES DO 

SERIDÓ SERÁ LANÇADO NO 

FÓRUM DE TURISMO DE 

CAICÓ 

 
O trabalho das exímias e talentosas doceiras do Seridó foi inventariado e agora está 

disponível em plataforma digital: é o Museu Virtual Doces do Seridó. O acervo de 

imagens, vídeos, ensaios fotográficos, áudios e textos expressa a diversidade e 

variedade de modos de fazer doce, de formas de comensalidade e de distribuição, de 

receitas de doces, de ingredientes e de utensílios, além dos depoimentos de doceiros. 

O projeto será lançado no Seridó durante a programação do Fórum de Turismo de 

Caicó, na próxima sexta-feira (29), no auditório da Casa do Empresário. O Museu 

Virtual é fruto do projeto de pesquisa “Doçaria seridoense: um patrimônio cultural 

alimentar”, financiado pelo CNPq, FAPERN e IFRN, e desenvolvido por 

pesquisadores, bolsistas e estagiários do grupo de pesquisa Cultura, Arte e Sociedade. 

O trabalho foi coordenado pela seridoense Maria Isabel Dantas, professora no IFRN, 

doutora em Ciências Sociais. 
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As inscrições para o Fórum de Turismo de Caicó estão abertas nos escritórios do 

Sebrae de Caicó e Currais Novos ou pelo Call Center 0800 570 0800. O certificado 

será emitido pela UFRN com carga-horária de 20 horas. 

O evento é uma promoção do Município de Caicó com apoio do Sebrae, UFRN-

CERES, Geoparque Seridó, Sistema Fecomércio RN e entidades empresariais de 

Caicó. 

 

Roteiro Geoturístico de Caicó será lançado no Fórum 

O município de Caicó, por apresentar uma expressividade em sua diversidade 

geológica e geomorfológica, foi escolhido para ser a área de estudo da geógrafa 

Fernanda Medeiros e do turismólogo José da Paz Dantas (Paizito), que 

desenvolveram o inventário geoturístico de Caicó. O trabalho resultou no Roteiro 

Geoturístico, que será lançado próxima semana durante a programação do Fórum de 

Turismo de Caicó. 

O roteiro contemplará geossítios localizados na zona urbana, como a Casa Forte Cuó, 

o Poço de Sant’Ana e a Casa de Pedra, e na zona rural, como a Serra de São 

Bernardo, a Gruta da Caridade e o ortognaisses Complexo Caicó. 

“A partir dessa ação passamos a descobrir o potencial e incluir mais esse segmento no 

roteiro turístico caicoense. O geoturismo vem ganhando força na região e Caicó não 

pode ficar de fora”, destaca Paizito, secretário adjunto de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo de Caicó. 

O Fórum de Turismo de Caicó acontece nos próximos dias 29 e 30 de setembro, no 

auditório da Casa do Empresário. As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas 

nos escritórios do Sebrae de Caicó e Currais Novos ou pelo Call Center 0800 570 

0800. 

http://www.substantivoplural.com.br/wp-content/uploads/2017/09/21688366_1939764102951259_1673842926380170380_o.jpg
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Museu Virtual “Doces do Seridó” 
será lançado durante Fórum de 
Turismo de Caicó 

 

O trabalho das exímias e talentosas doceiras do Seridó foi inventariado e agora está 

disponível em plataforma digital: é o Museu Virtual “Doces do Seridó”. O acervo de 

imagens, vídeos, ensaios fotográficos, áudios e textos expressa a diversidade e 

variedade de modos de fazer doce, de formas de comensalidade e de distribuição, de 

receitas de doces, de ingredientes e de utensílios, além dos depoimentos de doceiros. 

O projeto será lançado no Seridó durante a programação do Fórum de Turismo de 

Caicó, na próxima sexta-feira (29), no auditório da Casa do Empresário. O Museu 

Virtual é fruto do projeto de pesquisa “Doçaria seridoense: um patrimônio cultural 

alimentar”, financiado pelo CNPq, FAPERN e IFRN, e desenvolvido por 

pesquisadores, bolsistas e estagiários do grupo de pesquisa Cultura, Arte e Sociedade. 

O trabalho foi coordenado pela seridoense Maria Isabel Dantas, professora no IFRN, 

doutora em Ciências Sociais. 

As inscrições para o Fórum de Turismo de Caicó estão abertas nos escritórios do 

Sebrae de Caicó e Currais Novos ou pelo Call Center 0800 570 0800. O certificado 

será emitido pela UFRN com carga-horária de 20 horas. O evento é uma promoção do 

Município de Caicó com apoio do SEBRAE, UFRN-CERES, Geoparque Seridó, 

Sistema Fecomércio RN e entidades empresariais de Caicó. 
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Municípios do semiárido temem 

fechamento de facções de 

costura 
A caminhada dos trabalhadores das facções da praça da matriz com destino ao Clube Acampar 

Por Redação 

 

Com o objetivo de sensibilizar o judiciário e não prejudicar o Pró Sertão, diversos municípios do 

Seridó estão se mobilizando com a realização de audiências públicas. Assim nasceu o movimento 

“Grito do Emprego”, que realizou sua segunda mobilização sábado (23), em Parelhas. 

 A caminhada dos trabalhadores das facções com faixas e cartazes saiu da praça da matriz com 

destino ao Clube Acampar. O presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales de Araújo, foi 

representando no ato pelo presidente do Sindicato dos Bonés e Chapéus do Rio Grande do Norte, 

Jaedson Dantas. 

 Para Eva Vilma, presidente da Associação dos Faccionistas do Seridó – AFASE, o fechamento 

das facções de costura prejudicaria fortemente o comércio. “Em Parelhas são 12 empresas criadas 

com o Pró Sertão, 450 famílias envolvidas e uma renda mensal aproximada de 600 mil no 

município”, explicou a presidente da AFASE. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

 

Representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Parelhas reforçaram a preocupação com o 

desemprego que possa ser gerado. De acordo com o empresário Markson Oliveira, há toda uma 

cadeia produtiva que será prejudicada com a possibilidade do fechamento das facções de costura 

que, em sua avaliação, são imprescindíveis para a geração de emprego e renda em toda a região. 

 Durante a audiência pública em Parelhas, o governador Robinson Faria reafirmou o apoio ao 

fortalecimento do Pró Sertão e anunciou que tratará com a Secretaria de Tributação do Estado 

sobre novos incentivos para as indústrias de confecções. O governador anunciou ainda a melhoria 

de rodovias estaduais para facilitar o escoamento da produção. Deputados, prefeitos, vereadores, 

representantes da FIERN, Sebrae e Fecomércio prestigiaram a audiência publica em Parelhas 
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Municípios do semiárido temem 
fechamento de facções de costura 

 
  

Com o objetivo de sensibilizar o judiciário e não 

prejudicar o Pró Sertão, diversos municípios do Seridó 

estão se mobilizando com a realização de audiências 

públicas. Assim nasceu o movimento “Grito do Emprego”, que 

realizou sua segunda mobilização sábado (23), em Parelhas. 

  

A caminhada dos trabalhadores das facções com faixas e 

cartazes saiu da praça da matriz com destino ao Clube 

Acampar. O presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales de 

Araújo, foi representando no ato pelo presidente do 

Sindicato dos Bonés e Chapéus do Rio Grande do Norte, 

Jaedson Dantas. 

  

Para Eva Vilma, presidente da Associação dos Faccionistas 

do Seridó – AFASE, o fechamento das facções de costura 

prejudicaria fortemente o comércio. “Em Parelhas são 12 

empresas criadas com o Pró Sertão, 450 famílias envolvidas 
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e uma renda mensal aproximada de 600 mil no município”, 

explicou a presidente da AFASE. 

  

Representantes da Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Parelhas reforçaram a preocupação 

com o desemprego que possa ser gerado. De acordo com o 

empresário Markson Oliveira, há toda uma cadeia produtiva 

que será prejudicada com a possibilidade do fechamento das 

facções de costura que, em sua avaliação, são 

imprescindíveis para a geração de emprego e renda em toda a 

região. 

  

Durante a audiência pública em Parelhas, o governador 

Robinson Faria reafirmou o apoio ao fortalecimento do Pró 

Sertão e anunciou que tratará com a Secretaria de 

Tributação do Estado sobre novos incentivos para as 

indústrias de confecções. O governador anunciou ainda a 

melhoria de rodovias estaduais para facilitar o escoamento 

da produção. Deputados, prefeitos, vereadores, 

representantes da FIERN, Sebrae e Fecomércio prestigiaram a 

audiência publica em Parelhas 
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Aldeia Sesc realiza programação 
cultural gratuita em Caicó 

 

Uma programação cultural diversificada e gratuita vai invadir Caicó entre 2 de 

outubro e 3 de novembro. A nona Aldeia Sesc promoverá apresentações teatrais e de 

dança, oficinas culturais, sessões de cinema, shows musicais e muito mais. As 

atividades, que representam uma iniciativa do Sistema Fecomércio, por meio do 

Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), acontecerão no Sesc 

Caicó e em diversos pontos da cidade. 
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A programação começa com artes visuais: dia 2 de outubro, começam as exposições 

Seridó Contemporâneo, do coletivo Casa de Pedra, e Olhar mais atento, do coletivo 

Urban Sketchers Natal. Serão realizadas ainda diversas capacitações na área de 

cultura, como oficinas de técnicas circenses – como malabares e tecido –, de artes 

cênicas com o grupo Clowns de Shakespeare e de brinquedos óticos. 

Mas a abertura oficial da nona Aldeia Sesc Seridó será dia 6 de outubro com um 

grande cortejo cultural. O percurso sairá da Rua Getúlio Vargas rumo ao Sesc Caicó, 

cuja concha acústica receberá a Filarmônica Recreio Caicoense, seguida de show com 

Dodora Cardoso e Isaque Galvão. 

Outros destaques serão o teatro e a música. Nas artes cênicas, serão cinco peças 

apresentadas, como Abrazo, do grupo Clowns de Shakespeare (RN), e Na esquina, do 

coletivo Na esquina (MG). Entre os shows musicais, estarão a apresentação do Sonora 

Brasil Sesc, que trará o Coco de Tebei (PE) para dançar e cantar junto com os grupos 

potiguares Coco de Zambê e a comunidade quilombola Negros do Rosário; o novo 

show da cantora e compositora Khrystal, Romaria, com sucessos de Elis Regina; e o 

lançamento do DVD de Solange Silva, ex-Cavalo de Pau. 

A programação completa está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 

Sobre a Aldeia Sesc 

Em sua nona edição, a Aldeia Sesc Seridó inclui as diferentes modalidades artísticas: 

artes cênicas, literatura, música, artes visuais e cinema. O projeto fomenta o 

pensamento crítico, a troca de experiências e o intercâmbio de ideias entre os artistas 

locais, regionais e de outros estados. 

 
 

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


 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS  DATA: 25.09.17 
 

ALDEIA SESC REALIZA PROGRAMAÇÃO 

CULTURAL GRATUITA EM CAICÓ 

 

 

Uma programação cultural diversificada e gratuita vai invadir Caicó entre 2 de 

outubro e 3 de novembro. A nona Aldeia Sesc promoverá apresentações 

teatrais e de dança, oficinas culturais, sessões de cinema, shows musicais e 

muito mais. As atividades, que representam uma iniciativa do Sistema  

https://1.bp.blogspot.com/-xU_zsJ70wrQ/Wcltx7JjWTI/AAAAAAAApTY/x3DEzv0GQv0O8IZNIeyEYpzZ1Nvp76SfwCLcBGAs/s1600/Aldeia%2BSesc%2B2017.png
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Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte 

(Sesc RN), acontecerão no Sesc Caicó e em diversos pontos da cidade. 

 

 

A programação começa com artes visuais: dia 2 de outubro, começam as 

exposições Seridó Contemporâneo, do coletivo Casa de Pedra, e Olhar mais 

atento, do coletivo Urban Sketchers Natal. Serão realizadas ainda diversas 

capacitações na área de cultura, como oficinas de técnicas circenses – como 

malabares e tecido –, de artes cênicas com o grupo Clowns de Shakespeare 

e de brinquedos óticos. 

 

 

Mas a abertura oficial da nona Aldeia Sesc Seridó será dia 6 de outubro com 

um grande cortejo cultural. O percurso sairá da Rua Getúlio Vargas rumo ao 

Sesc Caicó, cuja concha acústica receberá a Filarmônica Recreio Caicoense, 

seguida de show com Dodora Cardoso e Isaque Galvão. 

 

 

Outros destaques serão o teatro e a música. Nas artes cênicas, serão cinco 

peças apresentadas, como Abrazo, do grupo Clowns de Shakespeare (RN), 

e Na esquina, do coletivo Na esquina (MG). Entre os shows musicais, estarão 

a apresentação do Sonora Brasil Sesc, que trará o Coco de Tebei (PE) para 

dançar e cantar junto com os grupos potiguares Coco de Zambê e a 

comunidade quilombola Negros do Rosário; o novo show da cantora e 

compositora Khrystal, Romaria, com sucessos de Elis Regina; e o 

lançamento do DVD de Solange Silva, ex-Cavalo de Pau. 

 

 

A programação completa está disponível no site do Sesc RN, 

o www.sescrn.com.br. 

 

 

http://www.sescrn.com.br/
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Sobre a Aldeia Sesc 

 

 

Em sua nona edição, a Aldeia Sesc Seridó inclui as diferentes modalidades 

artísticas: artes cênicas, literatura, música, artes visuais e cinema. O projeto 

fomenta o pensamento crítico, a troca de experiências e o intercâmbio de 

ideias entre os artistas locais, regionais e de outros estados. 

 

Serviço: 

O quê? Aldeia Sesc realiza programação cultural gratuita em Caicó 

Quando? De 2 de outubro a 3 de setembro 

Onde? Sesc Caicó e por toda a cidade 

ATIVIDADES GRATUITAS 

 

Programação completa: http://bit.ly/AldeiaSescSeridó2017 
 
 

http://bit.ly/AldeiaSescSerid%C3%B32017
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Aldeia Sesc realiza programação cultural gratuita em 

Caicó 

 
 

Uma programação cultural diversificada e gratuita vai invadir Caicó entre 2 de outubro e 3 de 

novembro. A nona Aldeia Sesc promoverá apresentações teatrais e de dança, oficinas culturais, 

sessões de cinema, shows musicais e muito mais. As atividades, que representam uma iniciativa 

do Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc 

RN), acontecerão no Sesc Caicó e em diversos pontos da cidade. 

 

A programação começa com artes visuais: dia 2 de outubro, começam as exposições Seridó 
Contemporâneo, do coletivo Casa de Pedra, e Olhar mais atento, do coletivo Urban Sketchers 

Natal. Serão realizadas ainda diversas capacitações na área de cultura, como oficinas de técnicas 

circenses – como malabares e tecido –, de artes cênicas com o grupo Clowns de Shakespeare e de 

brinquedos óticos. 



 

CONTINUAÇÃO 
 

Mas a abertura oficial da nona Aldeia Sesc Seridó será dia 6 de outubro com um grande cortejo 

cultural. O percurso sairá da Rua Getúlio Vargas rumo ao Sesc Caicó, cuja concha acústica 

receberá a Filarmônica Recreio Caicoense, seguida de show com Dodora Cardoso e Isaque 

Galvão. 

 

Outros destaques serão o teatro e a música. Nas artes cênicas, serão cinco peças apresentadas, 

como Abrazo, do grupo Clowns de Shakespeare (RN), e Na esquina, do coletivo Na esquina 

(MG). Entre os shows musicais, estarão a apresentação do Sonora Brasil Sesc, que trará o Coco de 

Tebei (PE) para dançar e cantar junto com os grupos potiguares Coco de Zambê e a comunidade 

quilombola Negros do Rosário; o novo show da cantora e compositora Khrystal, Romaria, com 

sucessos de Elis Regina; e o lançamento do DVD de Solange Silva, ex-Cavalo de Pau. 

 

A programação completa está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 

 

Sobre a Aldeia Sesc 
Em sua nona edição, a Aldeia Sesc Seridó inclui as diferentes modalidades artísticas: artes 

cênicas, literatura, música, artes visuais e cinema. O projeto fomenta o pensamento crítico, a troca 

de experiências e o intercâmbio de ideias entre os artistas locais, regionais e de outros estados. 

 
 

http://www.sescrn.com.br/
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Aldeia Sesc realiza 

programação cultural gratuita 

em Caicó 

 

Uma programação cultural diversificada e gratuita vai invadir Caicó 

entre 2 de outubro e 3 de novembro. A nona Aldeia Sesc promoverá 

apresentações teatrais e de dança, oficinas culturais, sessões de 

cinema, shows musicais e muito mais. As atividades, que representam 

uma iniciativa do Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do 

Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), acontecerão no Sesc 

Caicó e em diversos pontos da cidade. 

A programação começa com artes visuais: dia 2 de outubro, começam 

as exposições Seridó Contemporâneo, do coletivo Casa de Pedra, 

e Olhar mais atento, do coletivo Urban Sketchers Natal. Serão 

realizadas ainda diversas capacitações na área de cultura, como 

oficinas de técnicas circenses – como malabares e tecido –, de artes 

cênicas com o grupo Clowns de Shakespeare e de brinquedos óticos. 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/09/ABRAZO-FOTOS-PABLO-PINHEIRO-2.jpeg


 

CONTINUAÇÃO 

Mas a abertura oficial da nona Aldeia Sesc Seridó será dia 6 de outubro 

com um grande cortejo cultural. O percurso sairá da Rua Getúlio 

Vargas rumo ao Sesc Caicó, cuja concha acústica receberá a 

Filarmônica Recreio Caicoense, seguida de show com Dodora Cardoso 

e Isaque Galvão. 

Outros destaques serão o teatro e a música. Nas artes cênicas, serão 

cinco peças apresentadas, como Abrazo, do grupo Clowns de 

Shakespeare (RN), e Na esquina, do coletivo Na esquina (MG). Entre 

os shows musicais, estarão a apresentação do Sonora Brasil Sesc, que 

trará o Coco de Tebei (PE) para dançar e cantar junto com os grupos 

potiguares Coco de Zambê e a comunidade quilombola Negros do 

Rosário; o novo show da cantora e compositora Khrystal, Romaria, 

com sucessos de Elis Regina; e o lançamento do DVD de Solange Silva, 

ex-Cavalo de Pau. 

A programação completa está disponível no site do Sesc RN, 

o www.sescrn.com.br. 

Sobre a Aldeia Sesc 

Em sua nona edição, a Aldeia Sesc Seridó inclui as diferentes 

modalidades artísticas: artes cênicas, literatura, música, artes visuais 

e cinema. O projeto fomenta o pensamento crítico, a troca de 

experiências e o intercâmbio de ideias entre os artistas locais, 

regionais e de outros estados. 

 
 

http://www.sescrn.com.br/
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VEÍCULO: BLOG GLÁUCIA LIMA  DATA: 25.09.17 
 

Aldeia Sesc realiza programação 
cultural gratuita em Caicó 

 

Uma programação cultural diversificada e gratuita vai invadir Caicó entre 2 de 

outubro e 3 de novembro. A nona Aldeia Sesc promoverá apresentações teatrais e de 

dança, oficinas culturais, sessões de cinema, shows musicais e muito mais. As 

atividades, que representam uma iniciativa do Sistema Fecomércio, por meio do 

Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), acontecerão no Sesc 

Caicó e em diversos pontos da cidade. 

A programação começa com artes visuais: dia 2 de outubro, começam as exposições 

Seridó Contemporâneo, do coletivo Casa de Pedra, e Olhar mais atento, do coletivo 

Urban Sketchers Natal. Serão realizadas ainda diversas capacitações na área de 

cultura, como oficinas de técnicas circenses – como malabares e tecido –, de artes 

cênicas com o grupo Clowns de Shakespeare e de brinquedos óticos. 

Mas a abertura oficial da nona Aldeia Sesc Seridó será dia 6 de outubro com um 

grande cortejo cultural. O percurso sairá da Rua Getúlio Vargas rumo ao Sesc Caicó, 

cuja concha acústica receberá a Filarmônica Recreio Caicoense, seguida de show com 

Dodora Cardoso e Isaque Galvão. 

Outros destaques serão o teatro e a música. Nas artes cênicas, serão cinco peças 

apresentadas, como Abrazo, do grupo Clowns de Shakespeare (RN), e Na esquina, do  

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/09/ABRAZO-FOTOS-PABLO-PINHEIRO-2.jpeg
http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/09/ABRAZO-FOTOS-PABLO-PINHEIRO-2.jpeg
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coletivo Na esquina (MG). Entre os shows musicais, estarão a apresentação do Sonora 

Brasil Sesc, que trará o Coco de Tebei (PE) para dançar e cantar junto com os grupos 

potiguares Coco de Zambê e a comunidade quilombola Negros do Rosário; o novo 

show da cantora e compositora Khrystal, Romaria, com sucessos de Elis Regina; e o 

lançamento do DVD de Solange Silva, ex-Cavalo de Pau. 

A programação completa está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 

Sobre a Aldeia Sesc 

Em sua nona edição, a Aldeia Sesc Seridó inclui as diferentes modalidades artísticas: 

artes cênicas, literatura, música, artes visuais e cinema. O projeto fomenta o 

pensamento crítico, a troca de experiências e o intercâmbio de ideias entre os artistas 

locais, regionais e de outros estados. 

 
 

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


 

VEÍCULO: BLOG DO FSILVA  DATA: 25.09.17 

A Cultura vai invadir Caicó, vai 

começar mais uma Aldeia Sesc Seridó 

promovendo intercâmbio artístico no 

Seridó 
  

 

http://blogdofsilva.com.br/wp-content/uploads/2017/09/5502e447-5ce6-4f9c-83f7-a8a9433ec6f8-2.jpg
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Em outubro, as diferentes expressões artísticas são destaque na Aldeia 

Sesc Seridó, projeto promovido pelo Sistema Fecomércio, com 

realização Sesc, que chega ao nono ano com a proposta de fomento 

artístico, através do intercâmbio de ideias entre artistas regionais e de 

outros estados. 

O projeto, realizado em outubro, possui uma programação extensa que 

reúne artes cênicas, literatura, música, artes visuais e audiovisual, 

valorizando o artista local. E recebe espetáculos que circulam por todo 

o país pelo projeto Palco Giratório e oferece oficinas das diversas artes 

nas cidades da região do Seridó. 
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A Cultura vai invadir Caicó, vai 
começar mais uma Aldeia Sesc Seridó 
promovendo intercâmbio artístico no 
Seridó 

 

Em outubro, as diferentes expressões artísticas são destaque na Aldeia Sesc Seridó, 

projeto promovido pelo Sistema Fecomércio, com realização Sesc, que chega ao  

nono ano com a proposta de fomento artístico, através do intercâmbio de ideias entre 

artistas regionais e de outros estados. 

O projeto, realizado em outubro, possui uma programação extensa que reúne artes 

cênicas, literatura, música, artes visuais e audiovisual, valorizando o artista local. 

Recebe espetáculos que circulam por todo o país pelo projeto Palco Giratório e 

oferece oficinas das diversas artes nas cidades da região do Seridó. 

http://www.sneri.blog.br/wp-content/uploads/2017/09/21686153_1785219738185575_1124483529140020539_n.jpg
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VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/AO PONTO DATA: 25.09.17 

A Descoberta dos sabores no Festival 
da Pipa – Parte 1 

 

Cuscurry da barraca de Angelo Medeiros e Carla Correia. A foto foi cedida/Kamilo Marinho 

Teve fila para provar o milho recheado com “nuvem de Dom Manelito”, um tipo de 

parmesão nordestino artesanal e premiado da fazenda Carnaúba (Laticínios Grupiara). 

O prato é criação da dupla Warison Albino e Miau Caldas e foi bastante degustado na 

“Vila dos Chefs”, durante o primeiro final de semana do 13º Festival Cultural e 

Gastronômico da Pipa. Outra comidinha bastante pedida foi o “Bobó de Camarão ao 

Palmatório”, receita criada pelo pesquisador Timóteo Domingos, feito com a cactácea da 

Caatinga. 

Na barraca dos chefs Angelo Medeiros (Senac) e Carla Correia (Masterchef) 

teve “Cuscuzrry” um arretado cuscuz temperado com carne guisada e ceviche de 

banana servido com opção de drink Negroni. A barraca estava lindamente decorada com 

motivos nordestinos (a bebida foi preparada no filtro de barro) e “rockerrou”. 

Mais adiante, a pizza de Jonatã Canela (Chef Senac) foi preparada com queijo “Serra do 

Pico” e embutidos artesanais, também fez sucesso. Os chefs do Senac voltam semana 

que vem para ocupar os estantes e integrar as oficinas da sexta-feira que vem. 

Isso foi só uma pequena parte da primeira semana de festival. De acordo com números 

da produção, de sexta-feira (22) até domingo (24), em torno de 5 mil pessoas circularam 

somente no espaço do evento. Nos restaurantes, a movimentação era intensa. 
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De acordo com o produtor André Rockert, isso comprova que aos 13 anos de atividades, 

o festival está consolidado no roteiro e chegou ao seu formato ideal, em um local 

acessível e de grande circulação na avenida Baía dos Golfinhos. “Acredito que esta 

‘Cidade Gastronômica’ despertou no público o desejo de descobrir novos sabores, que é 

a temática desta edição”, disse o produtor. 

Outro lugar concorrido foi o estande das oficinas. Na sexta-feira (22), o público lotou o 

espaço para acompanhar uma aula interativa sobre a importância nutricional e 

 

Warison Albino e Miau Caldas na tenda do Milho à Dom Manelito. Foto minha 

gastronômica da ostra, iguaria importante para as famílias de marisqueiros da região de 

Tibau do Sul. A convite do Sebrae e do Festival, os representantes da APROOSTRAS 

— Associação dos Produtores de Ostras do Rio Grande do Norte, Rafael e Sérgio das 

Ostras, compartilharam alguns segredos que dominam bem: como escolher, comprar e 

degustar este marisco nobre, e reconhecer seu frescor e salinidade. Eles também 

prepararam ostras gratinadas e ao pesto nordestino (com coco e castanha de caju). 

De sabor mais amendoado, a iguaria já tem até nome de grife — Ostra da Pipa é 

cultivada de forma agroecológica na Lagoa de Guaraíras e hoje tem grande potencial na 

gastronomia da região. Do lado de fora, a fogueira aquecia o Caribéu. 

O prato de origem indígena, hoje típico das comitivas de peões do Pantanal, é um 

cozido a base de carne seca, macaxeira (mandioca) e cuscuz temperado, e foi bastante 

apreciado pelos turistas. Foi a escolha do chef Paulo Machado para o preparo do tacho 

beneficente. 

Os preços convidativos de porções pequenas para comer e circular atraíram o consumo 

de variadas iguarias disponíveis na área do Festival da Pipa. Diversidade não faltou. E 

na “Vila da Pipa”, onde estavam estandes de alguns restaurantes e de pessoas da 

comunidade, a procura por novos sabores foi enorme. 
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Para a garotada, um parque infantil com três brinquedos infláveis de grande porte e uma 

barraca de jogos. No centro da arena, um bar de drinks com várias opções de bebidas. 

Quem resolveu se acomodar na praça, acompanhou as apresentações musicais. 

“Fora do espaço, também tivemos um feedback dos restaurantes. Ainda não temos 

como mensurar a venda, mas a quantidade de pedidos de pratos que concorrem no 

 

Nordeste ‘rockerrou’ 

Concurso foi bem maior do que nos anos anteriores, e isso prova o interesse dos 

visitantes na gastronomia promovida pela festival”, destacou Rockert. Para a produção, 

esta foi a estrutura sonhada, planejada e posta em prática e que teve forte participação 

da Prefeitura Municipal de Tibau do Sul, através do prefeito Antonio Modesto e da sua 

secretária de Turismo, Beth Bauchwitz. “Agora vamos aperfeiçoá-la ainda mais para a 

próxima edição”, comentou o produtor. 

A edição contou com patrocínio do Café São Braz, Sebrae-RN, Hotel Pipa Atlântico, 

SENAC/Fecomércio, Gourmet Expert powered by Portulogia, Goma Sinhá Maria/ 

Primícias do Brasil, CTSI e Makro. A realização é do Festival da Pipa e ong Educapipa e 

co-realização do Governo Cidadão via Banco Mundial, através da Setur – Secretaria 

Estadual de Turismo e Governo do RN e da Prefeitura de Tibau do Sul. 

OFICINA COM EMOÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE HISTÓRIAS 

No sábado, a emoção tomou conta do espaço durante a oficina “A Vida e Seus 

Sabores”. Criada para homenagear o fundador do festival, Claudio Freitas, que está em 

recuperação após ter sofrido um AVC, a oficina reuniu familiares e pacientes, que juntos 

compartilham experiências de recuperação e aprendizado, enquanto o chef Eugênio 

Cantídio preparava um “nhoque de macaxeira com molho de cogumelo”. O próprio 

Claudio Freitas participou da oficina e até colocou a “mão na massa”. 
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A jornalista Vânia Marinho foi uma das participantes da oficina. Na companhia dos dois 

filhos, ela relatou sua experiência. “Passar por um AVC não é fácil, ainda mais 

 

Claudio Freitas, Vânia Marinho, pacientes e familiares participaram da oficina “A Vida e seus sabores”. Foto 

J. Swantz 

hemorrágico como foi o meu caso. Sempre fui saudável, mas aconteceu. Quando soube 

que Cláudio também passou por isso eu fiz questão de ligar para saber se estava tudo 

bem, pois sei da importância do apoio dos amigos e família nesse processo”, disse 

ela em entrevista à Iago Cavalcanti (do blog Conversa Gastronômica). 

Assessora de Comunicação do Sebrae-RN, a jornalista Célia Freire enfrentou o AVC 

anos atrás e sabe como é necessário paciência e terapias alternativas para vencer as 

sequelas. “Quando tive meu AVC foi bem difícil. Era horrível depender dos outros para 

tudo. Diariamente, pequenas coisas são grandes conquistas. Momentos como esses são 

muito importantes para nos dar força e apoio na recuperação das sequelas.” 

O pescador José Caetano dividiu o quarto com Cláudio no Hospital Sarah Kubitscheck, 

em Brasília e relatou as dificuldades que enfrentou: “É ainda é uma grande luta pra mim. 

Imaginem eu que sou pescador, subia em barco e navegava no mar todos os dias”. 

Caetano ficou feliz por compartilhar sua história e participar de uma oficina 
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Peixe à Pescatora do restaurante Golfinhos. Foto J. Shawntz 

gastronômica. 

VOTAÇÃO CONTINUA NOS RESTAURANTES 

A programação do Festival da Pipa vai além da arena e integra quase todos os 

estabelecimentos do circuito praiano através do Concurso Gastronômico. Na porta ou 

fachada de pousadas, restaurantes, lanchonetes, bistrôs e cafés, pode-se conferir a 

indicação do prato concorrente, em um banner. Nas mesas, tem um prisma de papelão 

onde consta o código do prato concorrente. Se o cliente apreciou o prato, poderá votar 

usando o leitor de QRCode no próprio smartphone. 

De acordo com a produção do evento, a tecnologia ajudou a dar transparência e 

agilidade na votação. Mas quem não conseguiu votar pelo celular, poderá acessar o 

www.festivaldapipa.com.br/votacao/ e dar seu voto. O encerramento é sábado, dia 30. 

CONCURSO “ NOVOS TALENTOS” COMEÇA NESTA SEGUNDA-FEIRA 

A semana na Pipa tem início com o concurso Novos Talentos. São 12 duplas de chefs 

que concorrem nas categorias “Melhor Petisco”, “Prato Principal”, “Entrada” e “Melhor 

Sobremesa”. O tema deste ano é “Tapioca (Goma), a descoberta do sabor no Nordeste”. 

CONFIRMA PROGRAMAÇÃO 

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 
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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 

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 – 

Primeira indígena chef do Brasil 

21:30 – Encerramento 

Vila dos Chefs – Comidinhas preparadas no local para degustar 

Carla Correia (Masterchef Brasil) e Angelo Medeiros (Chef Senac) 

Warison Albino (Senac) e Miau Caldas 

Jonatã Canela (Chef Senac) 

Timoteo Domingos (Gastrotinga) 

Felipe Araújo 

Mariana Assayag 
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Conheça os pratos concorrentes no site 

http://www.festivaldapipa.com.br/#participantes 

Conteúdo para uso jornalístico 

Fonte: FatoNovoComunicação 

Créditos das imagens estão nas respectivas fotos 



 

VEÍCULO: SITE NATAL PRESS  DATA: 25.09.17 
 

Festival Cultural e Gastronômico 

da Pipa começou; veja 

programação 
Sol, mar e diversidade gastronômica são algumas das marcas de Pipa 

reverenciadas por turistas nacionais e estrangeiros. Mas a partir de hoje (22), 

a praia já conhecida pelo astral cosmopolita, roteiros de charme e restaurantes 

sofisticados, receberá chefs renomados para uma semana de banquete 

culinário rodeado das belezas naturais do mais badalado destino turístico da 

região. 

O 13º Festival Cultural e Gastronômico da Pipa acontece entre 22 e 30 de 

setembro, agora em novo local, na avenida principal da Pipa (av. Baía dos 

Golfinhos). A edição 2017 passeará pelas muitas cozinhas brasileiras, desde o 

litoral, passando pela caatinga, a Amazônia, e da cozinha caiçara ao indígena 

do Centro-Oeste. O evento é realizado pela Ong Educapipa e a Setur RN é co-

realizadora, com recursos do Governo Cidadão via empréstimo do Banco 

Mundial. 

“Uma das metas da Setur RN é construir um calendário cultural consolidado 

para interiorizar o turismo, sobretudo na baixa temporada. O Festival da Pipa, 

assim como o Fest Bossa & Jazz conseguem atrair turistas regionais, nacionais 

e internacionais para curtir a programação e gerar mais emprego e renda para 

a região”, ressalta o secretário estadual de Turismo, Ruy Gaspar. 

A programação estará recheada de oficinas, degustações e novidades, com 

estrutura ainda maior. No terreno vizinho ao terminal de ônibus será montado 

uma Cidade Gastronômica, onde espaços diversos, chamados de “Vilas” 

receberão ações simultâneas e o público poderá circular pelos espaços, 

degustar a cozinha de chefs a preços acessíveis e conferir ao vivo o concurso 

Novos talentos, só com receitas de tapiocas. 

No Concurso Gastronômico participam os melhores restaurantes, bares, 

bistrôs e cafés do balneário, e na última semana ainda acontece o divertido 

concurso Melhor Feijão da Pipa, para cozinha familiar. O Festival também terá 

cozinha ao vivo, feira gastronômica, shows musicais, encenações de teatro e 

mostra de artesanato. E o Sebrae-RN convocou a Associação dos Produtores 

de Ostras do RN para um festival dentro do festival. 

Além do patrocínio da Setur RN com recursos do Governo Cidadão, o Festival 

conta ainda com investimentos privados e também recursos oriundos da Lei de 

Incentivo à Cultura Câmara Cascudo, bem como parcerias e apoios culturais. 

O Festival também contará com a promoção da Prefeitura de Tibau do Sul e 

apoio cultural do sistema Fecomércio/Sesc RN. 
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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  



 

CONTINUAÇÃO 

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 

  

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 
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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 

  

Todos os dias – Vila dos Chefs 

omidinhas preparadas no local para degustar 

Carla Correia (Masterchef Brasil) e Angelo Medeiros (Chef Senac) 

Warison Albino (Senac) e Miau Caldas 

Jonatã Canela (Chef Senac) 

Timoteo Domingos (Gastrotinga) 

Felipe Araújo 

Mariana Assayag 

  

PROGRAMAÇÃO NOS RESTAURANTES 

Restaurantes, bares, bistrôs, lanchonetes e cafés participam do Concurso 

Gastronômico nas categorias Prato Principal, Entrada e Sobremesa. A votação 

é feita no restaurante visitado, através de um prisma, onde o cliente deverá 

utilizar o aplicativo para fazer a leitura do QRCode. 

 
 



 

VEÍCULO: SITE DO WASHINGTON DATA: 25.09.17 
 

Concurso “Novos Talentos” começa 

nesta segunda-feira na Pipa 
 

 
Nhoque de banana da terra com ragú de carne seca do Oca Toca (Foto J. Schwantz) – cozinha regional 
com toque contemporâneo marca o festival da Pipa 2017 

O Festival Gastronômico da Pipa, iniciado neste fim de semana, é um sucesso. Hoje, 

segunda-feira, 25, continuam as atividades com o concurso Novos Talentos. São 12 

duplas de chefs que concorrem nas categorias “Melhor Petisco”, “Prato Principal”, 

“Entrada” e “Melhor Sobremesa”. O tema deste ano é “Tapioca (Goma), a descoberta do 

sabor no Nordeste”. 

PROGRAMAÇÃO 

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 



 

CONTINUAÇÃO 

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 

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 



 

CONTINUAÇÃO 

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 



 

CONTINUAÇÃO 

 
Cuscurry – prato da Vila dos Chefs Carla Correia e Ângelo Medeiros- Foto Kamilo Marinho 



 

VEÍCULO: BLOG SENADINHO MACAÍBA  DATA: 25.09.17 

 

Oficina de fotografia ofertada pela Secretaria de Cultura de 

Macaíba começou 

 

Do Informativo Atitude – A oficina de fotografia promovida pela Prefeitura, por 

meio da secretaria de Cultura começou nesta segunda-feira (25), no auditório do 

SESC em Macaíba. As atividades estão sendo conduzidas pelo fotógrafo profissional 

Júlio Rasec. O curso é composto por oito aulas teóricas e oito aulas práticas, sendo 

duas aulas por semana. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 25.09.17 

Romance ambientado no Seridó é tema 

de livro lançado pelo Sesc 
Esta é a 14ª publicação do Sesc RN – terceira só este ano 

Por Redação 

 

 

Um poema escrito na telha e para o céu. Este é o mote d’O homem que escrevia pro céu, livro do 

escritor Bruno Magalhães, natural de Assu RN. A obra, publicada pelo Sistema Fecomércio, por 

meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), será lançada dia 28 de 

setembro, às 19h, nas área verde do Sesc Cidade Alta, em Natal. 

Nas 241 páginas d’O homem que escrevia pro céu, o leitor é envolvido por uma história encravada 

no sertão potiguar e com toques de realismo fantástico. Os personagens Neco e Libânio encontram 

uma telha quebrada e, ao juntar seus pedaços, percebem que formam um poema, mas não sabem 

quem escreveu em uma telha. Esse é o mote que vai levar esse aspirante a poeta e seu amigo 

sabido a uma história cheia de aventura, romance, brigas e reviravoltas que crescem à medida que 

o leitor envereda na trama. 

Esta é a 14ª publicação do Sesc RN – terceira só este ano. Em outubro, será lançado mais um 

livro: Uma releitura cascudiana para o folclore brasileiro, escrito por Severino Vicente. Os livros 

publicados pelo Sesc, todos de autores potiguares, não podem ser comercializados, e ficam 

disponíveis para consulta e empréstimo gratuitos nas bibliotecas Sesc espalhadas pelo estado. 

Desse modo, a instituição cumpre suas missões de incentivar talentos locais, fomentar a cultura do 

estado, democratizar o acesso a manifestações e a produtos culturais e formar público. 

Sobre o autor 
Bruno Magalhães é nascido e criado em Assu RN. É autor de Confraria dos crônicos e de algumas 

canções e poemas. O homem que escrevia pro céu é seu primeiro romance. Atua como médico e 

mora em Natal. 

Serviço: 
O quê? Romance ambientado no sertão do Seridó é tema de livro lançado pelo Sesc 

Lançamento? Dia 28 de setembro (quinta-feira), às 19h 

Onde? Área verde do Sesc Cidade Alta (Rua Cel. Cascudo, 33, Cidade Alta, Natal/RN) 

 



 

VEÍCULO: BLOG SIDNEY SILVA  DATA: 25.09.17 

 

 
 



 

SENAC 
VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES  DATA: 25.09.17 
 

Encontro discutirá Turismo e Cultura do litoral sul 

nesta quarta (27) 
 
Nesta quarta-feira (27), Dia Mundial do Turismo, a Prefeitura de Parnamirim vai realizar o 2º 

Encontro Nacional de Turismo e Cultura do Litoral Sul, a partir das 08h30, no Hotel Village 

do Sol, em Pirangi do Norte. 

 

Trazendo como tema o “Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento”, o 

evento pretende fortalecer a discussão entre todos os representantes da cadeia produtiva de 

Turismo e da Cultura, sobre as potencialidades e políticas voltadas para o setor na região, por 

meio das diretrizes do Ministério do Turismo para o Polo Costa das Dunas. 

 

“Pretendemos estruturar, qualificar e diversificar nossa oferta turística, elevando o potencial que 

temos em nosso município”, disse o prefeito Rosano Taveira. Parnamirim foi elevada à categoria 

C dentro do programa federal de regionalização do turismo, passando a atender as condições para 

receber investimentos do governo federal e fomentar atividades turísticas no estado. 

 

Esse novo mapeamento turístico da regionalização do turismo e a nova categorização dos 

municípios do Rio Grande do Norte será apresentado durante a realização do 2º Encontro 

Nacional de Turismo e Cultura do Litoral Sul . 

 

Nesta nova categorização, o município de Parnamirim integra, junto a 17 municípios, o polo Costa 

das Dunas, nome turístico dado à região leste do estado que baseia seu turismo nas atividades de 

sol e praia, envolvendo a rota das dunas, falésias, lagoas e maior cajueiro do mundo. 

 

Atualmente, a Barreira do Inferno recebe uma média de cem mil visitantes anualmente. Já o maior 

cajueiro do mundo recebe aproximadamente 2,3 milhões de visitantes/ano. Números altos, que 

pedem um diagnóstico mais preciso para classificação do movimento de turistas, classificando-os 

por faixa etária e classe social, por exemplo, para o fomento de um melhor atendimento. 

 

Aproveitando essa necessidade, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC irá 

apresentar no evento, um case de sucesso da Alemanha sobre como criar um diagnóstico da cadeia 

produtiva para fomentar atividades turísticas. 

 

“Parnamirim foi escolhida pelo SENAC para a implantação deste modelo de diagnóstico, o que irá 

valorizar sua potencialidade turística. Iremos aproveitar para anunciar a criação de uma segunda 

rota turística, envolvendo o maior cajueiro do mundo e as lagoas do Polo Costa das Dunas”, disse 

Paulo Lopes, assessor especial da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer – SETEL. 

 

A Prefeitura de Parnamirim, com o apoio do seu Grupo de Ciência e Tecnologia – GCTI também 

planeja a criação de uma plataforma virtual de georreferência turística de Parnamirim. “O 

aplicativo para smartphones irá indicar rotas gastronômicas e de hotelaria, oferecendo facilidade 

para comparar preços e serviços do setor”, disse o assessor de turismo da SETEL, Paulo Lopes. 

 

PROGRAMAÇÃO 
08h00 – Apresentação cultural com grupo de Xaxado da Fundação Parnamirim de Cultura – 

FUNPAC. 

08h30 – abertura com o Prefeito Rosano Taveira 



 

CONTINUAÇÃO 
 

09h00 – Apresentação do plano de marketing para a região sul do Polo Costa das Dunas – 

Representante do setor privado – ABIH – Fecomércio. 

09h15 – Fala do Superintendente do Banco do Nordeste – BNB /RN, sobre as linhas de 

financiamento para o setor de turismo, Fabrízio Feitosa. 

09h45 – Apresentação do CASE de sucesso de diagnóstico do turismo na Alemanha – pelo 

SENAC. 

10h15 – Apresentação do “Plataforma Geo Parnamirim”, como ferramenta de gestão de Turismo – 

Secretário de Tecnologia de Parnamirim. 

10h45 – Programa Municipal de Cultura – presidente da Fundação Parnamirim de Cultura, Dario 

Medeiros. 

11h15 – Apresentação dos mecanismos de implantação da “Rota turística do maior cajueiro e das 

lagoas” – SEBRAE/RN 

12h30 – Encerramento 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG  DATA: 25.09.17 
 

PARNAMIRIM: Encontro discutirá 
Turismo e Cultura do litoral sul nesta 
quarta 
 

Nesta quarta-feira (27), Dia Mundial do Turismo, a Prefeitura de Parnamirim vai 

realizar o 2º Encontro Nacional de Turismo e Cultura do Litoral Sul, a partir das 

08h30, no Hotel Village do Sol, em Pirangi do Norte. 

Trazendo como tema o “Ano Internacional do Turismo Sustentável para o 

Desenvolvimento”, o evento pretende fortalecer a discussão entre todos os 

representantes da cadeia produtiva de Turismo e da Cultura, sobre as potencialidades 

e políticas voltadas para o setor na região, por meio das diretrizes do Ministério do 

Turismo para o Polo Costa das Dunas. 

“Pretendemos estruturar, qualificar e diversificar nossa oferta turística, elevando o 

potencial que temos em nosso município”, disse o prefeito Rosano Taveira. 

Parnamirim foi elevada à categoria C dentro do programa federal de regionalização 

do turismo, passando a atender as condições para receber investimentos do governo 

federal e fomentar atividades turísticas no estado. 

Esse novo mapeamento turístico da regionalização do turismo e a nova categorização 

dos municípios do Rio Grande do Norte será apresentado durante a realização do 2º 

Encontro Nacional de Turismo e Cultura do Litoral Sul . 

Nesta nova categorização, o município de Parnamirim integra, junto a 17 municípios, 

o polo Costa das Dunas, nome turístico dado à região leste do estado que baseia seu 

turismo nas atividades de sol e praia, envolvendo a rota das dunas, falésias, lagoas e 

maior cajueiro do mundo. 

Atualmente, a Barreira do Inferno recebe uma média de cem mil visitantes 

anualmente. Já o maior cajueiro do mundo recebe aproximadamente 2,3 milhões de 

visitantes/ano. Números altos, que pedem um diagnóstico mais preciso para 

classificação do movimento de turistas, classificando-os por faixa etária e classe 

social, por exemplo, para o fomento de um melhor atendimento. 

Aproveitando essa necessidade, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – 

SENAC irá apresentar no evento, um case de sucesso da Alemanha sobre como criar 

um diagnóstico da cadeia produtiva para fomentar atividades turísticas. 

“Parnamirim foi escolhida pelo SENAC para a implantação deste modelo de 

diagnóstico, o que irá valorizar sua potencialidade turística. Iremos aproveitar para 

anunciar a criação de uma segunda rota turística, envolvendo o maior cajueiro do 

mundo e as lagoas do Polo Costa das Dunas”, disse Paulo Lopes, assessor especial da 

Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer – SETEL. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

A Prefeitura de Parnamirim, com o apoio do seu Grupo de Ciência e Tecnologia – 

GCTI também planeja a criação de uma plataforma virtual de georreferência turística 

de Parnamirim. “O aplicativo para smartphones irá indicar rotas gastronômicas e de 

hotelaria, oferecendo facilidade para comparar preços e serviços do setor”, disse o 

assessor de turismo da SETEL, Paulo Lopes. 

PROGRAMAÇÃO 
08h00 – Apresentação cultural com grupo de Xaxado da Fundação Parnamirim de 

Cultura – FUNPAC. 

08h30 – abertura com o Prefeito Rosano Taveira 

09h00 – Apresentação do plano de marketing para a região sul do Polo Costa das 

Dunas – Representante do setor privado – ABIH – Fecomércio. 

09h15 – Fala do Superintendente do Banco do Nordeste – BNB /RN, sobre as linhas 

de financiamento para o setor de turismo, Fabrízio Feitosa. 

09h45 – Apresentação do CASE de sucesso de diagnóstico do turismo na Alemanha – 

pelo SENAC. 

10h15 – Apresentação do “Plataforma Geo Parnamirim”, como ferramenta de gestão 

de Turismo – Secretário de Tecnologia de Parnamirim. 

10h45 – Programa Municipal de Cultura – presidente da Fundação Parnamirim de 

Cultura, Dario Medeiros. 

11h15 – Apresentação dos mecanismos de implantação da “Rota turística do maior 

cajueiro e das lagoas” – SEBRAE/RN 

12h30 – Encerramento 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 25.09.17 

Encontro discutirá Turismo e 

Cultura do litoral sul nesta 

quarta 
Esta nova categorização, o município de Parnamirim integra, junto a 17 municípios, o polo Costa 

das Dunas 

Por Redação 

 

Nesta quarta-feira (27), Dia Mundial do Turismo, a Prefeitura de Parnamirim vai realizar o 2º 

Encontro Nacional de Turismo e Cultura do Litoral Sul, a partir das 08h30, no Hotel Village do 

Sol, em Pirangi do Norte. 

Trazendo como tema o “Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento”, o 

evento pretende fortalecer a discussão entre todos os representantes da cadeia produtiva de 

Turismo e da Cultura, sobre as potencialidades e políticas voltadas para o setor na região, por 

meio das diretrizes do Ministério do Turismo para o Polo Costa das Dunas. 

“Pretendemos estruturar, qualificar e diversificar nossa oferta turística, elevando o potencial que 

temos em nosso município”, disse o prefeito Rosano Taveira. Parnamirim foi elevada à categoria 

C dentro do programa federal de regionalização do turismo, passando a atender as condições para 

receber investimentos do governo federal e fomentar atividades turísticas no estado. 



 

CONTINUAÇÃO 

Esse novo mapeamento turístico da regionalização do turismo e a nova categorização dos 

municípios do Rio Grande do Norte será apresentado durante a realização do 2º Encontro 

Nacional de Turismo e Cultura do Litoral Sul . 

Nesta nova categorização, o município de Parnamirim integra, junto a 17 municípios, o polo Costa 

das Dunas, nome turístico dado à região leste do estado que baseia seu turismo nas atividades de 

sol e praia, envolvendo a rota das dunas, falésias, lagoas e maior cajueiro do mundo. 

Atualmente, a Barreira do Inferno recebe uma média de cem mil visitantes anualmente. Já o maior 

cajueiro do mundo recebe aproximadamente 2,3 milhões de visitantes/ano. Números altos, que 

pedem um diagnóstico mais preciso para classificação do movimento de turistas, classificando-os 

por faixa etária e classe social, por exemplo, para o fomento de um melhor atendimento. 

Aproveitando essa necessidade, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC irá 

apresentar no evento, um case de sucesso da Alemanha sobre como criar um diagnóstico da cadeia 

produtiva para fomentar atividades turísticas. 

“Parnamirim foi escolhida pelo SENAC para a implantação deste modelo de diagnóstico, o que irá 

valorizar sua potencialidade turística. Iremos aproveitar para anunciar a criação de uma segunda 

rota turística, envolvendo o maior cajueiro do mundo e as lagoas do Polo Costa das Dunas”, disse 

Paulo Lopes, assessor especial da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer – SETEL. 

A Prefeitura de Parnamirim, com o apoio do seu Grupo de Ciência e Tecnologia – GCTI também 

planeja a criação de uma plataforma virtual de georreferência turística de Parnamirim. “O 

aplicativo para smartphones irá indicar rotas gastronômicas e de hotelaria, oferecendo facilidade 

para comparar preços e serviços do setor”, disse o assessor de turismo da SETEL, Paulo Lopes. 

PROGRAMAÇÃO 
08h00 – Apresentação cultural com grupo de Xaxado da Fundação Parnamirim de Cultura – 

FUNPAC. 

08h30 – abertura com o Prefeito Rosano Taveira 

09h00 – Apresentação do plano de marketing para a região sul do Polo Costa das Dunas – 

Representante do setor privado – ABIH – Fecomércio. 

09h15 – Fala do Superintendente do Banco do Nordeste – BNB /RN, sobre as linhas de 

financiamento para o setor de turismo, Fabrízio Feitosa. 

09h45 – Apresentação do CASE de sucesso de diagnóstico do turismo na Alemanha – pelo 

SENAC. 

10h15 – Apresentação do “Plataforma Geo Parnamirim”, como ferramenta de gestão de Turismo – 

Secretário de Tecnologia de Parnamirim. 

10h45 – Programa Municipal de Cultura – presidente da Fundação Parnamirim de Cultura, Dario 

Medeiros. 

11h15 – Apresentação dos mecanismos de implantação da “Rota turística do maior cajueiro e das 

lagoas” – SEBRAE/RN 

12h30 – Encerramento 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR/TURISMO NO AR  DATA: 25.09.17 
 

Encontro discutirá Turismo e Cultura do 

litoral sul nesta quarta (27) 
Nesta quarta-feira (27), Dia Mundial do Turismo, a Prefeitura de Parnamirim vai realizar o 2º 

Encontro Nacional de Turismo e Cultura do Litoral Sul, a partir das 08h30, no Hotel Village do 

Sol, em Pirangi do Norte. 

 

Crédito. Criação. Eduardo Albuquerque. GCTI/Parnamirim/RN 

Trazendo como tema o “Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento”, o 

evento pretende fortalecer a discussão entre todos os representantes da cadeia produtiva de 

Turismo e da Cultura, sobre as potencialidades e políticas voltadas para o setor na região, por 

meio das diretrizes do Ministério do Turismo para o Polo Costa das Dunas. 

“Pretendemos estruturar, qualificar e diversificar nossa oferta turística, elevando o potencial que 

temos em nosso município”, disse o prefeito Rosano Taveira. Parnamirim foi elevada à categoria 

C dentro do programa federal de regionalização do turismo, passando a atender as condições para 

receber investimentos do governo federal e fomentar atividades turísticas no estado. 



 

CONTINUAÇÃO 

Rosano Taveira, prefeito do município de Parnamirim/RN. Foto. Divulgação. 

Esse novo mapeamento turístico da regionalização do turismo e a nova categorização dos 

municípios do Rio Grande do Norte será apresentado durante a realização do 2º Encontro 

Nacional de Turismo e Cultura do Litoral Sul . 

Nesta nova categorização, o município de Parnamirim integra, junto a 17 municípios, o polo Costa 

das Dunas, nome turístico dado à região leste do estado que baseia seu turismo nas atividades de 

sol e praia, envolvendo a rota das dunas, falésias, lagoas e maior cajueiro do mundo. 

 



 

CONTINUAÇÃO 

Crédito.Divulgação. 

Atualmente, a Barreira do Inferno recebe uma média de cem mil visitantes anualmente. Já o maior 

cajueiro do mundo recebe aproximadamente 2,3 milhões de visitantes/ano. Números altos, que 

pedem um diagnóstico mais preciso para classificação do movimento de turistas, classificando-os 

por faixa etária e classe social, por exemplo, para o fomento de um melhor atendimento. 

Aproveitando essa necessidade, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC irá 

apresentar no evento, um case de sucesso da Alemanha sobre como criar um diagnóstico da cadeia 

produtiva para fomentar atividades turísticas. 

Dario Cândido de Medeiros, secretário adjunto de C&TI. Foto. Rodrigo Oliveira. 

A Prefeitura de Parnamirim, com o apoio do seu Grupo de Ciência e Tecnologia – GCTI também 

planeja a criação de uma plataforma virtual de georreferência turística de Parnamirim. “O 

aplicativo para smartphones irá indicar rotas gastronômicas e de hotelaria, oferecendo facilidade 

para comparar preços e serviços do setor”, disse o assessor de turismo da SETEL. 

Assessoria de Comunicação 

www.parnamirim.rn.gov.br 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS  DATA: 25.09.17 
 

SETUR RN INICIA PROJETO PRAIA LIMPA 

COMEÇA AQUI NESTA QUARTA 

 
A gestão responsável das praias é uma ação para além do foco turístico, mas 

também de educação e, principalmente, ambiental. Por isso, a Secretaria de 

Estado do Turismo idealizou e organizou, para esta quarta-feira, o projeto piloto 

‘Praia Limpa Começa Aqui’, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a 

preservação do meio ambiente voltado ao turismo sustentável. 
 

A ação conta com a parceria do Idema e da Secretaria de Educação e acontecerá 

nos municípios de Canguaretama (distrito Barra do Cunhaú) e Baía Formosa. O 

público-alvo atingido será 300 alunos de escolas da rede pública dos dois 

municípios, definidas após competição interclasses com a temática 

“Sustentabilidade”, na qual as turmas vencedoras irão participar do evento. 
 

“Turismo sustentável é palavra de ordem em qualquer lugar do mundo e o Brasil 

ou nosso Estado não podem ficar atrás. Por isso, além das tantas ações 

estratégicas que temos feito para atrair o turista, também nos propusemos 

realizar esse projeto para educar a população quanto à importância no descarte 

correto dos resíduos sólidos em nossas praias”, pontuou o secretário estadual de 

Turismo, Ruy Gaspar. 
 

A campanha será realizada em três fases, que contemplam ainda palestras sobre 

sustentabilidade antes do evento; oficinas, gincanas, passeios no Barco-Escola, 

limpeza nas praias e coleta de lixo à beira-mar; e, por último, exposição 

itinerante dos trabalhos premiados em vários estabelecimentos públicos e  

privados dos municípios com programação a ser definida com os parceiros 

municipais. 
 

A data para realização desta primeira ação do projeto Praia Limpa Começa Aqui 

não foi à toa. Nesta quarta se celebra o Dia Mundial do Turismo, e este ano foi  

https://1.bp.blogspot.com/-SIXvi5hBXvE/Wcka_JD3L0I/AAAAAAAApR4/JwtxY0pj7HoQENQ4s-vNVC6MZlr2kkXdwCLcBGAs/s1600/Ba%25C3%25ADa%2BFormosa2.jpg


 

CONTINUAÇÃO  

 

declarado pela Organização das Nações Unidas como o Ano Internacional do 

Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. 
 

O projeto Praia Lima também contará com o apoio de outras instituições 

parceiras como o Senac e as secretarias municipais de Turismo, Meio Ambiente e 

Educação de Canguaretama e de Baía Formosa, e prefeituras municipais. 
 

PROGRAMAÇÃO 

 

CANGUARETAMA 
 

8h - CONCENTRAÇÃO - Pier em frente ao Natureza TUR. Entrega dos kits pela 

SETUR e mutirão de limpeza nas praias, com separação e pesagem dos resíduos 

– por alunos e professores (selecionados e preparados anteriormente); e 

Sensibilização dos frequentadores da praia – por equipe dos municípios; 
 

9h às 10h - Pier em frente ao Natureza TUR: Distribuição de lanche para os 

alunos e apresentações dos alunos; 
 

10h - Passeio Barco Escola para alunos e professores do mutirão (SMA de 

Canguaretama); 

  Bate papo com os estudantes sobre a Importância da Preservação do Meio 

Ambiente para o Turismo no passeio Barco Escola. Com Cristiane Soares Cardoso, 

SETUR RN. 
 
 

OFICINA / CANGUARETAMA 

LOCAL: Centro Educacional R.Roberto Magalhães de Melo 

9h - Oficina de reciclagem – para a população em geral (IDEMA); 

         Oficina Sabão Ecológico com Silvana (IDEMA) 
 
 

BAÍA FORMOSA 
 

8h - CONCENTRAÇÃO - Praça de eventos: Entrega dos kits pela SETUR e mutirão 

de limpeza nas praias, com separação e pesagem dos resíduos por alunos e 

professores (selecionados e preparados anteriormente); e Sensibilização dos 

frequentadores da praia – por equipe dos municípios. 
 

OBS: Os participantes vão sair da Praça de Eventos ao som de uma bandinha no 

Centro do município a caminho da praia do Porto. A limpeza inicia na praia do 

Porto e finaliza na praia do Pontal. 
 

10h - Praia do Pontal: Distribuição de lanche para os alunos e apresentações dos 

alunos. 
 

OBS: 9h – Saída de buggy do Pontal com a equipe organizadora para Sagi, 

retornando para praia do Pontal às 11:00. 
 

OFICINA / BAÍA FORMOSA 

9h – Praça de Eventos: Oficina Brinquedos Ecológicos com Mércia e Márcia - 

IDEMA (quem for participar levar garrafas pet limpas). 



 

VEÍCULO: BLOG CRISTINA LIRA  DATA: 25.09.17 
 

Setur RN inicia projeto Praia Limpa Começa Aqui 
nesta quarta 

A gestão responsável das praias é uma ação para além do foco turístico, mas 

também de educação e, principalmente, ambiental. Por isso, a Secretaria de 

Estado do Turismo idealizou e organizou, para esta quarta-feira, o projeto 

piloto ‘Praia Limpa Começa Aqui’, com o objetivo de conscientizar as pessoas 

sobre a preservação do meio ambiente voltado ao turismo sustentável. 

A ação conta com a parceria do Idema e da Secretaria de Educação e 

acontecerá nos municípios de Canguaretama (distrito Barra do Cunhaú) e 

Baía Formosa. O público-alvo atingido será 300 alunos de escolas da rede 

pública dos dois municípios, definidas após competição interclasses com a 

temática “Sustentabilidade”, na qual as turmas vencedoras irão participar do 

evento. 

“Turismo sustentável é palavra de ordem em qualquer lugar do mundo e o 

Brasil ou nosso Estado não podem ficar atrás. Por isso, além das tantas ações 

estratégicas que temos feito para atrair o turista, também nos propusemos 

realizar esse projeto para educar a população quanto à importância no 

descarte correto dos resíduos sólidos em nossas praias”, pontuou o secretário 

estadual de Turismo, Ruy Gaspar. 

A campanha será realizada em três fases, que contemplam ainda palestras 

sobre sustentabilidade antes do evento; oficinas, gincanas, passeios no 

Barco-Escola, limpeza nas praias e coleta de lixo à beira-mar; e, por último, 

exposição itinerante dos trabalhos premiados em vários estabelecimentos 

públicos e privados dos municípios com programação a ser definida com os 

parceiros municipais. 

A data para realização desta primeira ação do projeto Praia Limpa Começa 

Aqui não foi à toa. Nesta quarta se celebra o Dia Mundial do Turismo, e este  
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ano foi declarado pela Organização das Nações Unidas como o Ano 

Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. 

O projeto Praia Lima também contará com o apoio de outras instituições 

parceiras como o Senac e as secretarias municipais de Turismo, Meio 

Ambiente e Educação de Canguaretama e de Baía Formosa, e prefeituras 

municipais. 

PROGRAMAÇÃO 

CANGUARETAMA 

  

8h – CONCENTRAÇÃO – Pier em frente ao Natureza TUR. Entrega dos kits 

pela SETUR e mutirão de limpeza nas praias, com separação e pesagem dos 

resíduos – por alunos e professores (selecionados e preparados 

anteriormente); e Sensibilização dos frequentadores da praia – por equipe 

dos municípios; 

9h às 10h – Pier em frente ao Natureza TUR: Distribuição de lanche para os 

alunos e apresentações dos alunos; 

10h – Passeio Barco Escola para alunos e professores do mutirão (SMA de 

Canguaretama); 

Ø  Bate papo com os estudantes sobre a Importância da Preservação do Meio 

Ambiente para o Turismo no passeio Barco Escola. Com Cristiane Soares 

Cardoso, SETUR RN. 
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OFICINA / CANGUARETAMA 

LOCAL: Centro Educacional R.Roberto Magalhães de Melo 

9h – Oficina de reciclagem – para a população em geral (IDEMA); 

·         Oficina Sabão Ecológico com Silvana (IDEMA) 

  

BAÍA FORMOSA 

  

8h – CONCENTRAÇÃO – Praça de eventos: Entrega dos kits pela SETUR e 

mutirão de limpeza nas praias, com separação e pesagem dos resíduos por 

alunos e professores (selecionados e preparados anteriormente); e 

Sensibilização dos frequentadores da praia – por equipe dos municípios. 

  

OBS: Os participantes vão sair da Praça de Eventos ao som de uma bandinha 

no Centro do município a caminho da praia do Porto. A limpeza inicia na praia 

do Porto e finaliza na praia do Pontal. 

10h – Praia do Pontal: Distribuição de lanche para os alunos e apresentações 

dos alunos. 

  

OBS: 9h – Saída de buggy do Pontal com a equipe organizadora para Sagi, 

retornando para praia do Pontal às 11:00. 

OFICINA / BAÍA FORMOSA 

9h – Praça de Eventos: Oficina Brinquedos Ecológicos com Mércia e Márcia – 

IDEMA (quem for participar levar garrafas pet limpas). 

 



 

VEÍCULO: SITE VERSÁTIL NEWS  DATA: 25.09.17 
 

SETUR RN INICIA PROJETO PRAIA 
LIMPA COMEÇA AQUI NESTA 
QUARTA 

A gestão responsável das praias é uma ação para além do foco turístico, mas 

também de educação e, principalmente, ambiental. Por isso, a Secretaria de 

Estado do Turismo idealizou e organizou, para esta quarta-feira, o projeto 

piloto ‘Praia Limpa Começa Aqui’, com o objetivo de conscientizar as pessoas 

sobre a preservação do meio ambiente voltado ao turismo sustentável. 

A ação conta com a parceria do Idema e da Secretaria de Educação e 

acontecerá nos municípios de Canguaretama (distrito Barra do Cunhaú) e Baía 

Formosa. O público-alvo atingido será 300 alunos de escolas da rede pública 

dos dois municípios, definidas após competição interclasses com a temática 

“Sustentabilidade”, na qual as turmas vencedoras irão participar do evento. 

“Turismo sustentável é palavra de ordem em qualquer lugar do mundo e o 

Brasil ou nosso Estado não podem ficar atrás. Por isso, além das tantas ações 

estratégicas que temos feito para atrair o turista, também nos propusemos 

realizar esse projeto para educar a população quanto à importância no descarte  

http://www.versatilnews.com.br/wp-content/uploads/2017/09/thumbnail_Ba%C3%ADa-Formosa2.jpg
http://www.versatilnews.com.br/wp-content/uploads/2017/09/thumbnail_Ba%C3%ADa-Formosa2.jpg
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correto dos resíduos sólidos em nossas praias”, pontuou o secretário estadual 

de Turismo, Ruy Gaspar. 

A campanha será realizada em três fases, que contemplam ainda palestras sobre 

sustentabilidade antes do evento; oficinas, gincanas, passeios no Barco-Escola, 

limpeza nas praias e coleta de lixo à beira-mar; e, por último, exposição 

itinerante dos trabalhos premiados em vários estabelecimentos públicos e 

privados dos municípios com programação a ser definida com os parceiros 

municipais. 

A data para realização desta primeira ação do projeto Praia Limpa Começa 

Aqui não foi à toa. Nesta quarta se celebra o Dia Mundial do Turismo, e este 

ano foi declarado pela Organização das Nações Unidas como o Ano 

Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. 

O projeto Praia Lima também contará com o apoio de outras instituições 

parceiras como o Senac e as secretarias municipais de Turismo, Meio 

Ambiente e Educação de Canguaretama e de Baía Formosa, e prefeituras 

municipais. 

PROGRAMAÇÃO 

CANGUARETAMA 

8h – CONCENTRAÇÃO – Pier em frente ao Natureza TUR. Entrega dos kits 

pela SETUR e mutirão de limpeza nas praias, com separação e pesagem dos 

resíduos – por alunos e professores (selecionados e preparados anteriormente); 

e Sensibilização dos frequentadores da praia – por equipe dos municípios; 

9h às 10h – Pier em frente ao Natureza TUR: Distribuição de lanche para os 

alunos e apresentações dos alunos; 

10h – Passeio Barco Escola para alunos e professores do mutirão (SMA de 

Canguaretama); 

Ø  Bate papo com os estudantes sobre a Importância da Preservação do Meio 

Ambiente para o Turismo no passeio Barco Escola. Com Cristiane Soares 

Cardoso, SETUR RN. 
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OFICINA / CANGUARETAMA 

LOCAL: Centro Educacional R.Roberto Magalhães de Melo 

9h – Oficina de reciclagem – para a população em geral (IDEMA); 

·         Oficina Sabão Ecológico com Silvana (IDEMA) 

BAÍA FORMOSA 

8h – CONCENTRAÇÃO – Praça de eventos: Entrega dos kits pela SETUR e 

mutirão de limpeza nas praias, com separação e pesagem dos resíduos por 

alunos e professores (selecionados e preparados anteriormente); e 

Sensibilização dos frequentadores da praia – por equipe dos municípios. 

OBS: Os participantes vão sair da Praça de Eventos ao som de uma bandinha 

no Centro do município a caminho da praia do Porto. A limpeza inicia na praia 

do Porto e finaliza na praia do Pontal. 

10h – Praia do Pontal: Distribuição de lanche para os alunos e apresentações 

dos alunos. 

OBS: 9h – Saída de buggy do Pontal com a equipe organizadora para Sagi, 

retornando para praia do Pontal às 11:00. 

OFICINA / BAÍA FORMOSA 

9h – Praça de Eventos: Oficina Brinquedos Ecológicos com Mércia e Márcia – 

IDEMA (quem for participar levar garrafas pet limpas). 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS  DATA: 25.09.17 
 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/E-TURISMO  DATA: 25.09.17 

“Praia Limpa Começa Aqui” será 
lançado em Baía Formosa e Barra do 
Cunhaú 

 

Baía Formosa tem um recorte litorâneo espetacular 

A Secretaria de Turismo do RN idealizou e organizou, para esta quarta-feira (27), o 

projeto piloto “Praia Limpa Começa Aqui”. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a 

preservação do meio ambiente voltado ao turismo sustentável. 

Vale lembrar que na quarta-feira se celebra o Dia Mundial do Turismo. A Organização 

das Nações Unidas (Onu)declarou 2017 como o Ano Internacional do Turismo 

Sustentável para o Desenvolvimento. 

A ação da Setur-RN conta com a parceria do Idema e da Secretaria de Educação. Será 

realizada nos municípios de Canguaretama (Barra do Cunhaú) e Baía Formosa. 

O público-alvo será 300 alunos de escolas da rede pública dos dois municípios, 

definidos após competição interclasses com a temática “Sustentabilidade”. 

http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/88419/baia
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A campanha será realizada em três fases. Contempla palestras sobre sustentabilidade, 

oficinas, gincanas, passeios no barco-escola, limpeza nas praias e coleta de lixo à beira-

mar. 

Ao final, haverá exposição itinerante dos trabalhos premiados. A mostra estará em 

vários estabelecimentos públicos e privados dos dois municípios. 

O projeto Praia Lima também contará com o apoio de outras instituições parceiras, como 

o Senac e as secretarias municipais de Turismo, Meio Ambiente e Educação de 

Canguaretama e de Baía Formosa 

 
 



 

VEÍCULO: NOVO NOTÍCIAS ONLINE  DATA: 25.09.17 
 

Secretaria de Turismo começa nesta quarta 

projeto Praia Limpa Começa Aqui  

 
Baia Formosa, primeira fase do projeto ‘Praia Limpa Começa Aqui’ 

A gestão responsável das praias é uma ação para além do foco turístico, mas 

também de educação e, principalmente, ambiental. Por isso, a Secretaria de 

Estado do Turismo idealizou e organizou, para esta quarta-feira (27), o projeto 

piloto ‘Praia Limpa Começa Aqui’, com o objetivo de conscientizar as pessoas 

sobre a preservação do meio ambiente voltado ao turismo sustentável. 

A ação conta com a parceria do Idema e da Secretaria de Educação e acontecerá 

nos municípios de Canguaretama (distrito Barra do Cunhaú) e Baía Formosa. O 

público-alvo atingido será 300 alunos de escolas da rede pública dos dois 

municípios, definidas após competição interclasses com a temática 
“Sustentabilidade”, na qual as turmas vencedoras irão participar do evento. 

“Turismo sustentável é palavra de ordem em qualquer lugar do mundo e o Brasil 

ou nosso Estado não podem ficar atrás. Por isso, além das tantas ações 

estratégicas que temos feito para atrair o turista, também nos propusemos 

realizar esse projeto para educar a população quanto à importância no descarte  
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correto dos resíduos sólidos em nossas praias”, pontuou o secretário estadual de 

Turismo, Ruy Gaspar. 

A campanha será realizada em três fases, que contemplam ainda palestras sobre 

sustentabilidade antes do evento; oficinas, gincanas, passeios no Barco-Escola, 

limpeza nas praias e coleta de lixo à beira-mar; e, por último, exposição 

itinerante dos trabalhos premiados em vários estabelecimentos públicos e 

privados dos municípios com programação a ser definida com os parceiros 

municipais. 

A data para realização desta primeira ação do projeto Praia Limpa Começa Aqui 

não foi à toa. Nesta quarta se celebra o Dia Mundial do Turismo, e este ano foi 

declarado pela Organização das Nações Unidas como o Ano Internacional do 

Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. 

O projeto Praia Lima também contará com o apoio de outras instituições 

parceiras como o Senac e as secretarias municipais de Turismo, Meio Ambiente 

e Educação de Canguaretama e de Baía Formosa, e prefeituras municipais. 

 

PROGRAMAÇÃO 

CANGUARETAMA 

8h - CONCENTRAÇÃO - Pier em frente ao Natureza TUR. Entrega dos kits 

pela SETUR e mutirão de limpeza nas praias, com separação e pesagem dos 

resíduos – por alunos e professores (selecionados e preparados anteriormente); e 
Sensibilização dos frequentadores da praia – por equipe dos municípios; 

9h às 10h - Pier em frente ao Natureza TUR: Distribuição de lanche para os 

alunos e apresentações dos alunos; 

10h - Passeio Barco Escola para alunos e professores do mutirão (SMA de 

Canguaretama); 

Ø Bate papo com os estudantes sobre a Importância da Preservação do Meio 

Ambiente para o Turismo no passeio Barco Escola. Com Cristiane Soares 
Cardoso, SETUR RN. 

OFICINA / CANGUARETAMA 

LOCAL: Centro Educacional R.Roberto Magalhães de Melo 
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9h - Oficina de reciclagem – para a população em geral (IDEMA); 

· Oficina Sabão Ecológico com Silvana (IDEMA) 

BAÍA FORMOSA 

8h - CONCENTRAÇÃO - Praça de eventos: Entrega dos kits pela SETUR e 

mutirão de limpeza nas praias, com separação e pesagem dos resíduos por alunos 

e professores (selecionados e preparados anteriormente); e Sensibilização dos 

frequentadores da praia – por equipe dos municípios. 

OBS: Os participantes vão sair da Praça de Eventos ao som de uma bandinha no 

Centro do município a caminho da praia do Porto. A limpeza inicia na praia do 

Porto e finaliza na praia do Pontal. 

10h - Praia do Pontal: Distribuição de lanche para os alunos e apresentações dos 

alunos. 

OBS: 9h – Saída de buggy do Pontal com a equipe organizadora para Sagi, 
retornando para praia do Pontal às 11:00. 

OFICINA / BAÍA FORMOSA 

9h – Praça de Eventos: Oficina Brinquedos Ecológicos com Mércia e Márcia - 

IDEMA (quem for participar levar garrafas pet limpas). 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 25.09.17 

Senac renova convênio com 

FCDL para descontos a 

associados 
Afrânio Miranda reforçou a importância dos investimentos em capacitação profissional 

Por Redação 

 

O Senac RN assinou, na quinta-feira (21), renovação de convênio com a Federação das Câmaras 

de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Norte (FCDL RN), por meio do qual concede aos 

associados da entidade diversos benefícios para realização de cursos. 

O presidente da FCDL, Afrânio Miranda, reforçou a importância dos investimentos em 

capacitação profissional. “As equipes precisam estar preparadas para atender bem os clientes e 

atuar de forma produtiva e eficiente. O investimento na capacitação é essencial e se reflete 

diretamente na qualidade dos serviços prestados”, afirmou. 

O diretor regional do Senac RN, Fernando Virgilio, explicou que, por meio da parceria, 

associados e funcionários da FCDL RN e demais Câmaras dos Dirigentes Lojistas do estado têm 

direto a desconto de 20% em qualquer um dos cursos presenciais da instituição no Rio Grande do 

Norte. Já os dependentes legais deste público, podem acessar 10% de desconto. 

“Temos um portfólio muito rico, com mais de 350 cursos em diversos segmentos de atuação. Esta 

é uma oportunidade para que empresas e profissionais possam reciclar conhecimentos e ganhar 

competitividade”, afirmou Fernando Virgilio. 
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Para se beneficiar, no ato da matrícula, o candidato deverá apresentar requerimento e 

comprovação de vínculo com uma das entidades contempladas. 

O convênio abrange as Câmaras dos Dirigentes Lojistas de Acari, Alto do Rodrigues, Angicos, 

Apodi, Areia Branca, Assú, Baraúna, Caicó, Canguaretama, Caraúbas, Ceará Mirim, Currais 

Novos, Goianinha, João Câmara, Jucurutu, Lagoa Nova, Macaíba, Macau, Mossoró, Natal, Nova 

Cruz, Parelhas, Parnamirim, Patu, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São José de Mipibu, São Miguel, 

Severiano Melo e Umarizal. 

A FCDL é a entidade que congrega as CDLs do estado. Atualmente, são mais de 3.500 mil 

associados no Rio Grande do Norte. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 25.09.17 
 

Senac renova convênio com FCDL para descontos a 
associados 

 
O Senac RN assinou, na quinta-feira (21), renovação de convênio com a 
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Norte 
(FCDL RN), por meio do qual concede aos associados da entidade diversos 
benefícios para realização de cursos. 
 
O presidente da FCDL, Afrânio Miranda, reforçou a importância dos 
investimentos em capacitação profissional. “As equipes precisam estar 
preparadas para atender bem os clientes e atuar de forma produtiva e 
eficiente. O investimento na capacitação é essencial e se reflete diretamente 
na qualidade dos serviços prestados”, afirmou.  
 
O diretor regional do Senac RN, Fernando Virgilio, explicou que, por meio da 
parceria, associados e funcionários da FCDL RN e demais Câmaras dos 
Dirigentes Lojistas do estado têm direto a desconto de 20% em qualquer um 
dos cursos presenciais da instituição no Rio Grande do Norte. Já os 
dependentes legais deste público, podem acessar 10% de desconto. 
 
“Temos um portfólio muito rico, com mais de 350 cursos em diversos 
segmentos de atuação. Esta é uma oportunidade para que empresas e  

https://4.bp.blogspot.com/-9jnDA4hNocg/WckmMhw7vvI/AAAAAAABmvg/nykGjuYDb8w2vVxw_5PIR8QeFKY6GHgZACLcBGAs/s1600/84-484x363.jpg
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profissionais possam reciclar conhecimentos e ganhar competitividade”, 
afirmou Fernando Virgilio. 
 
Para se beneficiar, no ato da matrícula, o candidato deverá apresentar 
requerimento e comprovação de vínculo com uma das entidades 
contempladas. 
 
O convênio abrange as Câmaras dos Dirigentes Lojistas de Acari, Alto do 
Rodrigues, Angicos, Apodi, Areia Branca, Assú, Baraúna, Caicó, 
Canguaretama, Caraúbas, Ceará Mirim, Currais Novos, Goianinha, João 
Câmara, Jucurutu, Lagoa Nova, Macaíba, Macau, Mossoró, Natal, Nova 
Cruz, Parelhas, Parnamirim, Patu, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São José de 
Mipibu, São Miguel, Severiano Melo e Umarizal. 
 
 
A FCDL é a entidade que congrega as CDLs do estado. Atualmente, são 
mais de 3.500 mil associados no Rio Grande do Norte. 
 
Fecomércio RN 
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Senac realiza aperfeiçoamento 

em confeitaria com chef alemão 
Resultado da parceria realizada entre o Sistema Fecomércio RN e o estado da Renânia-Palatinado 

Por Redação 

 

 

Profissionais do Senac no Rio Grande do Norte participaram, entre os dias 11 e 21 de setembro, de 

curso de aperfeiçoamento em Confeitaria Avançada, ministrado pelo mestre em panificação e 

especialista em confeitaria alemão, Johannes Dackweiler. 

 

Resultado da parceria realizada entre o Sistema Fecomércio RN e o estado da Renânia-Palatinado, 

o treinamento teve 80h de duração e conteúdo voltado para atividades práticas, onde foram 

abordadas técnicas da confeitaria europeia. 

 

O consultor de longo prazo da Câmara do Comércio da cidade alemã de Trier, Andreas Dohle, 

destacou que o principal objetivo desta iniciativa foi promover o intercâmbio de conhecimentos e 

a transferência de tecnologias, contribuindo com o desenvolvimento da gastronomia local. 

 

“Este curso marcou oficialmente a inauguração do novo Laboratório de Panificação e Confeitaria 

do Senac, que foi instalado por meio de recursos oriundos da nossa exitosa parceria. Este espaço 

permitirá a formação e o aperfeiçoamento dos profissionais do Rio Grande do Norte”, afirmou. 

 
Ao todo, o treinamento contou com 15 participantes. Além do Rio Grande do Norte, foram 

convidados profissionais do Senac oriundos de estados como Alagoas, Bahia, Ceará e Brasília. A  
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Instituição também estendeu o convite ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai 

RN). 

 

Para o especialista Johannes Dackweiler, os profissionais treinados podem diversificar o menu de 

qualquer estabelecimento e inovar na elaboração de receitas diferenciadas. “O Brasil possui uma 

rica variedade de frutas e sabores ainda pouco explorados pela confeitaria e que podem ser 

trabalhados como diferenciais, a partir união de técnicas da Europa à ingredientes locais”, 

destacou. 

 

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 ótimos resultados, com a criação de produtos educacionais 

inovadores para atender às demandas do nosso mercado”, destacou. 
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Senac conclui Curso de Confeitaria Avançada com especialista alemão 
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Nessa quinta-feira (21) aconteceu, no Senac Centro, o encerramento de um curso de aperfeiçoamento 
em Confeitaria Avançada oferecido a instrutores de várias unidades da instituição que teve o comando 
do especialista alemão na temática Johannes Dackweiler. 
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Especialista alemão Johannes Dackweiler ministrou o curso 

  
O curso foi finalizado com uma aula-demonstração das técnicas ensinadas durante as últimas duas 
semanas, assim como uma degustação dos produtos. Gerentes e diretores do Senac e do Senai 
participaram do momento. 
  

 

Curso foi mais uma ação promovida por meio de uma parceria entre o Sistema 
Fecomércio/RN e o estado alemão da Renânia-Palatinado 
  
Johannes Dackweiler mostrou-se satisfeito com a experiência de ministrar o curso, que, para ele, foi 
uma grande mistura da confeitaria brasileira com a europeia. O especialista conta que mais de 100 
receitas foram apresentadas. 
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O Curso Avançado de Confeitaria teve 80h de duração e foi destinado a um grupo de 15 alunos 
formado por profissionais do Senac RN, Senai RN e do Senac de outros estados, como Alagoas, 
Bahia, Ceará, além de Brasília, onde fica a sede do Senac Nacional. 
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Essa foi mais uma das ações, promovidas por meio de uma parceria entre o Sistema Fecomércio/RN e 
o estado alemão da Renânia-Palatinado, que visam estimular o turismo e gastronomia local com a 
troca de conhecimentos mútuo entre os países. 
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15 profissionais do Senac participaram do curso 
  
“Estamos desenvolvendo várias ações que têm nos proporcionado ótimos resultados, com a criação de 
produtos educacionais inovadores para atender às demandas do nosso mercado”, destacou Fernando 
Virgilio, diretor regional do Senac RN. 
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O local onde foi ministrado o curso - Laboratório de Panificação e Confeitaria do Senac, inclusive, 
também é fruto da parceria supracitada. 
  
“Este curso marcou oficialmente a inauguração do novo Laboratório de Panificação e Confeitaria do 
Senac, que foi instalado por meio de recursos oriundos da nossa exitosa parceria. Este espaço 
permitirá a formação e o aperfeiçoamento dos profissionais do Rio Grande do Norte”, afirmou Andreas 
Dohle, consultor de longo prazo da Câmara do Comércio da cidade alemã de Trier. 
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