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EMBAIXADOR DA ALEMANHA NO BRASIL 

FAZ VISITA À FECOMÉRCIO RN 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, recebeu 

na manhã desta segunda-feira, 4, na sede da entidade, em visita protocolar, o 

Embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel. Na oportunidade, o diretor 

Regional do Senac RN, Fernando Virgilio, apresentou o resumo das ações da 

parceria para troca de experiências e capacitação profissional, principalmente na 

área do Turismo, que desde 2009 envolvem o Sistema Fecomércio e a Alemanha, 

mais precisamente o estado da Renânia-Palatinado, e já promoveu várias missões 

entre os dois países. 

 

Entre as ações, destaque para o Projeto Verena, que tem como objetivo qualificar 

profissionais do turismo no estado do Rio Grande do Norte, para promover o 

desenvolvimento contínuo do setor. Além disso, foram realizados  
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cursos de Panificação Artesanal, de Sommelier, de Formação de Consultores 

Empresariais, entre outros. 

 

“Estamos aqui para reafirmar todo o nosso sentimento de agradecimento e de 

entusiasmo com esta parceria cada vez mais abrangente e profícua. Precisamos 

reforçar ao governo alemão e aos parceiros da Renânia-Palatinado nossa alegria 

por tantas experiências que temos trocado e por tantas oportunidades que temos 

tido de plantar no nosso estado – e até no nosso país – sementes que certamente 

nos darão grandes frutos no futuro. Aliás, muitos já começam a florescer, conforme 

vimos na apresentação do nosso corpo técnico”, afirmou o presidente Marcelo 

Queiroz. 

 

Queiroz lembrou ainda que o Rio Grande do Norte recebe, por ano, cerca de 2,5 

milhões de turistas, que movimentam algo em torno de 550 milhões de dólares e 

possibilitam a geração de aproximadamente 100 mil empregos diretos. “Com o apoio 

dos amigos alemães, nosso trabalho e nosso esforço é para ampliar estes números. 

O Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, que eu tenho a honra de presidir, vem 

sendo parceiro fundamental do segmento de turismo potiguar. Com o Senac, 

formamos, por ano, cerca de 3.500 pessoas em cursos de capacitação e 

qualificação em cerca de 100 cursos da área de Turismo. Além disso, somos 

referência nacional em cursos de idiomas. São mais de quatro mil alunos por 

semestre apenas nesta área, cuja importância para o segmento turístico é 

incontestável”, completou. 

 

O Embaixador veio acompanhado da Cônsul-Geral da Alemanha para o Nordeste, 

Maria Könning; e do Cônsul Honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert. “É muito 

encorajador ver todas as ações que compõem esta cooperação, e perceber a 

intensidade de laços e de investimentos por porte de ambos os lados, para qualificar 

empresários e sobretudo funcionários das empresas do setor de turismo, que é uma 

das mais importantes fontes de renda do Rio Grande do Norte”, destacou o 

Embaixador Georg Witschel. 

 

Também participaram da visita o diretor-secretário da Fecomércio, Dijosete 

Veríssimo da Costa; o diretor Executivo da Fecomércio RN, Jaime Mariz; e o 

coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio, George Gosson. 
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Embaixador da Alemanha no Brasil 

faz visita à Fecomércio RN 
 

 
Visita do embaixador da Alemanha à Fecomércio RN 

 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, recebeu na 

manhã desta segunda-feira, 4, na sede da entidade, o embaixador da Alemanha no Brasil, 

Georg Witschel. Na oportunidade, o diretor Regional do Senac RN, Fernando Virgílio, 

apresentou o resumo das ações da parceria para troca de experiências e capacitação 

profissional, principalmente na área do Turismo, que desde 2009 envolvem o Sistema 

Fecomércio e a Alemanha, mais precisamente o estado da Renânia-Palatinado, e já 

promoveu várias missões entre os dois países. 

 

Entre as ações, destaque para o Projeto Verena, que tem como objetivo qualificar 

profissionais do turismo no estado do Rio Grande do Norte, para promover o 

desenvolvimento contínuo do setor. Além disso, foram realizados cursos de Panificação 

Artesanal, de Sommelier, de Formação de Consultores Empresariais, entre outros. 

 

“Estamos aqui para reafirmar todo o nosso sentimento de agradecimento e de entusiasmo 

com esta parceria cada vez mais abrangente e profícua. Precisamos reforçar ao governo 

alemão e aos parceiros da Renânia-Palatinado nossa alegria por tantas experiências que 

temos trocado e por tantas oportunidades que temos tido de plantar no nosso estado – e 

até no nosso país – sementes que certamente nos darão grandes frutos no futuro. Aliás, 

muitos já começam a florescer, conforme vimos na apresentação do nosso corpo técnico”, 

afirmou o presidente Marcelo Queiroz. 
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 Queiroz lembrou ainda que o Rio Grande do Norte recebe, por ano, cerca de 2,5 milhões 

de turistas, que movimentam algo em torno de 550 milhões de dólares e possibilitam a 

geração de aproximadamente 100 mil empregos diretos. “Com o apoio dos amigos 

alemães, nosso trabalho e nosso esforço é para ampliar estes números. O Sistema 

Fecomércio RN, Sesc e Senac, que eu tenho a honra de presidir, vem sendo parceiro 

fundamental do segmento de turismo potiguar. Com o Senac, formamos, por ano, cerca 

de 3.500 pessoas em cursos de capacitação e qualificação em cerca de 100 cursos da área 

de Turismo. Além disso, somos referência nacional em cursos de idiomas. São mais de 

quatro mil alunos por semestre apenas nesta área, cuja importância para o segmento 

turístico é incontestável”, completou. 

 

O Embaixador veio acompanhado da Cônsul-Geral da Alemanha para o Nordeste, Maria 

Könning; e do Cônsul Honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert. “É muito 

encorajador ver todas as ações que compõem esta cooperação, e perceber a intensidade de 

laços e de investimentos por porte de ambos os lados, para qualificar empresários e 

sobretudo funcionários das empresas do setor de turismo, que é uma das mais importantes 

fontes de renda do Rio Grande do Norte”, destacou o Embaixador Georg Witschel. 

 

 Também participaram da visita o diretor-secretário da Fecomércio, Dijosete Veríssimo 

da Costa; o diretor Executivo da Fecomércio RN, Jaime Mariz; e o coordenador da 

Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio, George Gosson. 
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Embaixador da Alemanha no Brasil faz 

visita à Fecomércio RN 

 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, recebeu na 

manhã desta segunda-feira, 4, na sede da entidade, em visita protocolar, o 

Embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel. Na oportunidade, o diretor 

Regional do Senac RN, Fernando Virgilio, apresentou o resumo das ações da parceria 

para troca de experiências e capacitação profissional, principalmente na área do 

Turismo, que desde 2009 envolvem o Sistema Fecomércio e a Alemanha, mais 

precisamente o estado da Renânia-Palatinado, e já promoveu várias missões entre os 

dois países. 

Entre as ações, destaque para o Projeto Verena, que tem como objetivo qualificar 

profissionais do turismo no estado do Rio Grande do Norte, para promover o 

desenvolvimento contínuo do setor. Além disso, foram realizados cursos de 

Panificação Artesanal, de Sommelier, de Formação de Consultores Empresariais, 

entre outros. 
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“Estamos aqui para reafirmar todo o nosso sentimento de agradecimento e de 

entusiasmo com esta parceria cada vez mais abrangente e profícua. Precisamos 

reforçar ao governo alemão e aos parceiros da Renânia-Palatinado nossa alegria por 

tantas experiências que temos trocado e por tantas oportunidades que temos tido de 

plantar no nosso estado – e até no nosso país – sementes que certamente nos darão 

grandes frutos no futuro. Aliás, muitos já começam a florescer, conforme vimos na 

apresentação do nosso corpo técnico”, afirmou o presidente Marcelo Queiroz. 

Queiroz lembrou ainda que o Rio Grande do Norte recebe, por ano, cerca de 2,5 

milhões de turistas, que movimentam algo em torno de 550 milhões de dólares e 

possibilitam a geração de aproximadamente 100 mil empregos diretos. “Com o apoio 

dos amigos alemães, nosso trabalho e nosso esforço é para ampliar estes números. O 

Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, que eu tenho a honra de presidir, vem sendo 

parceiro fundamental do segmento de turismo potiguar. Com o Senac, formamos, por 

ano, cerca de 3.500 pessoas em cursos de capacitação e qualificação em cerca de 100 

cursos da área de Turismo. Além disso, somos referência nacional em cursos de 

idiomas. São mais de quatro mil alunos por semestre apenas nesta área, cuja 

importância para o segmento turístico é incontestável”, completou. 

O Embaixador veio acompanhado da Cônsul-Geral da Alemanha para o Nordeste, 

Maria Könning; e do Cônsul Honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert. “É muito 

encorajador ver todas as ações que compõem esta cooperação, e perceber a 

intensidade de laços e de investimentos por porte de ambos os lados, para qualificar 

empresários e sobretudo funcionários das empresas do setor de turismo, que é uma 

das mais importantes fontes de renda do Rio Grande do Norte”, destacou o 

Embaixador Georg Witschel. 

Também participaram da visita o diretor-secretário da Fecomércio, Dijosete 

Veríssimo da Costa; o diretor Executivo da Fecomércio RN, Jaime Mariz; e o 

coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio, George Gosson. 
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Embaixador da Alemanha no Brasil 
faz visita à Fecomércio RN nesta 
segunda 

Na oportunidade, o diretor Regional do Senac RN, Fernando Virgilio, 
apresentou o resumo das ações da parceria para troca de 
experiências e capacitação profissional 

Divulgação 
Embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel visitou o Sistema Fecomércio RN 

Redação 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, 
recebeu na manhã desta segunda-feira, 4, na sede da entidade, em visita 
protocolar, o Embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel. Na 
oportunidade, o diretor Regional do Senac RN, Fernando Virgilio, apresentou 
o resumo das ações da parceria para troca de experiências e capacitação 
profissional, principalmente na área do Turismo, que desde 2009 envolvem o 
Sistema Fecomércio e a Alemanha, mais precisamente o estado da Renânia-
Palatinado, e já promoveu várias missões entre os dois países. 
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Entre as ações, destaque para o Projeto Verena, que tem como objetivo 
qualificar profissionais do turismo no estado do Rio Grande do Norte, para 
promover o desenvolvimento contínuo do setor. Além disso, foram realizados 
cursos de Panificação Artesanal, de Sommelier, de Formação de Consultores 
Empresariais, entre outros. 

“Estamos aqui para reafirmar todo o nosso sentimento de agradecimento e de 
entusiasmo com esta parceria cada vez mais abrangente e profícua. 
Precisamos reforçar ao governo alemão e aos parceiros da Renânia-Palatinado 
nossa alegria por tantas experiências que temos trocado e por tantas 
oportunidades que temos tido de plantar no nosso estado – e até no nosso 
país – sementes que certamente nos darão grandes frutos no futuro. Aliás, 
muitos já começam a florescer, conforme vimos na apresentação do nosso 
corpo técnico”, afirmou o presidente Marcelo Queiroz. 

Queiroz lembrou ainda que o Rio Grande do Norte recebe, por ano, cerca de 
2,5 milhões de turistas, que movimentam algo em torno de 550 milhões de 
dólares e possibilitam a geração de aproximadamente 100 mil empregos 
diretos. “Com o apoio dos amigos alemães, nosso trabalho e nosso esforço é 
para ampliar estes números. O Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, que eu 
tenho a honra de presidir, vem sendo parceiro fundamental do segmento de 
turismo potiguar. Com o Senac, formamos, por ano, cerca de 3.500 pessoas 
em cursos de capacitação e qualificação em cerca de 100 cursos da área de 
Turismo. Além disso, somos referência nacional em cursos de idiomas. São 
mais de quatro mil alunos por semestre apenas nesta área, cuja importância 
para o segmento turístico é incontestável”, completou. 

O Embaixador veio acompanhado da Cônsul-Geral da Alemanha para o 
Nordeste, Maria Könning; e do Cônsul Honorário da Alemanha no RN, Axel 
Geppert. “É muito encorajador ver todas as ações que compõem esta 
cooperação, e perceber a intensidade de laços e de investimentos por porte de 
ambos os lados, para qualificar empresários e sobretudo funcionários das 
empresas do setor de turismo, que é uma das mais importantes fontes de 
renda do Rio Grande do Norte”, destacou o Embaixador Georg Witschel. 

Também participaram da visita o diretor-secretário da Fecomércio, Dijosete 
Veríssimo da Costa; o diretor Executivo da Fecomércio RN, Jaime Mariz; e o 
coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio, George 
Gosson. 
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Embaixador da Alemanha 

no Brasil faz visita à 

Fecomércio RN 

 
 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, 

recebeu na manhã desta segunda-feira, 4, na sede da entidade, em visita 

protocolar, o Embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel. Na 

oportunidade, o diretor Regional do Senac RN, Fernando Virgilio, apresentou o 

resumo das ações da parceria para troca de experiências e capacitação 

profissional, principalmente na área do Turismo, que desde 2009 envolvem o 

Sistema Fecomércio e a Alemanha, mais precisamente o estado da Renânia-

Palatinado, e já promoveu várias missões entre os dois países. 

  

Entre as ações, destaque para o Projeto Verena, que tem como objetivo 

qualificar profissionais do turismo no estado do Rio Grande do Norte, para 

promover o desenvolvimento contínuo do setor. Além disso, foram realizados  
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cursos de Panificação Artesanal, de Sommelier, de Formação de Consultores 

Empresariais, entre outros. 

  

“Estamos aqui para reafirmar todo o nosso sentimento de agradecimento e de 

entusiasmo com esta parceria cada vez mais abrangente e profícua. Precisamos 

reforçar ao governo alemão e aos parceiros da Renânia-Palatinado nossa 

alegria por tantas experiências que temos trocado e por tantas oportunidades 

que temos tido de plantar no nosso estado – e até no nosso país – sementes que 

certamente nos darão grandes frutos no futuro. Aliás, muitos já começam a 

florescer, conforme vimos na apresentação do nosso corpo técnico”, afirmou o 

presidente Marcelo Queiroz. 

  

Queiroz lembrou ainda que o Rio Grande do Norte recebe, por ano, cerca de 

2,5 milhões de turistas, que movimentam algo em torno de 550 milhões de 

dólares e possibilitam a geração de aproximadamente 100 mil empregos 

diretos. “Com o apoio dos amigos alemães, nosso trabalho e nosso esforço é 

para ampliar estes números. O Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, que eu 

tenho a honra de presidir, vem sendo parceiro fundamental do segmento de 

turismo potiguar. Com o Senac, formamos, por ano, cerca de 3.500 pessoas em 

cursos de capacitação e qualificação em cerca de 100 cursos da área de 

Turismo. Além disso, somos referência nacional em cursos de idiomas. São 

mais de quatro mil alunos por semestre apenas nesta área, cuja importância 

para o segmento turístico é incontestável”, completou. 

  

O Embaixador veio acompanhado da Cônsul-Geral da Alemanha para o 

Nordeste, Maria Könning; e do Cônsul Honorário da Alemanha no RN, Axel 

Geppert. “É muito encorajador ver todas as ações que compõem esta 

cooperação, e perceber a intensidade de laços e de investimentos por porte de 

ambos os lados, para qualificar empresários e sobretudo funcionários das 

empresas do setor de turismo, que é uma das mais importantes fontes de renda 

do Rio Grande do Norte”, destacou o Embaixador Georg Witschel. 

  

Também participaram da visita o diretor-secretário da Fecomércio, Dijosete 

Veríssimo da Costa; o diretor Executivo da Fecomércio RN, Jaime Mariz; e o 

coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio, George 

Gosson. 
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Embaixador da Alemanha no 

Brasil faz visita à Fecomércio 

RN 
Queiroz lembrou ainda que o RN recebe, por ano, cerca de 2,5 milhões de turistas 

Por Redação 

 

 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, recebeu na manhã desta 

segunda-feira, 4, na sede da entidade, em visita protocolar, o Embaixador da Alemanha no Brasil, 

Georg Witschel. Na oportunidade, o diretor Regional do Senac RN, Fernando Virgilio, apresentou 

o resumo das ações da parceria para troca de experiências e capacitação profissional, 

principalmente na área do Turismo, que desde 2009 envolvem o Sistema Fecomércio e a 

Alemanha, mais precisamente o estado da Renânia-Palatinado, e já promoveu várias missões entre 

os dois países. 

 

Entre as ações, destaque para o Projeto Verena, que tem como objetivo qualificar profissionais do 

turismo no estado do Rio Grande do Norte, para promover o desenvolvimento contínuo do setor.  
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Além disso, foram realizados cursos de Panificação Artesanal, de Sommelier, de Formação de 

Consultores Empresariais, entre outros. 

 

 “Estamos aqui para reafirmar todo o nosso sentimento de agradecimento e de entusiasmo com 

esta parceria cada vez mais abrangente e profícua. Precisamos reforçar ao governo alemão e aos 

parceiros da Renânia-Palatinado nossa alegria por tantas experiências que temos trocado e por 

tantas oportunidades que temos tido de plantar no nosso estado – e até no nosso país – sementes 

que certamente nos darão grandes frutos no futuro. Aliás, muitos já começam a florescer, 

conforme vimos na apresentação do nosso corpo técnico”, afirmou o presidente Marcelo Queiroz. 

Queiroz lembrou ainda que o Rio Grande do Norte recebe, por ano, cerca de 2,5 milhões de 

turistas, que movimentam algo em torno de 550 milhões de dólares e possibilitam a geração de 

aproximadamente 100 mil empregos diretos. “Com o apoio dos amigos alemães, nosso trabalho e 

nosso esforço é para ampliar estes números. O Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, que eu 

tenho a honra de presidir, vem sendo parceiro fundamental do segmento de turismo potiguar. Com 

o Senac, formamos, por ano, cerca de 3.500 pessoas em cursos de capacitação e qualificação em 

cerca de 100 cursos da área de Turismo. Além disso, somos referência nacional em cursos de 

idiomas. São mais de quatro mil alunos por semestre apenas nesta área, cuja importância para o 

segmento turístico é incontestável”, completou. 

 

O Embaixador veio acompanhado da Cônsul-Geral da Alemanha para o Nordeste, Maria Könning; 

e do Cônsul Honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert. “É muito encorajador ver todas as 

ações que compõem esta cooperação, e perceber a intensidade de laços e de investimentos por 

porte de ambos os lados, para qualificar empresários e sobretudo funcionários das empresas do 

setor de turismo, que é uma das mais importantes fontes de renda do Rio Grande do Norte”, 

destacou o Embaixador Georg Witschel. 

 

 Também participaram da visita o diretor-secretário da Fecomércio, Dijosete Veríssimo da Costa; 

o diretor Executivo da Fecomércio RN, Jaime Mariz; e o coordenador da Câmara Empresarial do 

Turismo da Fecomércio, George Gosson. 
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Ricardo Amorim: Empresas e profissionais precisam estar prontos para 
as oportunidades que já estão na porta 

 

A recuperação econômica ganhou força. O crescimento do PIB vai impactar 
decisões de investimento nas empresas e decisões de consumo nas 
pessoas. A visão é do economista Ricardo Amorim, da Globo News. “O 
momento é de oportunidade. As empresas precisam aproveitar. E estar 
preparadas”, afirma Ricardo Amorim, que estará em Natal no próximo dia 12 
de dezembro, para ministrar palestra no Fórum Negócios, no Teatro 
Riachuelo. As análises de Ricardo Amorim, um dos maiores palestrantes do 
Brasil e uma das 100 pessoas mais influentes segundo a FORBES, tem sido 
muito respeitadas no país. “O emprego se sustentou. Os investimentos 
estrangeiros aumentaram. A inflação caiu para o nível mais baixo desde 
1999. O processo de queda e juros vai continuar. Isso gera mais consumo, 
mais vendas, mais contratações. Consumo gera consumo”, destaca o 
economista. Ricardo Amorim explica que todos estes fatos juntos tendem a 
gerar um “círculo virtuoso” reforçado com a volta gradual do crédito. “É 
estímulo para os bancos emprestarem, estímulo para concessão de mais 
crédito e crédito por prazos mais longos. Isso significa mais consumo, mais 
investimentos, mais crescimento”, vaticina. O economista faz previsão 
otimista e alerta que as empresas precisam estar atentas e preparadas para 
este “novo momento”. “Esta é uma oportunidade. Tem que largar com 
inovação, produto e atendimento. Isso passar por estar preparado”, destaca 
Ricardo. MAIS SOBRE Voz ativa de uma geração, com ampla experiência  
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em economia, palestrante reconhecido internacionalmente, que vê o Brasil de 
fora, com uma perspectiva mais ampla dos negócios. Estas são apenas 
algumas características relacionadas ao economista Ricardo Amorim, que vai 
estar em Natal no próximo dia 12 de dezembro para ministrar uma palestra 
sobre as tendências da economia no Brasil em 2018. O evento será realizado 
no Teatro Riachuelo e comemora os 10 anos da revista NEGÓCIOS.net. Na 
ocasião, serão homenageados empresas e empreendedores que fizeram a 
diferença em 2017. As senhas já estão disponíveis na bilheteria do Teatro ou 
na internet através do ingressorapido.com. O Fórum Negócios é uma 
realização da Acarta Comunicação, empresa que edita a Revista 
NEGÓCIOS.net, com apoio da Condor Participações, ALESAT, Dois A 
Engenharia e UNIFACEX. “São dez anos documentando a história da nossa 
economia através da Revista Negócios, apoiando a livre iniciativa, as 
empresas e os empresários do Estado. Estamos felizes em comemorar a 
data realizando em Natal a palestra que mais atrai empreendedores do 
Brasil. A intenção é trazer uma visão realista e otimista do que nos espera em 
2018. E reconhecer nossos grandes empresários transformadores. Quem for 
não se arrependerá”, destaca o jornalista Jean Valério, um dos organizadores 
do evento. PALESTRANTE Único brasileiro incluído na lista dos mais 
importantes e melhores palestrantes mundiais do Speaks Corner, Ricardo 
Amorim profere, há anos, palestras sobre economia e tendências no Brasil e 
exterior. Economista, formado pela USP, é pós-graduado em Administração e 
Finanças Internacionais pela ESSEC de Paris. Atuando no mercado 
financeiro desde 1992, trabalhou em Nova York, Paris e São Paulo, como 
economista e estrategista de investimentos. Amorim é um dos debatedores 
do programa Manhattan Connection da Globo News desde 2003. É também 
colunista na revista IstoÉ e apresentou a coluna Economia e Negócios na 
Rádio Eldorado. APOIADORES O evento conta com apoio da DOIS A 
Engenharia, Condor Participações, ALE, Unifacex, Sistema Opinião, TV 
Ponta Negra, Unimed Natal, Detran-RN, Sebrae-RN, Unimed, Harabelo 
Viagens, ABIH-RN, Volvo, Governo do RN, Prefeitura de Natal, CDL 
Natal, Fecomercio-RN, Arena das Dunas, Seturn, Unigráfica, Fala Síndico, 
Rádio 98 FM, Jovem Pan, Rádio 95 FM, Bandeirantes Out Door, Maxmeio, 
Executiva. O quê: FÓRUM NEGÓCIOS Quando: 12 de dezembro de 2017 
Onde: Teatro Riachuelo, Midway Senhas: Bilheteria do Teatro ou 
IngressoRapido.com 
 



 

VEÍCULO: BLOG NOVA CRUZ OFICIAL RN  DATA: 04.12.17 

 

Sistema Fecomércio oferece 

serviços gratuitos aos 

moradores de Nova Cruz 
 

 

Localizado no Agreste Potiguar, o município de Nova Cruz recebe, entre os dias 4 e 6 

de dezembro, uma Ação Social do Sistema Fecomércio, por meio do Sesc e Senac. 

 A programação será realizada no Sesc Ler Nova Cruz, das 14h às 22h, com ambiente 

e atividades para toda a família. Serão oferecidos à população palestras, oficinas 

gratuitas, torneio esportivo, BiblioSesc, aulões de dança, serviços na área da saúde e 

muito mais. 

 Já o Espaço de Beleza do Senac, terá como serviços corte de cabelo, esmaltação de 

unhas e design de sobrancelha, oferecidos no dia 06. Na ocasião, também serão 

entregues os óculos de grau do projeto Ver para Aprender. 

 Durante o evento, os participantes poderão fazer o Cartão Sesc e concorrer a uma 

diária com direito a acompanhante no Sesc Enseada Praia Hotel, em data a combinar. 

O resultado será divulgado na quarta-feira (06), durante o encerramento do evento. 

 

Serviço: Ação Social do Sistema Fecomércio 

Quando: De 04 a 06 de dezembro 

Onde: Sesc Ler Nova Cruz: Rua Severino Nunes, nº 55, Frei Damião. Município 

de Nova Cruz. 

 Confira a Programação: 

 04/12/2017 – Segunda-feira (14h às 22h) 

14h às 21h: BiblioSesc; 

14h às 21h: Cartão Sesc; 

14h às 18h: Contação de Histórias e Cine Sesc; 

18h às 19h: Circuito Aples; 

19h às 22h: Torneio Esportivo; 



 

CONTINUAÇÃO 

19h às 20h: Oficina Mesa Brasil; 

18h30 às 20h30: Palestra “Soluções de Gestão para o setor Alimentício” – Janaina 

Santos do Nascimento 

  

05/12/2017 – Terça-feira (14h às 22h) 

14h às 17h: Oficina Geração de Renda Sesc; 

16h às 21h: BiblioSesc; 

16h às 21h: Cartão Sesc; 

16h às 18h: Contação de Histórias e Cine Sesc; 

18h às 19h: Aulão de dança; 

19h às 22h: Torneio Esportivo; 

18h30 às 20h30: Palestra “Qualidade no Atendimento” – Daniel Brandão 

 

06/12/2017 – Quarta-feira (14h às 19h) 

14h às 19h: BiblioSesc; 

14h às 19h: Cartão Sesc; 

14h às 17h: Escovódromo, palestra de saúde bucal e orientação nutricional; 

14h às 17h: Realização de IMC e aferição de pressão; 

14h às 15h: Apresentação Teatral/contação de histórias Gaudêncio; 

15h às 16h: Cine Sesc; 

16h às 17h: Aulão de dança; 

16h às 17h: Circuito Aples; 

18h às 19h: Solenidade de entrega dos óculos – Projeto Ver para Aprender 

14h às 18h: Espaço de Beleza Senac (Corte de cabelo, Esmaltação e Design de 

Sobrancelhas). 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 04.12.17 

Sistema Fecomércio oferece 

serviços gratuitos aos 

moradores de Nova Cruz 
A programação será realizada no Sesc Ler Nova Cruz 

Por Redação 

 

 

Localizado no Agreste Potiguar, o município de NovaCruz recebe, entre os dias 4 e 6 de 

dezembro, uma Ação Social do Sistema Fecomércio, por meio do Sesc e Senac. 

 

 A programação será realizada no Sesc Ler Nova Cruz, das 14h às 22h, com ambiente e atividades 

para toda a família. Serão oferecidos à população palestras, oficinas gratuitas, torneio esportivo, 

BiblioSesc, aulões de dança, serviços na área da saúde e muito mais. 

 

 Já o Espaço de Beleza do Senac, terá como serviços corte de cabelo, esmaltação de unhas e 

design de sobrancelha, oferecidos no dia 06. Na ocasião, também serão entregues os óculos de 

grau do projeto Ver para Aprender. 

 

 Durante o evento, os participantes poderão fazer o Cartão Sesc e concorrer a uma diária com 

direito a acompanhante no Sesc Enseada Praia Hotel, em data a combinar. O resultado será 

divulgado na quarta-feira (06), durante o encerramento do evento. 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 Serviço: Ação Social do Sistema Fecomércio 

Quando: De 04 a 06 de dezembro 

Onde: Sesc Ler Nova Cruz: Rua Severino Nunes, nº 55, Frei Damião. Município de Nova Cruz. 

 

 Confira a Programação: 

 

 04/12/2017 – Segunda-feira (14h às 22h) 

14h às 21h: BiblioSesc; 

14h às 21h: Cartão Sesc; 

14h às 18h: Contação de Histórias e Cine Sesc; 

18h às 19h: Circuito Aples; 

19h às 22h: Torneio Esportivo; 

19h às 20h: Oficina Mesa Brasil; 

18h30 às 20h30: Palestra “Soluções de Gestão para o setor Alimentício” – Janaina Santos do 

Nascimento 

  

05/12/2017 – Terça-feira (14h às 22h) 
14h às 17h: Oficina Geração de Renda Sesc; 

16h às 21h: BiblioSesc; 

16h às 21h: Cartão Sesc; 

16h às 18h: Contação de Histórias e Cine Sesc; 

18h às 19h: Aulão de dança; 

19h às 22h: Torneio Esportivo; 

18h30 às 20h30: Palestra “Qualidade no Atendimento” – Daniel Brandão 

 

 06/12/2017 – Quarta-feira (14h às 19h) 

14h às 19h: BiblioSesc; 

14h às 19h: Cartão Sesc; 

14h às 17h: Escovódromo, palestra de saúde bucal e orientação nutricional; 

14h às 17h: Realização de IMC e aferição de pressão; 

14h às 15h: Apresentação Teatral/contação de histórias Gaudêncio; 

15h às 16h: Cine Sesc; 

16h às 17h: Aulão de dança; 

16h às 17h: Circuito Aples; 

18h às 19h: Solenidade de entrega dos óculos – Projeto Ver para Aprender 

14h às 18h: Espaço de Beleza Senac (Corte de cabelo, Esmaltação e Design de Sobrancelhas). 
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SESC 
VEÍCULO: BLOG SNERI  DATA: 05.12.17 
 

Prefeitura anuncia programação 
de final de ano em Caicó 

 

Nesta segunda-feira (04), às 9 horas, no Salão Nobre da Antiga Prefeitura aconteceu a 

abertura da Exposição “Quando a pele incendeia a memória”, um resgate do trabalho 

do fotógrafo caicoense José Ezelino. Na ocasião, o prefeito de Caicó, Batata Araújo 

apresentou diante de vários segmentos da sociedade caicoense, a programação 

natalina do município com uma diversidade de eventos culturais. 

Confira a programação: 

Exposição fotográfica “Quando a Pele Incendeia a Memória – Nasce um 

fotógrafo no sertão do século 19” – uma homenagem ao fotógrafo caicoense José 

Ezelino 

Funcionará de 04 a 11 de dezembro, das 8 às 12h e das 14 às 18h, no Salão Nobre da 

Antiga Prefeitura, com acesso gratuito. 

Realização: Morada da Paz, por meio do programa de incentivo à cultura Djalma 

Maranhão, da Prefeitura de Natal, com curadoria de Ângela Almeida e realização da 

Cultura de Valor 

http://www.sneri.blog.br/wp-content/uploads/2017/12/expo3.jpg


 

CONTINUAÇÃO 

Seridosão de Futsal e Vôlei 

De 02 a 17 de dezembro, no Ginásio Monsenhor Antenor – Complexo Turístico Ilha 

de Sant’Ana 

Realização: Município de Caicó e Liga Caicó de Futsal 

Presépio do Arco do Triunfo 

09 de dezembro a 06 de janeiro – Praça Monsenhor Walfredo Gurgel 

Eventos acadêmicos 

Neste mês de dezembro Caicó sedia mais dois importantes eventos acadêmicos, 

ambos no CERES-UFRN: Encontro Potiguar de Física (05 e 06 de dezembro) e 

Workshop de Biogeografia Aplicada (07 e 08 de dezembro). 

1º Festival Nacional de Teatro Universitário da UFRN 

De 12 a 16 de dezembro, no Centro Cultural Adjuto Dias e no Salão Nobre da Antiga 

Prefeitura 

O festival reunirá em Caicó grupos da Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais, 

São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. 

Realização: UFRN e Núcleo de Arte e Cultura da UFRN 

Natal dos Idosos da Assistência 

14 de dezembro, na Praça Dona Maria Vale – Ilha de Sant’Ana 

Realização: SEMTHAS 

Encontro de Filarmônicas do SESC 

15 de dezembro, na concha acústica do SESC Seridó 

Encontro de Bandas Filarmônicas de Caicó, Cruzeta, Timbaúba dos Batistas, São 

João do Sabugi, Santa Cruz, além de apresentação de declamadores e show musical 

com Rodolfo Lopes 

Realização: SESC Rio Grande do Norte e Sistema Fecomércio 

Feira de Artesanato Caicó Mostra Caicó 

15 a 17 de dezembro, na Praça Dona Maria Vale, no Complexo Turístico Ilha de 

Sant’Ana 



 

CONTINUAÇÃO 

Reunindo artesãos expositores de diversas tipologias e de diversos bairros de Caicó. 

Emancipação Política de Caicó 

16 de dezembro, no Anfiteatro Hilda Araújo, no Complexo Turístico Ilha de Sant’Ana 

Concerto Natalino com a Banda de Música Recreio Caicoense e show com Dodora 

Cardoso, lançando o novo CD que comemora seus 40 anos de carreira 

Musical “Filho de Deus, Menino Meu” 

25 de dezembro, a partir das 20h30m, no Anfiteatro Hilda Araújo, na Ilha de 

Sant’Ana 

Realização: Comunidade Católica Shalom 

Réveillon de Caicó 

31 de dezembro, no Complexo Turístico Ilha de Sant’Ana. Realização do Município 

de Caicó com apoio da Emprotur e Governo do Estado. “Em breve nós vamos 

divulgar essa parceria”, destacou o prefeito. 

 



 

VEÍCULO: BLOG DO FSILVA  DATA: 04.12.17 
 

Prefeitura anuncia 

programação de final de ano 

em Caicó 
   

 

Nesta segunda-feira (04), às 9 horas, no Salão Nobre da Antiga 

Prefeitura aconteceu a abertura da Exposição “Quando a pele incendeia 

a memória”, um resgate do trabalho do fotógrafo caicoense José 

Ezelino. Na ocasião, o prefeito de Caicó, Batata Araújo apresentou 

diante de vários segmentos da sociedade caicoense, a programação 

natalina do município com uma diversidade de eventos culturais. 

Confira a programação: 

Exposição fotográfica “Quando a Pele Incendeia a Memória – 

Nasce um fotógrafo no sertão do século 19” – uma homenagem 

ao fotógrafo caicoense José Ezelino 

http://blogdofsilva.com.br/wp-content/uploads/2017/12/BATATA-1-1200-NATAL-696x391.jpg


 

CONTINUAÇÃO 

Funcionará de 04 a 11 de dezembro, das 8 às 12h e das 14 às 18h, no 

Salão Nobre da Antiga Prefeitura, com acesso gratuito. 

Realização: Morada da Paz, por meio do programa de incentivo à 

cultura Djalma Maranhão, da Prefeitura de Natal, com curadoria de 

Ângela Almeida e realização da Cultura de Valor 

Seridosão de Futsal e Vôlei 

De 02 a 17 de dezembro, no Ginásio Monsenhor Antenor – Complexo 

Turístico Ilha de Sant’Ana 

Realização: Município de Caicó e Liga Caicó de Futsal 

Presépio do Arco do Triunfo 

09 de dezembro a 06 de janeiro – Praça Monsenhor Walfredo Gurgel 

Eventos acadêmicos 

Neste mês de dezembro Caicó sedia mais dois importantes eventos 

acadêmicos, ambos no CERES-UFRN: Encontro Potiguar de Física (05 e 

06 de dezembro) e Workshop de Biogeografia Aplicada (07 e 08 de 

dezembro). 

1º Festival Nacional de Teatro Universitário da UFRN 

De 12 a 16 de dezembro, no Centro Cultural Adjuto Dias e no Salão 

Nobre da Antiga Prefeitura 



 

CONTINUAÇÃO 

O festival reunirá em Caicó grupos da Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba, 

Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 

Rio Grande do Norte. 

Realização: UFRN e Núcleo de Arte e Cultura da UFRN 

Natal dos Idosos da Assistência 

14 de dezembro, na Praça Dona Maria Vale – Ilha de Sant’Ana 

Realização: SEMTHAS 

Encontro de Filarmônicas do SESC 

15 de dezembro, na concha acústica do SESC Seridó 

Encontro de Bandas Filarmônicas de Caicó, Cruzeta, Timbaúba dos 

Batistas, São João do Sabugi, Santa Cruz, além de apresentação de 

declamadores e show musical com Rodolfo Lopes 

Realização: SESC Rio Grande do Norte e Sistema Fecomércio 

Feira de Artesanato Caicó Mostra Caicó 

15 a 17 de dezembro, na Praça Dona Maria Vale, no Complexo 

Turístico Ilha de Sant’Ana 

Reunindo artesãos expositores de diversas tipologias e de diversos 

bairros de Caicó. 



 

CONTINUAÇÃO 

Emancipação Política de Caicó 

16 de dezembro, no Anfiteatro Hilda Araújo, no Complexo Turístico 

Ilha de Sant’Ana 

Concerto Natalino com a Banda de Música Recreio Caicoense e show 

com Dodora Cardoso, lançando o novo CD que comemora seus 40 

anos de carreira 

Musical “Filho de Deus, Menino Meu” 

25 de dezembro, a partir das 20h30m, no Anfiteatro Hilda Araújo, na 

Ilha de Sant’Ana 

Realização: Comunidade Católica Shalom 

Réveillon de Caicó 

31 de dezembro, no Complexo Turístico Ilha de Sant’Ana. Realização 

do Município de Caicó com apoio da Emprotur e Governo do Estado. 

“Em breve nós vamos divulgar essa parceria”, destacou o prefeito. 
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Prefeitura anuncia 

programação de final de ano 

em Caicó 

 

Nesta segunda-feira (04), às 9 horas, no Salão Nobre da Antiga 

Prefeitura aconteceu a abertura da Exposição “Quando a pele incendeia 

a memória”, um resgate do trabalho do fotógrafo caicoense José 

Ezelino. Na ocasião, o prefeito de Caicó, Batata Araújo apresentou 

diante de vários segmentos da sociedade caicoense, a programação 

natalina do município com uma diversidade de eventos culturais. 

Confira a programação: 

Exposição fotográfica “Quando a Pele Incendeia a Memória – 

Nasce um fotógrafo no sertão do século 19” – uma homenagem 

ao fotógrafo caicoense José Ezelino 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/12/BATATA-1-1200-NATAL.jpg


 

CONTINUAÇÃO 

Funcionará de 04 a 11 de dezembro, das 8 às 12h e das 14 às 18h, no 

Salão Nobre da Antiga Prefeitura, com acesso gratuito. 

Realização: Morada da Paz, por meio do programa de incentivo à 

cultura Djalma Maranhão, da Prefeitura de Natal, com curadoria de 

Ângela Almeida e realização da Cultura de Valor 

Seridosão de Futsal e Vôlei 

De 02 a 17 de dezembro, no Ginásio Monsenhor Antenor – Complexo 

Turístico Ilha de Sant’Ana 

Realização: Município de Caicó e Liga Caicó de Futsal 

Presépio do Arco do Triunfo 

09 de dezembro a 06 de janeiro – Praça Monsenhor Walfredo Gurgel 

Eventos acadêmicos 

Neste mês de dezembro Caicó sedia mais dois importantes eventos 

acadêmicos, ambos no CERES-UFRN: Encontro Potiguar de Física (05 e 

06 de dezembro) e Workshop de Biogeografia Aplicada (07 e 08 de 

dezembro). 

1º Festival Nacional de Teatro Universitário da UFRN 

De 12 a 16 de dezembro, no Centro Cultural Adjuto Dias e no Salão 

Nobre da Antiga Prefeitura 



 

CONTINUAÇÃO 

O festival reunirá em Caicó grupos da Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba, 

Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 

Rio Grande do Norte. 

Realização: UFRN e Núcleo de Arte e Cultura da UFRN 

Natal dos Idosos da Assistência 

14 de dezembro, na Praça Dona Maria Vale – Ilha de Sant’Ana 

Realização: SEMTHAS 

Encontro de Filarmônicas do SESC 

15 de dezembro, na concha acústica do SESC Seridó 

Encontro de Bandas Filarmônicas de Caicó, Cruzeta, Timbaúba dos 

Batistas, São João do Sabugi, Santa Cruz, além de apresentação de 

declamadores e show musical com Rodolfo Lopes 

Realização: SESC Rio Grande do Norte e Sistema Fecomércio 

Feira de Artesanato Caicó Mostra Caicó 

15 a 17 de dezembro, na Praça Dona Maria Vale, no Complexo 

Turístico Ilha de Sant’Ana 

Reunindo artesãos expositores de diversas tipologias e de diversos 

bairros de Caicó. 



 

CONTINUAÇÃO 

Emancipação Política de Caicó 

16 de dezembro, no Anfiteatro Hilda Araújo, no Complexo Turístico 

Ilha de Sant’Ana 

Concerto Natalino com a Banda de Música Recreio Caicoense e show 

com Dodora Cardoso, lançando o novo CD que comemora seus 40 

anos de carreira 

Musical “Filho de Deus, Menino Meu” 

25 de dezembro, a partir das 20h30m, no Anfiteatro Hilda Araújo, na 

Ilha de Sant’Ana 

Realização: Comunidade Católica Shalom 

Réveillon de Caicó 

31 de dezembro, no Complexo Turístico Ilha de Sant’Ana. Realização 

do Município de Caicó com apoio da Emprotur e Governo do Estado. 

“Em breve nós vamos divulgar essa parceria”, destacou o prefeito. 
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SENAC 
VEÍCULO: BLOG HILNETH CORREIA  DATA: 04.12.17 
 

SERRAS DO AGRESTE POTIGUAR É O NOVO DESTINO 

TURÍSTICO DO RN 

 
 

Os municípios de Passa e Fica, Serra de São Bento e Monte das Gameleiras passam a 

integrar uma nova rota turística a ser intensificada pelo Governo do Estado através do 

projeto de Dinamização do Turismo neste pedaço do Agreste potiguar. 

Os três municípios são conhecidos pelas serras, turismo de aventura, simplicidade e clima 

agradável. E o objetivo do projeto, coordenado pela Setur e com recurso do Governo 

Cidadão através de empréstimo do Banco Mundial, é levar desenvolvimento e 

sustentabilidade à região. 

Na última quinta-feira (30), após várias discussões com a iniciativa pública, privada e 

turística, foi apresentado três opções de marcas para trabalhar a divulgação desses 
destinos. E foi o público dos três municípios quem escolheu a mais representativa. 

A logomarca mais votada inclui a serra, o mandacaru e o sol, característicos da região e 

formatados com linhas e contornos suaves que remetem a um desenho feito à mão. Essa 

expressão simples e ao mesmo tempo forte busca passar a essência do destino: um lugar 

onde o tempo é infinito. O azul aplicado ao desenho é uma tentativa de combinar os 

diversos tons de azul, verde e amarelo presentes no céu, na vegetação e nas rochas. 

A reunião para escolha da marca Serras do Agreste Potiguar aconteceu no Ginásio 

Pepeuzão e contou com a presença de hoteleiros, representantes do Sebrae, Senac, 

secretários de turismo da região, empresários e comerciantes. 

http://hilnethcorreia.com.br/wp-content/uploads/2017/12/filename-pedra-20da-20boca3.jpg
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