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VEÍCULO: BLOG LIEGE BARBALHO  DATA: 06.12.17 
 

Motores do Desenvolvimento 

 

A 33ª edição do Seminário Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do Norte 

será realizada na próxima segunda-feira,  a partir das 8h30, no Auditório Albano 

Franco, na Casa da Indústria, e terá como tema “Reforma, Mercado e Novas Relações 

de Trabalho”. 

O evento contará com palestras do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira; do 

empresário Flávio Rocha, presidente da Rede Riachuelo e um dos executivos do 

Grupo Guararapes; e de Sebastião Bomfim, proprietário e sócio do Grupo SBF, 

detentor da Centauro, rede de lojas de artigos esportivos. 

O Seminário Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do Norte é promovido pelo 

jornal Tribuna do Norte em parceria com o Sistema FIERN, além de contar também 

com o apoio do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Sistema Fecomércio/RN, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a RG Salamanca Investimentos. 

 
 

http://www.liegebarbalho.com/motores-do-desenvolvimento-6/
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VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA  DATA: 06.12.17 

 

“Motores do Desenvolvimento”, dia 

11, terá como tema “Reforma, 

Mercado e Novas Relações de 

Trabalho” 

 
 

A 33ª edição do Seminário Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do Norte 

será realizada segunda-feira, dia 11, a partir das 8h30, no Auditório Albano Franco, 

na Casa da Indústria, e terá como tema “Reforma, Mercado e Novas Relações de 

Trabalho”. A entrada é gratuita e as inscrições devem ser feitas pelos telefones 4006-

6120/4006-6121. 

O evento contará com palestras do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira; do 

empresário Flávio Rocha, presidente da Rede Riachuelo e um dos executivos do 

Grupo Guararapes; e de Sebastião Bomfim, proprietário e sócio do Grupo SBF, 

detentor da Centauro, rede de lojas de artigos esportivos. 

“O Seminário tentará apresentar teses, números, experiências que demonstrarão a 

irreversibilidade de alguns caminhos que já estão apontados, como, por exemplo, a 

necessidade da terceirização e de outras relações de trabalho que atendem a demandas 

da atualidade. Tudo, enfim, com razoabilidade, definindo metas e regras que 

equilibram as relações do trabalho e colaboram com o desenvolvimento do País”, 

afirma o presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales de Araújo. 

O Seminário Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do Norte é promovido pelo 

jornal Tribuna do Norte em parceria com o Sistema FIERN, além de contar também 

com o apoio do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), Sistema 

Fecomércio/RN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a RG 

Salamanca Investimentos. 

Desde 2008, quando teve sua primeira edição, o Seminário tem a finalidade colocar o 

setor público, a iniciativa privada e produtores de conhecimento do Estado na mesma 

mesa de debates. A ideia é que, juntos, eles discutam os desafios atuais, proponham 

soluções e tentem se antecipar a cenários futuros. 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2016/08/fiern.jpg


 

CONTINUAÇÃO 

Com o intuito de impulsionar o progresso potiguar, o evento já trouxe para as 

discussões economistas, consultores, ministros, ex-ministros, jornalistas, autoridades 

de várias áreas do conhecimento, governantes, parlamentares, lideranças empresariais 

e empreendedores de sucesso o estado e de todo o Brasil. 

Os temas destacados nestas mais de 30 edições foram os mais diversos: 

Empregabilidade, Tecnologia da Informação, Aeroporto de São Gonçalo do 

Amarante, Transporte e Mobilidade Urbana, Gestão Pública, Hub da Latam, 

Infraestrutura, Copa do Mundo de 2014, Educação Profissionalizante, Indústria, 

Energia, Empreendedorismo, Eleições, Turismo, Agronegócio e Pesca, Crise 

Econômica, Parques Tecnológicos, dentre outros. Na última edição, o tema abordado 

foi a crise hídrica que assola o Rio Grande do Norte e o Nordeste brasileiro há mais 

de cinco anos.



 

VEÍCULO: BLOG CORREIO DO SERIDÓ  DATA: 06.12.17 
 

“Nem mesmo um novo 

escândalo será capaz de barrar a 

economia”, avalia o economista 

Ricardo Amorim 

 

Respeitado no Brasil e internacionalmente pela experiência e as boas 

análises sobre a economia, o economista Ricardo Amorim não acredita 

que o movimento de recuperação econômica brasileiro vai 

retroceder. Para ele, nem mesmo um novo escândalo político terá o 

poder de abalar este processo. “Se nem um sujeito com uma mala de 

dinheiro foi suficiente para reverter o quadro de economia, vai ser 

muito difícil algo atrapalhar”, analise Ricardo, que estará em Natal no  

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/12/RICARDO-1200.jpg


 

CONTINUAÇÃO 

próximo dia 12 de dezembro, para ministrar palestra no Fórum 

Negócios, no Teatro Riachuelo. 

Na visão de Ricardo Amorim, este processo de resgate das bases da 

economia deverá ser fortalecido. Salvo um novo choque político. Mas é 

como eu disse não acredito que algo vá atrapalhar”. O economista 

considera algumas medidas governamentais como “avanços 

importantes”, como a reforma trabalhista e o teto de gastos. “Agora 

falta as reformas da previdência e tributária, que também são 

fundamentais”, destacou Ricardo, que também é favorável ao 

programa de concessões gestado pelo Governo. 

MAIS SOBRE 

Voz ativa de uma geração, com ampla experiência 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 com o prêmio Negócios Transformadores. 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  

http://ingressorapido.com/
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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. 



 

CONTINUAÇÃO 

O quê: FÓRUM NEGÓCIOS 

Quando: 12 de dezembro de 2017 

Onde: Teatro Riachuelo, Midway 

Senhas: Bilheteria do Teatro ou IngressoRapido.com 

EVENTO DE LANÇAMENTO 10 ANOS REVISTA NEGOCIOS 

Informações: Acarta Comunicação 3201 6613 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG  DATA: 06.12.17 
 

“Nem mesmo um novo escândalo 
será capaz de barrar a economia”, 
avalia o economista Ricardo Amorim 
 

 
Respeitado no Brasil e internacionalmente pela experiência e as boas 
análises sobre a economia, o economista Ricardo Amorim não acredita que o 
movimento de recuperação econômica brasileiro vai retroceder. Para ele, 
nem mesmo um novo escândalo político terá o poder de abalar este 
processo. “Se nem um sujeito com uma mala de dinheiro foi suficiente para 
reverter o quadro de economia, vai ser muito difícil algo atrapalhar”, analise 
Ricardo, que estará em Natal no próximo dia 12 de dezembro, para ministrar 
palestra no Fórum Negócios, no Teatro Riachuelo. 

Na visão de Ricardo Amorim, este processo de resgate das bases da 
economia deverá ser fortalecido. Salvo um novo choque político. Mas é como 
eu disse não acredito que algo vá atrapalhar”. O economista considera 
algumas medidas governamentais como “avanços importantes”, como a 
reforma trabalhista e o teto de gastos. “Agora falta as reformas da 
previdência e tributária, que também são fundamentais”, destacou Ricardo, 
que também é favorável ao programa de concessões gestado pelo Governo. 

MAIS SOBRE 
Voz ativa de uma geração, com ampla experiência 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 com o prêmio 
Negócios Transformadores. 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 

EVENTO DE LANÇAMENTO 10 ANOS REVISTA NEGOCIOS 

Informações: Acarta Comunicação 3201 6613 

 



 

VEÍCULO: NOVO NOTÍCIAS ONLINE  DATA: 06.12.17 
 

"Nem mesmo um novo escândalo será capaz de 

barrar a economia", avalia o economista Ricardo 

Amorim 

 
Respeitado no Brasil e internacionalmente pela experiência e as boas análises 

sobre a economia, o economista Ricardo Amorim não acredita que o movimento 

de recuperação econômica brasileiro vai retroceder. Para ele, nem mesmo um 

novo escândalo político terá o poder de abalar este processo. “Se nem um sujeito 

com uma mala de dinheiro foi suficiente para reverter o quadro de economia, vai 

ser muito difícil algo atrapalhar”, analise Ricardo, que estará em Natal no 

próximo dia 12 de dezembro, para ministrar palestra no Fórum Negócios, no 
Teatro Riachuelo. 

Na visão de Ricardo Amorim, este processo de resgate das bases da economia 

deverá ser fortalecido. Salvo um novo choque político. Mas é como eu disse não 

acredito que algo vá atrapalhar”. O economista considera algumas medidas 

governamentais como “avanços importantes”, como a reforma trabalhista e o 

teto de gastos. “Agora falta as reformas da previdência e tributária, que também 

são fundamentais”, destacou Ricardo, que também é favorável ao programa de 
concessões gestado pelo Governo. 
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MAIS SOBRE 

Voz ativa de uma geração, com ampla experiência 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 com o prêmio Negócios Transformadores. 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,  



 

CONTINUAÇÃO  

 

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 

  

EVENTO DE LANÇAMENTO 10 ANOS REVISTA NEGOCIOS 

 
 



 

VEÍCULO: REVISTA NEGÓCIOS  DATA: 06.12.17 
 

“Nem mesmo um novo escândalo será capaz de barrar a economia”, 
avalia o economista Ricardo Amorim 

 

Respeitado no Brasil e internacionalmente pela experiência e as boas 
análises sobre a economia, o economista Ricardo Amorim não acredita que o 
movimento de recuperação econômica brasileiro vai retroceder. Para ele, 
nem mesmo um novo escândalo político terá o poder de abalar este 
processo. “Se nem um sujeito com uma mala de dinheiro foi suficiente para 
reverter o quadro de economia, vai ser muito difícil algo atrapalhar”, analise 
Ricardo, que estará em Natal no próximo dia 12 de dezembro, para ministrar 
palestra no Fórum Negócios, no Teatro Riachuelo. Na visão de Ricardo 
Amorim, este processo de resgate das bases da economia deverá ser 
fortalecido. Salvo um novo choque político. Mas é como eu disse não acredito 
que algo vá atrapalhar”. O economista considera algumas medidas 
governamentais como “avanços importantes”, como a reforma trabalhista e o 
teto de gastos. “Agora falta as reformas da previdência e tributária, que 
também são fundamentais”, destacou Ricardo, que também é favorável ao 
programa de concessões gestado pelo Governo. MAIS SOBRE Voz ativa de 
uma geração, com ampla experiência 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 com o prêmio Negócios Transformadores. 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.br 
 



 

VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS  DATA: 06.12.17 
 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 06.12.17 

Comércio natalense espera 

aquecimento para vendas de fim 

de ano 
Segundo a Fecomércio, movimentação financeira deste ano fechará com balanço positivo 

Por Redação 

 

 

Com a proximidade das festas de fim de ano, o comércio natalense vivencia boas expectativas 

para as vendas. Alguns fatores econômicos e sociais estão ajudando a moldar o cenário do 

mercado neste período. Com a proximidade dos festejos, a população começa a contar com o 

dinheiro extra e um desses pontos é o recebimento do 13º salário. Com isso, o natalense já começa 

a planejar qual a melhor forma de gastar esse dinheiro e, assim, injetar na economia uma boa 

movimentação financeira este ano. 

Um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio da 

Fecomércio RN (IPDC/Fecomércio RN) mostrou que, no ano de 2017, o consumidor deve 

desembolsar em média R$ 281,23, o que representa um aumento de 2,8% comparado ao ano 

anterior. Se a pesquisa confirma que esta é a melhor época para o comércio, o levantamento 

também mostra que é o período preferido das pessoas para as compras, principalmente a véspera 

do Natal, já que 64% das pessoas declararam que pretendem ir às compras, ou seja, seis em cada 
dez natalenses planejam gastar no fim de ano. 



 

CONTINUAÇÃO 

A sinalização mostra otimismo para o mercado e faz com que os comerciantes pensem em chamar 

a atenção dos clientes. Muitos começaram a investir em estoques e lançamentos, e já começaram a 

sentir o reflexo deste investimento. É o caso do segmento de perfumes e cosméticos, que segundo 

a pesquisa deve ter um aumento de 20,1%, sendo o terceiro da lista de produtos mais citados na 

pesquisa, ficando atrás apenas do setor de vestuário e brinquedos. 

Para a empresária Luciana Minora, o foco é facilitar a vida do cliente e oferecer opções que 

simplifiquem a busca pelos presentes. “As pessoas querem agradar e, ao mesmo tempo, ganhar 

praticidade no dia a dia. Por isso, apostamos em sugestões de kits nessa época do ano, que 

funcionam muito bem para quem quer acertar no presente e ainda comprar tudo de forma mais 

prática”, detalha. 

Apostando em ações criativas para atrair o consumidor neste final de ano, o Grupo L’Occitane 

vem impulsionando as linhas lançadas no último mês, além da variedade de opções para 

presentear os amigos secretos. Há presentes em versão miniatura do quiosque da marca 

L’Occitane au Brésil, localizado no segundo piso do Midway Mall, garantindo praticidade e 

comodidade na hora de presentear. Algumas novidades são as composições em miniaturas das 

fragrâncias Capim-Limão e Pomar de Flores (Flor de Graviola e Flor de Carambola). Há também 

produtos regulares em kits com embalagem festiva para as linhas de Mandacaru, Água de Coco e 

Capim-Limão. 

Já na L’Occitane en Provence, no terceiro piso do Midway, o destaque é o Eau de Parfum Terre de 

Lumière Edição Especial, versão limitada com design autêntico e comemorativo da primeira 

fragrância aromática gourmand da marca, podendo ser encontrado nas opções de 90ml, 50ml e 

uma versão spray para bolsa de 10ml. Há também os produtos que compõem o lançamento da 

linha Boas Festas, com perfume, sabonete líquido, creme para o corpo e para as mãos e bálsamo 

labial. 
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Promover o destino e a infraestrutura da rede hoteleira do Rio Grande do Norte, esse 

foi o objetivo da Capacitação realizada pela a Associação Brasileira da Indústria de 

Hotéis do Rio Grande do Norte (ABIH-RN) nesta terça-feira (5), na Embaixada do 

Brasil em Assunção, Paraguai. 

O evento que teve o apoio do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de 

Turismo / Emprotur, e Fecomércio- RN, contou com a presença de 60 agentes de 

viagens, do Comitê Descubra Brasil, hoteleiros e receptivo. Para o evento também foi 

desenvolvido um material especial com informações da hotelaria o qual foi 

distribuído entre os participantes. 

Participaram da ação Luiz Fellipe Flores Schmicht, chefe do setor de Promoção 

Comercial, Investimento e Turismo da Embaixada do Brasil em Assunção; José 

Carlos Brunetti, presidente do Comitê Descubra Brasil; Maria Cristina, coordenadora 

do Comitê Descubra Brasil; Ana Beatriz Serpa, consultora da Embratur; e Nadja 

Ramires, assistente da Secretaria de Comunicação da Embaixada. 

“Essa capacitação foi de extrema importância para o mercado paraguaio, uma vez que 

o nosso destino têm sido bastante procurado por esse público. Junto com o Comitê 

Descubra Brasil já estamos organizando um Famtour para o primeiro semestre de 

2018. Aproveito a oportunidade para agradecer a Embaixada do Brasil pelo convite e 

por acreditar em ações como essa, que promovem todo o país”, destacou José Odécio, 

presidente da ABIH-RN. 

Durante o evento, foi realizada uma palestra pelo guia Thiago Dantas, apresentando o 

destino e ressaltando a hotelaria do Rio Grande do Norte, além de distribuição de kits 

com brindes e material promocional dos hotéis associados e sorteios de diárias, com 

apoio da Latam, que disponibilizou passagens aéreas para sorteio. 

Nessa quarta-feira (6) a capacitação será realizada em Montevidéu, Uruguai. 
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