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VEÍCULO: BLOG CORREIO DO SERIDÓ  DATA: 21.02.18 
 

Planejamento do turismo potiguar para 

2018 será apresentado nesta quinta 

 

A primeira reunião do Conselho Estadual do Turismo (Conetur/RN) em 

2018 acontecerá nesta quinta-feira (22) no Centro de Convenções de 

Natal, a partir das 10h. Na pauta principal do encontro será 

apresentado todo o planejamento da Secretaria de Estado do Turismo 

do RN e da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) para 

este ano. A reunião é aberta à imprensa. 

Na ocasião serão apresentadas as feiras locais, nacionais e 

internacionais já programadas para receber as equipes da Setur RN e 

Emprotur, além das ações de marketing pensadas para alguma delas, 

como a participação com estande próprio e mais amplo em mais uma 

feira internacional realizada em Portugal, ainda para este mês de 

fevereiro. 
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“Para se ter melhor eficiência nas ações é preciso planejamento e é 

isso que pretendemos apresentar nesta 64 edição do Conetur, para 

ouvir críticas e sugestões dos conselheiros e prosseguir com nosso 

trabalho”, comentou o titular da pasta de turismo do estado e 

presidente do Conselho, Ruy Gaspar. 

Além da apresentação das ações da Setur RN e Emprotur em 2018, 

está sendo visto a possibilidade de representantes da Fecomércio 

discriminarem os números de uma pesquisa de demanda relacionada 

ao turismo no RN. 

O Conetur/RN é um órgão de caráter consultivo vinculado à Secretaria 

Estadual de Turismo do RN, responsável por propor diretrizes, oferecer 

subsídios e contribuir para a formulação e implementação da Política 

Estadual de Turismo. A Setur RN tem mantido a regularidade bimestral 

das reuniões do Conetur/RN desde o início da atual gestão. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 21.02.18 
 

Planejamento do turismo 

potiguar para 2018 será 

apresentado nesta quinta 

 

A primeira reunião do Conselho Estadual do Turismo (Conetur/RN) em 2018 

acontecerá nesta quinta-feira (22) no Centro de Convenções de Natal, a partir das 10h. 

Na pauta principal do encontro será apresentado todo o planejamento da Secretaria de 

Estado do Turismo do RN e da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) 

para este ano. A reunião é aberta à imprensa. 

Na ocasião serão apresentadas as feiras locais, nacionais e internacionais já 

programadas para receber as equipes da Setur RN e Emprotur, além das ações de 

marketing pensadas para alguma delas, como a participação com estande próprio e 

mais amplo em mais uma feira internacional realizada em Portugal, ainda para este 

mês de fevereiro. 

“Para se ter melhor eficiência nas ações é preciso planejamento e é isso que 

pretendemos apresentar nesta 64 edição do Conetur, para ouvir críticas e sugestões  
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dos conselheiros e prosseguir com nosso trabalho”, comentou o titular da pasta de 

turismo do estado e presidente do Conselho, Ruy Gaspar. 

Além da apresentação das ações da Setur RN e Emprotur em 2018, está sendo visto a 

possibilidade de representantes da Fecomércio discriminarem os números de uma 

pesquisa de demanda relacionada ao turismo no RN. 

O Conetur/RN é um órgão de caráter consultivo vinculado à Secretaria Estadual de 

Turismo do RN, responsável por propor diretrizes, oferecer subsídios e contribuir para 

a formulação e implementação da Política Estadual de Turismo. A Setur RN tem 

mantido a regularidade bimestral das reuniões do Conetur/RN desde o início da atual 

gestão. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CRISTINA LIRA  DATA: 21.02.18 
 

Planejamento do Turismo potiguar para 2018 será 
apresentado nesta quinta 

 

A primeira reunião do Conselho Estadual do Turismo (Conetur/RN) em 2018 

acontecerá nesta quinta-feira (22) no Centro de Convenções de Natal, a partir 

das 10h. Na pauta principal do encontro será apresentado todo o planejamento 

da Secretaria de Estado do Turismo do RN e da Empresa Potiguar de Promoção 

Turística (Emprotur) para este ano. A reunião é aberta à imprensa. 

Na ocasião serão apresentadas as feiras locais, nacionais e internacionais já 

programadas para receber as equipes da Setur RN e Emprotur, além das ações 

de marketing pensadas para alguma delas, como a participação com estande 

próprio e mais amplo em mais uma feira internacional realizada em Portugal, 

ainda para este mês de fevereiro. 

“Para se ter melhor eficiência nas ações é preciso planejamento e é isso que 

pretendemos apresentar nesta 64 edição do Conetur, para ouvir críticas e 

sugestões dos conselheiros e prosseguir com nosso trabalho”, comentou o titular 

da pasta de turismo do estado e presidente do Conselho, Ruy Gaspar. 

Além da apresentação das ações da Setur RN e Emprotur em 2018, está sendo 

visto a possibilidade de representantes da Fecomércio discriminarem os números 

de uma pesquisa de demanda relacionada ao turismo no RN. 

O Conetur/RN é um órgão de caráter consultivo vinculado à Secretaria Estadual 

de Turismo do RN, responsável por propor diretrizes, oferecer subsídios e 

contribuir para a formulação e implementação da Política Estadual de Turismo. A 

Setur RN tem mantido a regularidade bimestral das reuniões do Conetur/RN 

desde o início da atual gestão. 



 

CONTINUAÇÃO 

Divulgação – Apenas em 2017, a Setur RN e a Emprotur participaram de 

27eventos de turismo, sendo 5 locais, 14 nacionais e 8 internacionais. Nos casos 

das feiras realizadas na Argentina e em Portugal, o turismo potiguar foi 

promovido mais uma vez com estande próprio. 

REUNIÕES DOS POLOS TURÍSTICOS 

Já nesta quarta-feira tem início o ciclo de reuniões da Setur RN com os cinco 

polos turísticos do Estado, a começar pelo Polo Agreste/Trairi, com encontro 

agendado na cidade de Campo Redondo. 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 21.02.18 

Planejamento do turismo 

potiguar para 2018 será 

apresentado nesta quinta 
Serão apresentadas nesta quinta as feiras locais, nacionais e internacionais programadas no estado 

Por Redação 

 

 

A primeira reunião do Conselho Estadual do Turismo (Conetur) em 2018 acontecerá 

nesta quinta-feira (22) no Centro de Convenções de Natal, a partir das 10h. Na pauta 

principal do encontro será apresentado todo o planejamento da Secretaria de Estado 

do Turismo do RN e da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) para 

este ano. A reunião é aberta à imprensa. 

Na ocasião serão apresentadas as feiras locais, nacionais e internacionais já 

programadas para receber as equipes da Setur RN e Emprotur, além das ações de 

marketing pensadas para alguma delas, como a participação com estande próprio e 

mais amplo em mais uma feira internacional realizada em Portugal, ainda para este 

mês de fevereiro. 

“Para se ter melhor eficiência nas ações é preciso planejamento e é isso que 

pretendemos apresentar nesta 64 edição do Conetur, para ouvir críticas e sugestões  
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dos conselheiros e prosseguir com nosso trabalho”, comentou o titular da pasta de 

turismo do estado e presidente do Conselho, Ruy Gaspar. 

Além da apresentação das ações da Setur RN e Emprotur em 2018, está sendo visto a 

possibilidade de representantes da Fecomércio discriminarem os números de uma 

pesquisa de demanda relacionada ao turismo no RN. 

O Conetur/RN é um órgão de caráter consultivo vinculado à Secretaria Estadual de 

Turismo do RN, responsável por propor diretrizes, oferecer subsídios e contribuir para 

a formulação e implementação da Política Estadual de Turismo. A Setur RN tem 

mantido a regularidade bimestral das reuniões do Conetur/RN desde o início da atual 

gestão. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO  DATA: 21.02.18 
 

Planejamento do turismo potiguar para 2018 será 

apresentado nesta quinta (22) 
A reunião será realizada no Centro de Convenções de Natal, a partir das 

10h; na pauta principal do encontro será apresentado todo o planejamento da 

Secretaria de Estado do Turismo do RN e da Empresa Potiguar de Promoção 

Turística (Emprotur) para este ano. 

 

A primeira reunião do Conselho Estadual do Turismo (Conetur/RN) em 2018 acontecerá nesta quinta-
feira (22) no Centro de Convenções de Natal, a partir das 10h. Na pauta principal do encontro será 
apresentado todo o planejamento da Secretaria de Estado do Turismo do RN e da Empresa Potiguar 
de Promoção Turística (Emprotur) para este ano. A reunião é aberta à imprensa. 

Na ocasião serão apresentadas as feiras locais, nacionais e internacionais já programadas para 
receber as equipes da Setur RN e Emprotur, além das ações de marketing pensadas para alguma 
delas, como a participação com estande próprio e mais amplo em mais uma feira internacional 
realizada em Portugal, ainda para este mês de fevereiro. 

"Para se ter melhor eficiência nas ações é preciso planejamento e é isso que pretendemos apresentar 
nesta 64 edição do Conetur, para ouvir críticas e sugestões dos conselheiros e prosseguir com nosso 
trabalho", comentou o titular da pasta de turismo do estado e presidente do Conselho, Ruy Gaspar. 

Além da apresentação das ações da Setur RN e Emprotur em 2018, está sendo visto a possibilidade de 
representantes da Fecomércio discriminarem os números de uma pesquisa de demanda relacionada 
ao turismo no RN. 

O Conetur/RN é um órgão de caráter consultivo vinculado à Secretaria Estadual de Turismo do RN, 
responsável por propor diretrizes, oferecer subsídios e contribuir para a formulação e implementação 
da Política Estadual de Turismo. A Setur RN tem mantido a regularidade bimestral das reuniões do 
Conetur/RN desde o início da atual gestão. 

Divulgação - Apenas em 2017, a Setur RN e a Emprotur participaram de 27 eventos de turismo, sendo 
5 locais, 14 nacionais e 8 internacionais. Nos casos das feiras realizadas na Argentina e em Portugal, o 
turismo potiguar foi promovido mais uma vez com estande próprio. 

  

REUNIÕES DOS POLOS TURÍSTICOS 

Já nesta quarta-feira tem início o ciclo de reuniões da Setur RN com os cinco polos turísticos do 
Estado, a começar pelo Polo Agreste/Trairi, com encontro agendado na cidade de Campo Redondo. 

 
 



 

VEÍCULO: SITE FIERN  DATA: 21.02.18 
 

Fórum Empresarial potiguar e Flávio 
Rocha debatem empreendedorismo  

 
Novo coordenador do Fórum, Marcelo Rosado, conduz encontro. 

 

Empresários dos setores produtivos – indústria, comércio e 

agricultura – reuniram-se no início da tarde desta quarta-

feira (21), para debater as oportunidades e gargalo 

enfrentados para empreender no Fórum Empresarial do Rio 

Grande do Norte. Os presidentes do Sistema FIERN, Amaro 

Sales; da Fecomercio, Marcelo Queiroz; da FAERN, José 

Viera; da CDL Natal, Augusto Vaz; da FCDL, Afrânio Miranda; 

e o superintendente do Sebrae, Zeca Melo participaram do 

evento. 
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Flávio Rocha, CEO do Grupo Guararapes. 

  

O CEO do Grupo Guararapes, o empresário Flávio Rocha, foi o 

convidado especial do evento e falou sobre o cenário do 

empreendedorismo no país e no RN. “Liberdade econômica é a 

única forma de gerar riqueza”, disse. 

  

Flávio Rocha, que está em Natal para o lançamento do 

Movimento Brasil 200, do qual é fundador, destacou que o 

Brasil perdeu 50 posições no ranking dos países mais hostis 

às empresas. ”O Brasil está na posição 157 entre os países 

mais hostis à competitividade”, destacou. O Movimento será 

lançado nesta quarta-feira, 21, às 17 horas, no Teatro 

Riachuelo, com presenças de empresários de destaque no 

cenário nacional. 

  

Ele narrou ainda a experiência de participar de vários 

fóruns. “Faço parte de muitos fóruns empresariais, e todos 

têm uma história de hostilidade aqui no RN”, destacou 

Flávio Rocha enquanto narrava fatos vividos tanto pela sua 

empresa, como as facções têxteis no interior do estado, 

como outros vividos por empresas que buscaram o RN para 

investir. 

  

Ele destacou a importância de diminuir o tamanho do estado 

e a necessidade de estimular o empreendedorismo. “Existe 

uma aristocracia burocrática que entende muito de lei, mas 

que é analfabeta em empreendedorismo. Isso significa perda 

de competitividade”, afirmou. 
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O presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales, fala sobre a agenda legislativa. 

O presidente do Sistema FIERN abordou a mudança da pauta do 

Congresso Nacional e as propostas do empresariado para o 

desenvolvimento. “Houve um recuo do governo com a pauta 

previdência, mas resolveram ressuscitar pautas que já 

tínhamos. Aqui no RN temos o Mais RN, que tem propostas 

para o crescimento do RN e tem . Estamos precisando do 

espírito público. 

  

O Fórum empresarial ainda destacou a sucessão eleitoral que 

acontecerá este ano. Os empresários Geraldo Rufino (JR 

Diesel) e Sebastião Bonfim Filho (Centauro), além do ex-

presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

Fernando Bezerra, também participaram do encontro. 

  

  

  

 
Marcelo Rosado assume a coordenadoria do Fórum. 
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NOVA COORDENAÇÃO 

  

Durante o encontro o empresário Marcelo Rosado assumiu a 

função de coordenador do Fórum Empresarial do Rio Grande do 

Norte, sucedendo o empresário Antônio Gentil.  Rosado 

também é presidente do Sindicato das Indústrias de Extração 

de Calcário, fabricação de Cimento, Cal e de Argamassa 

(SINECIM/RN). 
 
 



 

SESC 
VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/AGITOS E BALADAS  DATA: 21.02.18 

1ª Mostra Sesc de Cinema vai 
começar a circular pelo RN 

 

Foto Moraes Neto 

A 1ª Mostra Sesc de Cinema vai começar a exibir gratuitamente no Rio Grande do Norte 

os 34 curtas e longas metragens vencedores, oriundos das cinco regiões do país – 

incluindo dois curtas potiguares. A estreia será em Natal hoje (21 de fevereiro), às 

18h30, no Sesc Cidade Alta. A iniciativa do Serviço Social do Comércio (Sesc RN), 

instituição do Sistema Fecomércio, circulará em março nas cidades de Mossoró, São 

Paulo do Potengi, Caicó, Macaíba e Nova Cruz. 

Na capital, a abertura contará com um bate-papo com cineastas e equipes dos curtas 

potiguares selecionados pelo concurso nacional do Sesc: “O menino do dente de ouro” e 

“Ainda não lhe fiz uma canção de amor”, além de diretores à frente de algumas obras 

exibidas. A Mostra fica em cartaz até dia 27 de fevereiro no Sesc Cidade Alta. 

Em Mossoró e São Paulo do Potengi, a 1ª Mostra Sesc de Cinema exibe filmes de 5 a 9 

de março; em Caicó, de 5 a 16 de março. Em Macaíba e Nova Cruz, a população poderá 

assistir aos filmes entre os dias 12 e 16 de março. As exibições são gratuitas e 

acontecem em horários variados, sempre na unidade Sesc do município. A programação 

de filmes por cidade está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 

Com informações da Assessoria de Imprensa 

 
 

http://blog.tribunadonorte.com.br/agitosebaladas/?attachment_id=101615


 

VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA  DATA: 21.02.18 
 

Mostra Sesc de Cinema começa em 

Natal nesta quarta (21) 

 
Obra potiguar “Ainda não lhe fiz uma canção de amor” é um dos destaques da Mostra 

(Foto: Divulgação/Sesc ) 

 

A Primeira Mostra Sesc de Cinema começa em Natal nesta quarta-feira (21), ás 

18h30, no Sesc Cidade Alta. O evento é gratuito e conta com 34 curtas e longas 

metragens de todas as regiões do Brasil, incluindo duas obras potiguares. 

Na capital, a abertura conta com um bate-papo com cineastas e equipes dos curtas 

potiguares selecionados pelo concurso nacional do Sesc: “O menino do dente de 

ouro” e “Ainda não lhe fiz uma canção de amor”, além de diretores à frente de 

algumas obras exibidas. A Mostra fica em cartaz em Natal até o dia 27 de fevereiro. 

Já no mês de março, a Mostra passará pelas cidades de Mossoró, São Paulo do 

Potengi, Caicó, Macaíba e Nova Cruz; confira abaixo datas e locais. 

 21 a 27/02 – Sesc Cidade Alta – Rua Coronel Bezerra, nº 33 Cidade Alta, 

Natal 

 05 a 09/03 – Sesc Mossoró – Rua Doutor João Marcelino, S/, Nova Betânia 

 05 a 09/03 – Sesc Ler São Paulo do Potengi – Rua Ouro Branco, 297, Novo 

Juremal 

 05 a 16/03 – Sesc Caicó – Rua Washington Luiz, nº 55 Boa Passagem 
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 12 a 16/03 – Sesc Macaíba – Rua Professor Caetano, 310 

 12 a 16/03 – Sesc Ler Nova Cruz – Rua Severino Nunes, 55, Frei Damião 

As exibições são gratuitas e acontecem em horários variados, sempre na unidade Sesc 

do município. A programação de filmes por cidade está disponível através do 

site www.sescrn.com.br. 

Fonte: G1RN 

 
 

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


 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 21.02.18 

Ceará-Mirim recebe unidade 

móvel Sesc Saúde Mulher 
O atendimento será realizado por uma equipe formada por enfermeira, orientadora em saúde e 

técnica de radiologia 

Por Redação 

 

As mulheres de Ceará-Mirim terão acesso a exames gratuitos de mamografias, preventivos e 

orientações sobre saúde na unidade móvel Sesc Saúde Mulher. A iniciativa pioneira do Serviço 

Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, chega 

pela primeira vez no município no dia 21 de fevereiro, às 19h, na rua da Igreja Matriz, onde 

permanecerá até o dia 20 de abril. 

O atendimento será realizado por uma equipe formada por enfermeira, orientadora em saúde e 

técnica de radiologia. A estrutura é equipada com consultório médico, sala de mamografia com 

mamógrafo digital, banheiro, sala de atendimento e área externa para orientações sobre saúde. 

O exame Papanicolau, também conhecido como preventivo, será destinado a mulheres entre 25 a 

64 anos. Já a mamografia contempla a faixa etária de 50 a 69 anos. Para solicitar o agendamento, a 

interessada deve comparecer à unidade móvel portando documentos de identidade (RG e CPF), 

cartão SUS e comprovante de residência. 

Os agendamentos já começaram, e atendimentos acontecerão a partir do dia 22 de fevereiro às 

segundas-feiras, das 10h às 12h e das 13h às 17h; de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 

17h. Até o dia 20 de abril, a meta é de realização de 2.560 exames, sendo 1.280 preventivos e 

1.280 mamografias, além das ações educativas sobre saúde sexual e reprodutiva. 
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Sobre o projeto 
O RN foi pioneiro no país ao receber, em 2012, de forma inédita, a unidade móvel Sesc Saúde 

Mulher, à época um projeto piloto. Desde então, a unidade já realizou exames para 34 mil 

mulheres em 22 municípios potiguares por onde passou. 

Serviço: 

 

O quê? Ceará-Mirim recebe unidade móvel Sesc Saúde Mulher 

Solenidade de instalação? 21 de fevereiro (quarta-feira), 19h 

Atendimentos? A partir do dia 22 de fevereiro | Segundas-feiras (10h às 12h e das 13h às 17h); 

terça a sexta-feira (8h às 12h e das 13h às 17h) 

Onde? Em frente à Igreja Matriz de Ceará-Mirim 

 
 



 

SENAC 
VEÍCULO: O MOSSOROENSE  DATA: 21.02.18 
 

 

Prefeitura abre inscrições para curso de 
Orientador Turístico Local 
 

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, 

firmou uma parceria com o Senac, para a realização do curso de Orientador Turístico Local. As 

inscrições estão abertas e podem ser feitas na Gerência de Turismo, que fica no prédio da 

Secretaria do Desenvolvimento Econômico, até dia 2 de março. As aulas serão iniciadas no dia 5 

de março. 

Milene Melo, gerente de Gestão de Turismo explica que objetivo do curso é capacitar pessoas 

para que possam receber melhor os turistas. “As pessoas que fizerem este curso serão capacitadas 

para apresentar os potenciais turísticos de Mossoró em diversos setores”, disse. 

Estão sendo ofertadas 30 vagas, voltadas para a cadeia produtiva do turismo, como servidores 

municipais que trabalham diretamente na área, entidades de classe, estudantes de turismo, 

hoteleiros, representantes da agricultura familiar, setor salineiro, entre outros. 

As aulas acontecerão nas dependências do Senac, com carga horária de 80 horas/aula, às 

segundas, quartas e sextas, 19h às 22h. “A proposta é que ao longo do curso haja algumas aulas de 

campo aos sábados”, concluiu Milene Melo. 



 

VEÍCULO: PORTAL MOSSORÓ HOJE  DATA: 21.02.18 
 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG KALLYNA KELLY  DATA: 21.02.18 
 

Prefeitura e Senac firmam parceria e garantem 
oficinas 

 

O prefeito Rosano Taveira e Marcelo Queiroz, presidente da Federação do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do RN (Fecomércio), assinaram na manhã de hoje, 21, o convênio que garantiu 4 

cursos de gastronomia na unidade móvel Turismo e Hotelaria do Senac, beneficiando 60 pessoas. As 

aulas terão início no próximo dia 26 no caminhão que encontra-se estacionado no pátio em frente ao 

centro administrativo. 

Marcelo Queiroz agradeceu a parceria “temos um carinho especial por Parnamirim pela 

importância do município e pela seriedade da administração em suas ações”, disse o presidente 

da Fecomércio, lembrando os cursos já realizados em Parnamirim. 

Em 2015, a parceria teve como resultado a realização de 1.800 atendimentos e exames de baixa e alta 

complexidade em 30 dias no município. Tudo desenvolvido através do programa Saúde da Mulher. Em 

2016 foi a vez do programa Saúde e Beleza que ajudou mulheres a se tornarem empreendedoras. E 

neste ano, serão três meses de curso e oficinas de auxiliar de cozinha, sanduíches, sobremesas, bolos 

e tortas. 

Durante a solenidade de assinatura do convênio, Rosano Taveira, enfatizou a importância de cursos 

como os oferecidos pelo Senac. “No mundo de hoje, é preciso se diferenciar. E, os cursos do 

Senac oferecem esse diferencial. Só tenho a agradecer essa parceria, tão necessária na 

formação de mão de obra qualificada”, concluiu o prefeito. 

Participaram ainda da solenidade a vice-prefeita Elienai Cartaxo, o presidente da Câmara de 

Vereadores, Irani Guedes; Diretor regional do Senac Fernando Virgílio e a primeira dama Alda Leda 

Taveira. 

http://www.kallynakelly.com.br/grande-natal/prefeitura-e-senac-firmam-parceria-e-garantem-oficinas/
http://www.kallynakelly.com.br/grande-natal/prefeitura-e-senac-firmam-parceria-e-garantem-oficinas/
http://www.kallynakelly.com.br/wp-content/uploads/2018/02/74.PARNAMIRIM.jpg
http://www.kallynakelly.com.br/wp-content/uploads/2018/02/74.PARNAMIRIM.jpg


 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 21.02.18 

Prefeitura e Senac firmam 

parceria e garantem oficinas 
Convênio garantiu 4 cursos de gastronomia na unidade móvel do Senac, beneficiando 60 pessoas 

Por Redação 

 

 

O prefeito Rosano Taveira e Marcelo Queiroz, presidente da Federação do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do RN (Fecomércio), assinaram na manhã desta quarta-feira (21), o convênio 

que garantiu 4 cursos de gastronomia na unidade móvel Turismo e Hotelaria do Senac, 

beneficiando 60 pessoas. As aulas terão início no próximo dia 26 no caminhão que encontra-se 

estacionado no pátio em frente ao centro administrativo. 

Marcelo Queiroz agradeceu a parceria “temos um carinho especial por Parnamirim pela 

importância do município e pela seriedade da administração em suas ações”, disse o presidente da 

Fecomercio, lembrando os cursos já realizados em Parnamirim. 

Em 2015, a parceria teve como resultado a realização de 1.800 atendimentos e exames de baixa e 

alta complexidade em 30 dias no município. Tudo desenvolvido através do programa Saúde da 

Mulher. Em 2016 foi a vez do programa Saúde e Beleza que ajudou mulheres a se tornarem 

empreendedoras. E neste ano, serão três meses de curso e oficinas de auxiliar de cozinha, 

sanduíches, sobremesas, bolos e tortas. 
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Durante a solenidade de assinatura do convênio, Rosano Taveira, enfatizou a importância de 

cursos como os oferecidos pelo Senac. “No mundo de hoje, é preciso se diferenciar. E, os cursos 

do Senac oferecem esse diferencial. Só tenho a agradecer essa parceria, tão necessária na 

formação de mão de obra qualificada”, concluiu o prefeito. 

Participaram ainda da solenidade a vice-prefeita Elienai Cartaxo, o presidente da Câmra de 

Vereadores, Irani Guedes; Diretor regional do Senac Fernando Virgílio e a primeira dama Alda 

Leda Taveira. 
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UNIDADE MÓVEL DE MODA E 

BELEZA DO SENAC CHEGA A 

MONTE ALEGRE 

 

O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, lançou, ontem (19), as atividades da 

Unidade Móvel de Moda e Beleza, no município de Monte Alegre. A ação é feita em 

parceria com a Prefeitura do Município e vai beneficiar a população com cursos 

gratuitos de Cabeleireiro Assistente, Corte de Cabelo: Tendências Atuais, Penteados 

para Festas e Design de Sobrancelhas. 

Na solenidade de inauguração, o prefeito Severino Rodrigues da Silva destacou o 

apoio do Sistema Fecomércio ao município. Ele fez questão de agradecer a presença 

da unidade móvel, que capacitará, entre os meses de fevereiro e maio, cerca de 60 

pessoas. “Estamos muito felizes em receber a unidade do Senac em Monte Alegre. 

Esse apoio da Fecomércio certamente proporcionará melhores condições de inserção 

no mercado de trabalho, trazendo um impacto positivo na vida das pessoas, que 

estarão mais preparadas para a expansão e crescimento do nosso município”, disse. 
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Unidade Móvel de Moda e Beleza do Senac chega a 
Monte Alegre 

 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, lançou, ontem (19), as 
atividades da Unidade Móvel de Moda e Beleza, no município de Monte 
Alegre. A ação é feita em parceria com a Prefeitura do Município e vai 
beneficiar a população com cursos gratuitos de Cabeleireiro Assistente, Corte 
de Cabelo: Tendências Atuais, Penteados para Festas e Design de 
Sobrancelhas. 
 
Na solenidade de inauguração, o prefeito Severino Rodrigues da Silva 
destacou o apoio do Sistema Fecomércio ao município. Ele fez questão de 
agradecer a presença da unidade móvel, que capacitará, entre os meses de 
fevereiro e maio, cerca de 60 pessoas. ‘Estamos muito felizes em receber a 
unidade do Senac em Monte Alegre. Esse apoio da Fecomércio certamente 
proporcionará melhores condições de inserção no mercado de trabalho, 
trazendo um impacto positivo na vida das pessoas, que estarão mais 
preparadas para a expansão e crescimento do nosso município’, disse. 
 
Para o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, a Unidade 
Móvel contribuirá para geração de renda e novas oportunidades de negócios  
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no município. ‘As pessoas aqui qualificadas irão poder abrir seu próprio 
negócio ou eventualmente diversificar os serviços oferecidos, ampliando as 
possibilidades de renda. Além disso, a economia da cidade também ganha, 
pois passa a dispor de profissionais mais qualificados’, afirmou ele. 
 
As unidades móveis do Senac são estruturadas com equipamentos que 
reproduzem o ambiente real de trabalho e todos os cursos são gratuitos, 
subsidiados com recursos dos empresários do comércio, serviços e turismo. 
No Rio Grande do Norte, a Instituição possui três unidades móveis nas áreas 
de Moda e Beleza, Turismo e Hospitalidade e Informática e Gestão. 
 
Fecomércio RN 
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Oficinas da área da confeitaria são 

oferecidas em março pelo Senac 
Essas oficinas são destinadas a pessoas que desejam adquirir conhecimentos aprimorados e 

profissionais 

Por Redação 

 

Com grande expertise em gastronomia e alinhado às tendências da área, o Senac RN está com 

inscrições abertas para três oficinas gastronômicas de confeitaria. Com duração de uma semana 

(20h), os cursos têm previsão de início para o mês de março e aulas de segunda a sexta, das 13h às 

17h. 

No curso de Preparo de Cupcake e Brigadeiro Gourmet, os alunos desenvolvem habilidades sobre 

estes doces tão amados pelos brasileiros. Dentre as receitas estão cupcake red velvet com 

chantininho e brigadeiro pé de moleque. As aulas têm início previsto para 5 de março. 

Na oficina de Doces e Salgados Finos, são trabalhados preparos como tartalete de baunilha com 

frutas secas, bolinho de bacalhau e camafeu de nozes. Início previsto para 12 de março. 

Já no Iniciação à Decoração de Bolos e Tortas, com previsão para iniciar em 19 de março, são 

desenvolvidas técnicas de recheios, coberturas, montagem e decoração, como bolo com cobertura 

de pasta americana e naked cake. 

Essas oficinas são destinadas a pessoas que desejam adquirir conhecimentos aprimorados e 

profissionais que buscam se aperfeiçoar nas atividades que já desempenham. 

O investimento é de R$ 370, para cada curso, podendo ser parcelado em até nove vezes sem juros 

no cartão de crédito. Para se inscrever, os interessados podem ir diretamente até uma das unidades 

do Senac. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 4005-1000. 
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Oficinas da área da confeitaria são oferecidas em março 

pelo Senac 
No curso de Preparo de Cupcake e Brigadeiro Gourmet, os alunos 

desenvolvem habilidades sobre estes doces tão amados pelos brasileiros. 

Com grande expertise em gastronomia e alinhado às tendências da área, o Senac RN está com 
inscrições abertas para três oficinas gastronômicas de confeitaria. Com duração de uma semana (20h), 
os cursos têm previsão de início para o mês de março e aulas de segunda a sexta, das 13h às 17h. 

No curso de Preparo de Cupcake e Brigadeiro Gourmet, os alunos desenvolvem habilidades sobre 
estes doces tão amados pelos brasileiros. Dentre as receitas estão cupcake red velvet com chantininho 
e brigadeiro pé de moleque. As aulas têm início previsto para 5 de março. 

Na oficina de Doces e Salgados Finos, são trabalhados preparos como tartalete de baunilha com frutas 
secas, bolinho de bacalhau e camafeu de nozes. Início previsto para 12 de março. 

Já no Iniciação à Decoração de Bolos e Tortas, com previsão para iniciar em 19 de março, são 
desenvolvidas técnicas de recheios, coberturas, montagem e decoração, como bolo com cobertura de 
pasta americana e naked cake. 

Essas oficinas são destinadas a pessoas que desejam adquirir conhecimentos aprimorados e 
profissionais que buscam se aperfeiçoar nas atividades que já desempenham. 

O investimento é de R$ 370, para cada curso, podendo ser parcelado em até nove vezes sem juros no 
cartão de crédito. Para se inscrever, os interessados podem ir diretamente até uma das unidades do 
Senac. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 4005-1000. 
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