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Câmara e empresários discutem mudanças 
no Alecrim 

 
O presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Raniere Barbosa (PDT), 
recebeu nesta segunda-feira, 19, diretores da Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) para discutir o impacto das mudanças que o projeto de urbanização do 
comércio do Alecrim, onde um shopping deve ser construído no local onde hoje 
abriga o teatro Sandoval Wanderley, deverá trazer. Participaram da reunião o 
vereador Dickson Nasser Júnior (PSDB), o presidente da CDL/Natal Augusto 
Vaz, Joham Xavier e George Ramalho, membros da diretoria da CDL. Vaz 
ressaltou que faz parte do projeto a melhoria de quesitos como estacionamento e 
segurança. Com isso, a intenção é dar cara nova ao bairro. 

>> Negociação. Os Microempreendedores Individuais (MEI) que estão com 
débitos na Receita Federal pelo não pagamento do Documento de Arrecadação 
Simplificada do MEI (DAS), que deve ser quitado mensalmente, poderão parcelar 
os valores em atraso em até 120 vezes. A decisão veio na resolução 134 do Comitê 
Gestor do Simples Nacional (CGSN). O prazo para solicitar o pedido de 
parcelamento começa no dia 3 de julho. 

>> Financiamentos. O volume de financiamento de veículos no RN foi de 
6.195 unidades em maio, entre novos e usados. O resultado foi 23,6% maior do 
que o verificado no mesmo mês de 2016. Os dados incluem automóveis leves, 
motos e pesados. O levantamento é da B3, empresa resultante da combinação de 
atividades da BM&FBOVESPA, uma das maiores bolsas do mundo em valor de 
mercado, e a Cetip, maior depositária de títulos privados da América Latina. 



 

CONTINUAÇÃO 

>> Energia renovável. O BNDES anunciou a aprovação de empréstimos que 
somam no total R$ 1,037 bilhão para três complexos de geração de energia eólica, 
dos grupos EDF, Enel e Aliança, sociedade da mineradora Vale com a Cemig. A 
EDF EN do Brasil contratará empréstimo de R$ 486,4 milhões para a construção 
de novos parques eólicos. 

>> Abono salarial. Trabalhadores com direito ao abono salarial do PIS/Pasep 
ano-base 2015 têm 15 dias para sacarem o benefício. O prazo final é 30 de junho. 
O valor varia de R$ 78 a R$ 937, dependendo do tempo em que a pessoa 
trabalhou formalmente em 2015. Trabalhadores da iniciativa privada retiram o 
dinheiro na Caixa e servidores públicos, no Banco do Brasil. Basta apresentar um 
documento de identificação e o número do PIS/Pasep. 

>> Visita à Europa. Liderada pelo presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz 
(foto), a comitiva de representantes do Estado, de municípios turísticos e de 
entidades empresariais do Rio Grande do Norte que está cumprindo agenda no 
estado alemão da Renânia-Palatinado ao longo de toda esta semana, foi recebida 
nesta segunda, 19, pelo gerente executivo da Câmara de Indústrias e Comércio 
(IHK) da cidade de Trier, no estado alemão da Renânia-Palatinado, Jan 
Glockauer. Na oportunidade, o presidente Marcelo Queiroz registrou a 
importância da visita e, sobretudo, do aprendizado que os potiguares deverão ter 
ao longo de toda a semana. 
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Em 2017, comércio potiguar inicia pior que 
no mesmo período de 2016 

De acordo com Aldemir Freire, o declínio neste ano “só reforça que a 
recuperação está muito lenta”; economista aposta que situação só será definida 
quando o PIB se recuperar 

Divulgação 
Aldemir Freire, do IBGE-RN 

Boni Neto 

A 22ª queda consecutiva nas vendas do varejo do Rio Grande do Norte não foram 
vistas com satisfação pelo Chefe da Unidade Estadual do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística no estado potiguar, Aldemir Freire. De acordo com o 
economista, o comércio em 2017 começou pior do que o início do ano passado; o 
alento é que se encontra, atualmente, melhor do que foi no final de 2016. 
“Podemos dizer que, para o comércio, esse ano começou pior que o começo do 
ano passado, mas melhor do que no final de 2016. Para os serviços, está melhor 
que o começo do ano passado e também que o final; o segundo trimestre de 2017 
(pelos dados de abril), talvez registre queda (tanto do comércio quanto dos 
serviços) em relação ao primeiro trimestre do ano”, avaliou Aldemir. 

De acordo com os dados do IBGE, em abril houve uma queda de 6,8% em relação 
ao mesmo período no ano passado. No acumulado do primeiro quadrimestre, a 
queda contabiliza 6,1% e quando tomados os doze meses imediatamente 
anteriores, já é de 8,5%. A única notícia boa é que o declínio este ano segue menor 
que em 2016. No ano passado, em abril, houve queda de 8,4% nas vendas e no 
primeiro quadrimestre foram – 9,75%. 
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“Isso só reforça que a recuperação ocorrerá de forma trôpega; ela ainda é muito 
lenta, e enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil não se recuperar, a 
economia do Rio Grande do Norte seguirá nessa indefinição”, sentenciou o Chefe 
potiguar do IBGE. 

Dificuldades 

O presidente da Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Rio 
Grande do Norte (Fecomércio-RN), Marcelo Queiroz, fez coro com o IBGE ao 
avaliar negativamente os números. 

“O fato de estarmos caindo menos este ano que no ano passado não é, 
necessariamente, um motivo para comemorarmos. Primeiro porque a 
comparação é favorável a 2017, uma vez que o número deste ano, em relação ao 
ano passado parte de uma base de comparação muito baixa (uma queda de 8,4% 
em abril de 2016). Segundo porque a retração deste ano é muito aguda. Foram 
quase 7% de queda no mês e no acumulado do quadrimestre mais de 6% É muito. 
O nosso setor tem cada vez mais dificuldades para manter o seu dia a dia e o 
reflexo disso já pode ser sentido claramente na queda, vertiginosa, do nosso 
potencial de geração de emprego e renda”, afirmou Queiroz. 

De acordo com análise da Fecomércio, os principais setores que se destacaram 
negativamente em abril foram Veículos e Autopeças (-12%) e Combustíveis e 
Lubrificantes (-4,2%). Por outro lado, o setor de Tecidos e Vestuário (+10,8%), 
Equipamento de Escritório e Informática (+4,5%) e Supermercados e 
Hipermercados (+4%), conseguiram emplacar desempenhos positivos. 

Marcelo Queiroz pontuou que os setores que conseguiram vender bem no mês 
pegaram carona, assim como em março, na onda dos recursos liberados pelas 
contas inativas do FGTS. “Estes recursos representam, para o estado, cerca de R$ 
200 milhões até julho. Um dinheiro novo, circulando e do qual, boa parte vai 
mesmo para o consumo. Os segmentos que tiveram alta certamente estão ligados 
a este consumo pontual”. 
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Serra de São Bento (RN) será palco do 
Festival de Inverno em agosto 

 

O município de Serra de São Bento (RN), localizado na micro região da Borborema 

Potiguar, a 115 km da cidade de Natal, realizará o Festival de Inverno, no periodo de 04 a 

06 de agosto deste ano. O Festival acontece desde 2006.  O Festival abrange eventos 
culturais,  artísticos, esportivos e gastronômicos. A prefeitura de Serra de São Bento, 

através de sua prefeita, Wanessa Morais e a Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Econômico, através do seu secretário , Diel Figueiredo, acreditam na 
importância política, social e econômica do festival, que promove e valoriza a promoção da 

interiorização do turismo no Estado. O festival conta com apoio do Governo do RN, através 

do projeto Governo Cidadão, Setur-RN, Sistema Fecomércio do RN. Segundo o secretário 
de turismo, Diel Figueiredo a expectativa é receber 20 mil visitantes  durante o festival. 

Entre as atrações, estão o festival gastronômico, festival de cachaça, festival de cervejas 

artesanais, feira de artesanatos, agrovila da Serra “Projeto Piloto para o Turismo Rural” 

(secretaria de Agricultura do RN/ Emparn/Emater), Moto show, apresentações artísticas e 
culturais locais, regionais e nacionais. 

Programação – Sexta 04.08.2017 

19h00/20h30 – Apresentação de Atrações Artística locais 

19h00/01h00- Festival gastronômico “Tema – A Nova Cozinha Potiguar” 

19h00/01h00- Festival de Cachaças regionais 

19h00/01h00-Festival de cervejas artesanais 

19h00/01h00-Feira do Artesanato e Exposição Fotográfica “Belezas da Serra ” 

20h30/21h30- Apresentação da orquestra regional 

21h30/21h50-Abertura oficial 

21h50/22h00-Show Pirotécnico 

22h00/00h00-Show com Isaque Galvão 

00h00/02h00- Show com a banda Solteirões do Forró 

http://cristinalira.com/wp-content/uploads/2017/06/Serra-de-S%C3%A3o-Bento-foto-1.jpg
http://cristinalira.com/wp-content/uploads/2017/06/Serra-de-S%C3%A3o-Bento-foto-1.jpg
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 Programação artistica de shows sujeita a alterações 

Programação – Sábado -05.08.2017 
19h00/20h00- Apresentação de atrações de artistas locais 
19h00/01h00- Festival Gastronômico “Tema: A Nova Cozinha Potiguar” 
19h00/01h00-Festival de cachaças regionais 
19h00/01h00-Festival de Cervejas Artesanais 
19h00/01h00-Feira do Artesanato e Exposição fotográfica “Belezas da Serra “ 
20h00/21h00-Apresentação de grupos folclóricos (Secretaria de Cultura de Serra de São Bento) 
21h00/22h30-Apresentação da orquestra regional 
22h30/00h00- Show com a banda Perfume de Gardênia 
00h00/02h00- Show com Alcimar Monteiro 

 Programação artistica sujeita a alterações 

Programação- Domingo – 06.08.2017 
09h00/16h30- Moto show “Evento esportivo” 
16h30/17h00- Premiação e encerramento do Moto Show 
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Presidente da Abav-RN, Abdon Gosson 
destaca experiência do turismo da 

Alemanha na missão da Fecomércio 

 

Abdon Gosson, Manoel Gaspar, Ana Maria Costa , Solange Portela 

O presidente da Abav-RN, Abdon Gosson, diretor da Arituba Turismo, participa da missão 

no estado alemão da Renânia- Palatinado ao longo desta semana, com comitiva de 

representantes de entidades empresariais, do estado, de municipios turisticos do Rio 

Grande do Norte, numa viagem liderada pelo presidente do Sistema Fecomercio, Marcelo 

Queiroz. Segundo Abdon, é um grande prazer representar todos os agentes de viagens, 

nesta missão da Fecomércio junto com a delegação técnica de turismo. De acordo com 

Abdon, essa  região é uma das mais dinâmicas da Alemanha com bons relacionamentos 

com os paises vizinhos França , Luxemburgo e Bélgica. Eles estão muito avançados no 

conhecimento e na técnica de receber as pessoas  referente na parte turística, disse 

ele.  “Estamos aqui tendo este intercâmbio de conhecimentos para que possamos ( todos 

que fazem parte desta missão) , levar os conhecimentos para o turismo do nosso estado. 

É muito importante para nós,  como presidente da Abav, representando os agentes de 

viagens poder levar os conhecimentos, o  aprendizado e a experiência do  turismo local 

para implantar na nossa região. Essa é a intenção maior e o objetivo que com certeza será 

alcançado”, finalizou. 

http://cristinalira.com/wp-content/uploads/2017/06/Abdon-Gosson-Manoel-Neto-Ana-Maria-Costa-Solange-Portela.jpg
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Comitiva 

Além do presidente Marcelo Queiroz, do diretor Regional do Senac RN, Fernando Virgilio, o 

coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio RN, George Gosson, fazem 

parte da comitiva:; o secretário-adjunto de Turismo do RN, Manoel Gaspar Neto; a 

secretária de Turismo de Natal, Christiane Alecrim; a subsecretária de Turismo e 

coordenador dos polos turísticos do RN, Solange Portela; a secretária de Turismo de São 

Miguel do Gostoso, Janielle Linhares; a secretária de Turismo de Tibau do Sul, Elizabeth 

Bauchwitz; o secretário de Turismo de Serra de São Bento, Clovis Magdiel Figueiredo; o 

presidente da Abav RN, Abdon Gosson; o presidente da ABIH RN, José Odécio Rodrigues; 

o vice-presidente do Natal Convention Bureau, George Costa; a presidente da Emprotur 

RN, Ana Maria Costa; o cônsul honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert; o assessor da 

Diretoria Regional do Senac RN, Estácio Guimarães; e o assessor de Comunicação e 

Marketing do Sistema Fecomércio RN, Luciano Kleiber. 
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Galeria Sesc apresenta exposição “Refugo”, da 
artista Elisa Elsie 
Exposição é da artista Elisa Elsie, 3ª exposição do calendário 2017 chama o 
espectador a refletir e se inquietar sobre a produção de lixo. Vernissage será no 
dia 20 

Foto: Divulgação 
Refletir sobre a produção de lixo individual. Essa é a temática da exposição 
“Refugo”, da artista Elisa Elsie, a 3ª do calendário 2017 da Galeria Sesc. A 
vernissage acontece no dia 20 de junho, às 19h30, no espaço, que fica no Sesc 
Cidade Alta. A mostra é uma iniciativa do Sistema Fecomércio, por meio do 
Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), e fica em cartaz 
até o dia 19 de julho, com entrada gratuita. 
 
A exposição é resultado do trabalho desenvolvido pela artista em dois momentos: 
primeiro no bairro de Ponta Negra e em seguida no bairro do Brooklyn, em Nova 
Iorque. A obra cataloga e evidencia, por meio de fotografias e outros recursos, os 
restos descartados nas ruas da cidade e pelas casas: comidas purulentas, fraldas 
sujas, cabelo, facas, restos de obra, grama, garrafas vazias, jornais, cartas, contas 
e tantos outros elementos que ignoram seus destinos pós rua. 
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O objetivo do projeto é despertar curiosidade do espectador pelo que 
normalmente está oculto. Ao longo da exposição, o visitante poderá vincular a 
fachada das casas e seus respectivos lixos – organizados e fotografados em 
estúdio – de acordo com seu repertório imagético e pessoal. Ao todo, serão 
apresentadas 24 obras, dispostas em mosaicos dípticos ou individuais. 
 
A classificação é livre. Pessoas de qualquer idade são estimuladas a pensar sobre 
este tema tão pertinente, especialmente quando a ligação entre descarte de lixo e 
sustentabilidade está em crescente evidência. Escolas interessadas em agendar 
visitas guiadas poderão fazê-lo por meio do telefone (84) 3133-0360. Caso optem 
pelo Combo Cultural, a visita inclui sessão de cinema com o CineSesc e acesso à 
biblioteca da unidade. 
 
Sobre a Galeria Sesc 
 
Em sua terceira edição, o projeto Galeria Sesc selecionou seis trabalhos de 
artistas potiguares para exposições no Sesc Cidade Alta, unidade localizada em 
Natal. Foram escolhidos para expor este ano entre março e dezembro: “Pelo 
Pescoço” de Daniel Torres; “Olhar mais atento”, do coletivo Urban Sketchers 
Natal; “Refugo”, de Elisa Elsie; “Caixa de lápis”, de Assis Costa; “Arremedos”, de 
Natã Ferreira; e “Duna: a busca de um si a que pertencer”, de Mariana do Vale. 
Cada selecionado receberá um prêmio no valor de R$ 2.300 brutos. 
 
Além do cachê, o Sesc disponibiliza recursos técnicos e financeiros para a 
produção das exposições, assessoria em arte-educação e mediação cultural, 
totalizando R$ 48 mil investidos. 
 
A Galeria Sesc é o único espaço cultural de Natal que conta com mediadores em 
arte visuais durante o período das exposições. Os profissionais desenvolvem o 
papel de elo entre o público visitante e as obras de artes. Além de contextualizar o 
expectador sobre a exposição, o profissional desenvolve ações de arte-educação 
com o público, incluindo grupos escolares. 
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Feira Caicó Mostra Caicó será destaque no 

Festival Gastronômico e Cultural de Caicó 

 
Durante a programação do Festival Gastronômico e Cultural de Caicó, na Ilha 
de Sant’Ana, também será realizada a Feira de Artesanato Caicó Mostra 
Caicó, de 22 a 25 de junho, das 17 às 22h, com mais de 50 expositores. 
Além disso, em parceria com o SESC, a prefeitura organizou uma 
programação cultural especial no palco da Praça de Artesanato da Ilha de 
Sant’Ana. Confira: 

Quinta-feira (22 de junho) 
19h – Orquestra Sanfônica de Parelhas. 
20h – Brincadeira de Calunga – Júlio César. 
 
Sexta-feira (23 de junho) 
19h – Quadrilhas Estrelas do Sertão e Meu Querido Caicó da Escola 
Municipal Irmã Assunta 
20h – Geraldão e forró pé de serra 
 
Sábado (24 de junho) 
19h – Xote das Meninas do Educandário Santa Teresinha 
20h – Violeiro Antônio Silva 
 
Domingo (25 de junho) 
19h – Banda de Música Recreio Caicoense 
20h – Trio Medicó 

 
 

http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2017/06/feiraF.jpg
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Feira de Artesanato Caicó Mostra Caicó 
será destaque no Festival Gastronômico e 
Cultural de Caicó 

 

Durante a programação do Festival Gastronômico e Cultural de Caicó, na Ilha de Sant’Ana, também 

será realizada a Feira de Artesanato Caicó Mostra Caicó, de 22 a 25 de junho, das 17 às 22h, com mais 

de 50 expositores. 

Além disso, em parceria com o SESC, a prefeitura organizou uma programação cultural especial no 

palco da Praça de Artesanato da Ilha de Sant’Ana. Confira: 

http://www.sneri.blog.br/wp-content/uploads/2017/06/FEIRA-CAIC%C3%93-MOSTRA-CAIC%C3%93-1200-696x696.jpg
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Quinta-feira, 22 de junho: 
19h – Orquestra Sanfônica de Parelhas. 

20h – Brincadeira de Calunga – Júlio César. 

Sexta-feira, 23 de junho: 
19h – Quadrilhas Estrelas do Sertão e Meu Querido Caicó da Escola Municipal Irmã Assunta 

20h – Geraldão e forró pé de serra 

Sábado, 24 de junho: 

19h – Xote das Meninas do Educandário Santa Teresinha 

20h – Violeiro Antônio Silva 

Domingo, 25 de junho: 

19h – Banda de Música Recreio Caicoense 

20h – Trio Medicó 
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Feira de Artesanato Caicó Mostra 

Caicó será destaque no Festival 

Gastronômico e Cultural de Caicó 
  

 

Durante a programação do Festival Gastronômico e Cultural de Caicó, na Ilha de 

Sant’Ana, também será realizada a Feira de Artesanato Caicó Mostra Caicó, de 22 a 

25 de junho, das 17 às 22h, com mais de 50 expositores. 

Além disso, em parceria com o SESC, a prefeitura organizou uma programação 

cultural especial no palco da Praça de Artesanato da Ilha de Sant’Ana. Confira: 

http://blogdofsilva.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FEIRA-CAIC%C3%93-MOSTRA-CAIC%C3%93-1200-696x696.jpg


 

CONTINUAÇÃO 

Quinta-feira, 22 de junho: 

19h – Orquestra Sanfônica de Parelhas. 

20h – Brincadeira de Calunga – Júlio César. 

Sexta-feira, 23 de junho: 

19h – Quadrilhas Estrelas do Sertão e Meu Querido Caicó da Escola Municipal Irmã 

Assunta 

20h – Geraldão e forró pé de serra 

Sábado, 24 de junho: 

19h – Xote das Meninas do Educandário Santa Teresinha 

20h – Violeiro Antônio Silva 

Domingo, 25 de junho: 

19h – Banda de Música Recreio Caicoense 

20h – Trio Medicó 
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FOTÓGRAFA FAZ 

EXPOSIÇÃO SOBRE 

PRODUÇÃO E 

DESCARTE DE LIXO 

NO SESC 

 

 
Começa nesta terça-feira, 20 de junho, a exposição “Refugo”. 3ª do calendário 2017 da Galeria Sesc, a 

exposição de Elisa Elsie incita o expectador a refletir sobre o lixo – produção e descarte. 

A vernissage será às 19h30 na galeria, que fica no Sesc Cidade Alta. A mostra é uma iniciativa do 

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

fica em cartaz até o dia 19 de julho, com entrada gratuita. 

A exposição é resultado do trabalho desenvolvido pela fotógrafa em dois momentos: primeiro no bairro 

de Ponta Negra e em seguida no bairro do Brooklyn, em Nova Iorque. 

https://i0.wp.com/apartamento702.com.br/wp-content/uploads/2017/06/Refugo.jpg?fit=1438%2C986&ssl=1
https://i0.wp.com/apartamento702.com.br/wp-content/uploads/2017/06/Refugo.jpg?fit=1438%2C986&ssl=1
https://apartamento702.com.br/10-jovens-fotografos-natalenses-voce-precisa-conhecer/
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A obra cataloga e evidencia, por meio de fotografias e outros recursos, os restos descartados nas ruas 

da cidade e pelas casas: comidas purulentas, fraldas sujas, cabelo, facas, restos de obra, grama, garrafas 

vazias, jornais, cartas, contas e tantos outros elementos que ignoram seus destinos pós rua. 

O objetivo do projeto é despertar curiosidade do espectador pelo que normalmente está oculto. Ao 

longo da exposição, o visitante poderá vincular a fachada das casas e seus respectivos lixos – 

organizados e fotografados em estúdio – de acordo com seu repertório imagético e pessoal. Ao todo, 

serão apresentadas 24 obras, dispostas em mosaicos dípticos ou individuais. 

A classificação é livre. Pessoas de qualquer idade são estimuladas a pensar sobre este tema tão 

pertinente, especialmente quando a ligação entre descarte de lixo e sustentabilidade está em crescente 

evidência. 

Escolas interessadas em agendar visitas guiadas poderão fazê-lo por meio do telefone (84) 3133-0360. 

Caso optem pelo Combo Cultural, a visita inclui sessão de cinema com o CineSesc e acesso à 

biblioteca da unidade. 
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Cotidiano 

Exposição "Refugo" desafia a imaginação na 

Galeria do Sesc 

 
Lixo 

Uma garrafa de bebida, uma carteira de cigarro, cerveja, café, pão, maçã, resto de lata de 

sardinha, pedaço de casca de ovo, embalagem de remédio e outros restos. Tudo 

superorganizado, obedecendo uma progressão dos tons desses produtos descartadas. Sobre um 

fundo branco. E uma pergunta que não cala: quem são as pessoas por trás destes descartes? 

Essa é a inquietação proposta pela exposição "Refugo", da artista visual potiguar Elisa Elsie, 

que entra em cartaz hoje na Galeira Sesc, com abertura marcada para as 19h30. Ao todo são 19 

imagens: 10 de lixo disposto e organizado,  sete de fachadas de casas e dois dipticos nos quais 

estão unidos os detritos e residência de onde saíram.   

Além de imaginar quem são as pessoas que gerram esse lixo há também a provocação para 

pensar de que casa veio o rejeito. E permanece, por mais óbvio que possa parecer, sempre a 

dúvida e a impossibilidade da descoberta, por mais revelador que seja o imóvel e suas 

pistas.  Não há que se duvidar da possibilidade que algum dono de uma dessas casas acabe 

visitando a exposição e reconheça ali, numa galeria de arte, aquilo que não mais lhe serviu.  

A exposição é resultado do trabalho desenvolvido pela artista em dois momentos distintos: 

primeiro no bairro de Ponta Negra e, em seguida, no bairro do Brooklyn, Nova Iorque. A obra 

cataloga, organiza, evidencia e resgata memórias, por meio de fotografias e outros recursos,por 

meio dos restos descartados nas ruas da cidade: são comidas, fraldas, cabelo, facas, restos de  

http://www.novonoticias.com/cotidiano
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obra, grama, garrafas vazias, jornais, cartas, contas e tantos outros elementos que ignoram seus 

destinos pós rua. 

Ao longo da exposição, o visitante poderá percorrer visualmente os locais de coleta, criar suas 

próprias histórias ao ver o lixo do outro, ouvir detalhes do projeto narrados pela artista e ainda 

vincular (ou não) a fachada das casas a seus respectivos lixos. Ao todo, serão apresentadas 19 

obras, dispostas em mosaicos dípticos ou individuais. 

A mostra é uma iniciativa do Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio 

do Rio Grande do Norte (Sesc RN), e fica em cartaz até o dia 19 de julho, com entrada 

gratuita. A classificação é livre. Pessoas de qualquer idade são estimuladas a pensar sobre este 

tema tão pertinente, especialmente quando a ligação entre descarte de lixo e sustentabilidade 

está em crescente evidência. Escolas interessadas em agendar visitas guiadas poderão fazê-lo 

por meio do telefone (84) 3133-0360. Caso optem pelo Combo Cultural, a visita inclui sessão 

de cinema com o CineSesc e acesso à biblioteca da unidade. 

Galeria 

Em sua terceira edição, o projeto Galeria Sesc selecionou seis trabalhos de artistas potiguares 

para exposições no Sesc Cidade Alta, unidade localizada em Natal. Foram escolhidos para 

expor este ano entre março e dezembro: “Pelo Pescoço” de Daniel Torres; “Olhar mais 

atento”, do coletivo Urban Sketchers Natal; “Refugo”, de Elisa Elsie; “Caixa de lápis”, de 

Assis Costa; “Arremedos”, de Natã Ferreira; e “Duna: a busca de um si a que pertencer”, de 

Mariana do Vale. Cada selecionado receberá um prêmio no valor de R$ 2.300 brutos. 

Além do cachê, o Sesc disponibiliza recursos técnicos e financeiros para a produção das 

exposições, assessoria em arte-educação e mediação cultural, totalizando R$ 48 mil 

investidos.  

A Galeria Sesc é o único espaço cultural de Natal que conta com mediadores em arte visuais 

durante o período das exposições. Os profissionais desenvolvem o papel de elo entre o público 

visitante e as obras de artes. Além de contextualizar o espectador sobre a exposição, o 

profissional desenvolve ações de arte-educação com o público, incluindo grupos escolares. 

Serviço: 

O quê? Galeria Sesc apresenta exposição “Refugo” 

Vernissage?20 de junho (terça-feira) | 19h30 

Período da exposição? De 21 de junho a 19 de julho, das 9h às 19h (exceto finais de semana e 

feriados) 

Onde? Sesc Cidade Alta  

(Rua Coronel Bezerra, 33, Cidade Alta) 

Agendamento escolar?Escolas interessadas  

devem ligar para (84) 3133-0360 

ENTRADA GRATUITA 
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Prêmio Sesc de Literatura 

 

O mossoroense José Almeida Júnior foi o vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2017 como melhor na 

categoria Romance com o livro “Última Hora. A  obra narra a história de um jornalista torturado pela 

ditadura de Getúlio Vargas que acaba indo trabalhar no jornal Última Hora, fundado pelo jornalista 
Samuel Wainer em 1951, com apoio de Getúlio, para contrapor a imprensa de oposição ao presidente.  

O potiguar vive há 10 anos em Brasília, onde é defensor público do Distrito Federal. Seu livro será 

publicado em novembro, pela editora Record. Por causa do prêmio, no mês de julho o autor participa 

como convidado de seu primeiro evento literário, a Festa Literária Internacional de Paraty. Também 

deve integrar a agenda literária dos eventos onde o Sesc participa.  

 
 

http://www.liegebarbalho.com/premio-sesc-de-literatura/
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Ex-aluno da UERN conquista Prêmio 

SESC de Literatura 
Livro “Última Hora”, de autoria de José Almeida Júnior, venceu na categoria romance 

Por Iuska Freire/Portal UERN 

 

JOSÉ ALMEIDA JÚNIOR ESTUDOU DIREITO NA UERN (FOTO: CEDIDA) 

 

Egresso do curso de Direito da UERN, o defensor público José Almeida Júnior conquistou um dos prêmios 

literários mais concorridos do país – a 14ª Edição do Prêmio SESC de Literatura. O livro “Última Hora”, de 

autoria de José Almeida Júnior, foi vencedor na categoria romance. Este é o romance de estreia do autor e será 
editado pela Record. 

José Almeida Júnior é mossoroense, tem pós-graduação em Direito Processual pela Universidade do Amazonas-

UNAMA e em Direito Civil pela Universidade Anhanguera. Há 10 anos mora em Brasília/DF, onde exerce o 

cargo de Defensor Público do Distrito Federal. 
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O prêmio SESC de Literatura é considerado o mais importante para o autor estreante, especialmente por revelar 

talentos. “É muito importante porque proporciona a publicação numa grande editora e insere o autor no circuito 

cultural do SESC em todo país. Já fui convidado para participar da programação do SESC na Flip desse ano”, 

comentou José Almeida. 

A previsão de entrega do prêmio é para novembro. “Em dezembro pretendo fazer o lançamento em Mossoró, 
provavelmente na UERN. O gosto pela literatura veio dos tempos do Colégio Diocesano. Tínhamos uma turma 

que se reunia para conversar sobre literatura. Íamos, após a aula, à biblioteca municipal, sebos e lojas de 1,99, que 

vendiam livros de coleções antigas da Folha e Estadão”, afirmou José Almeida. 

Sobre o livro 
“Última Hora” trata de uma romance histórico passado no jornal homônimo fundado por Samuel Wainer, em 
1951, com ajuda de Getúlio Vargas, para fazer um contraponto à imprensa que era oposição ao presidente. O livro 

é narrado sob ponto de vista de um personagem fictício chamado Marcos. Por ter sido vítima de tortura no Estado 

Novo, Marcos reluta em trabalhar para o periódico, mas acaba aceitando a oferta de Wainer em razão de 

problemas financeiros. Vivendo o dilema de escrever para um jornal que apoia o governo de Vargas, Marcos 
acompanha a Última Hora desde a fundação até as crises que quase levam ao seu fechamento. 

Para embasar os fatos históricos narrados no romance, o autor consultou jornais da época, anais da Câmara dos 

Deputados, autos da CPI que investigou o Última Hora, além de vasta bibliografia, que incluiu biografias, livros de 

história, dissertações de mestrado e teses de doutorado a respeito do tema. 
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Vereadores iniciam 

atividades do Câmara 

Cidadã no bairro de Nazaré 
Começaram a ser oferecidos na manhã de hoje (20) uma gama de serviços e 

atividades sócio-assistenciais no bairro de Nazaré, zona Norte de Natal, por 

meio do projeto Câmara Cidadão, em que a Câmara Municipal de Natal se 

instala com suas atividades legislativas e serviços de parceiros em bairros da 

cidade. A abertura desta edição ocorreu com a presença de vereadores, 

servidores, populares e ainda a Secretária Estadual de Trabalho e 

Assistência Social, Juliane Faria, representando o governador Robinson 

Faria; o deputado estadual Jacó Jácome (PSD), representando a Assembleia 

Legislativa; e a secretária adjunta de Planejamento do Município, Joana 

Guerra, representando do prefeito Carlos Eduardo. 

“O Câmara Cidadã tem o objetivo de aproximar a população cada vez mais 

da Câmara, que vai ouvir e levar as reivindicações para a Prefeitura. Os 

vereadores estão aqui com seus gabinetes itinerantes para isso. Essa edição 

está maior que a edição passada, com mais serviços, mais atividades 

desenvolvidas, mais parceiros e com isso temos certeza que terá um sucesso 

maior que a anterior”, destacou o presidente da Câmara vereador Raniere 

Barbosa (PDT). Com a parceria do Governo do Estado e da Prefeitura de 

Natal, além das instituições do Sistema Fecomércio RN (Sesc e Senac) e 

parceiros, como a universidade Estácio de Sá, Forças Armadas, Academia 

Norte-riograndense de Letras e ONGs, até a próxima quinta-feira (22), as 

atividades da Câmara Municipal de Natal serão realizadas no Santuário dos 

Mártires, bairro de Nazaré, onde haverá programação social, legislativa, 

religiosa, esportiva e cultural. Os vereadores estarão no local debatendo os 

principais problemas da região e diversos serviços gratuitos serão oferecidos 

aos moradores. 
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O evento recebeu elogios da secretária de Assistência Social do Estado, 

Juliane Faria, que disse estar honrada em poder representar o estado que 

está sendo parceiro do projeto, com serviços de saúde e do ITEP no local. “É 

uma honra poder colaborar com serviços do Governo do Estado no Câmara 

Cidadã. Este é um momento de integração da população com a Câmara. E 

vamos trabalhar para que essa integração também com o Governo seja ainda 

maior porque o Governo não trabalha com bandeiras partidárias, mas na 

certeza de que a bandeira a ser levantada é abandeira pelo povo de Natal”, 

disse. Para o vereador Aroldo Alves (PMDB), morador do bairro de Nazaré, a 

Câmara acerta ao ir ao encontro da população. “É uma honra ver a Câmara 

vim ao bairro que moro. Ver a Câmaa sair de quatro paredes e mostrar ao 

povo como a gente trabalha e que o povo tem vez na Câmara”, destacou. 
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Vereadores iniciam atividades do Câmara 

Cidadã no bairro de Nazaré, na zona Oeste 

Vereadores estarão no local debatendo os principais problemas da região e diversos 

serviços gratuitos serão oferecidos aos moradores da localidade 

 

José Aldenir / Agora Imagens 
Ação acontece no Santuário dos Mártires, no bairro de Nazaré 

Redação 

Começaram a ser oferecidos na manhã desta terça-feira, 20, uma gama de 
serviços e atividades sócio-assistenciais no bairro de Nazaré, zona Oeste de Natal, 
por meio do projeto Câmara Cidadã, em que a Câmara Municipal de Natal se 
instala com suas atividades legislativas e serviços de parceiros em bairros da 
cidade. A abertura desta edição ocorreu com a presença de vereadores, 
servidores, populares e ainda a Secretária Estadual de Trabalho e Assistência 
Social, Juliane Faria, representando o governador Robinson Faria; o deputado 
estadual Jacó Jácome (PSD), representando a Assembleia Legislativa; e a 
secretária adjunta de Planejamento do Município, Joana Guerra, representando 
do prefeito Carlos Eduardo Alves (PDT). 

“O Câmara Cidadã tem o objetivo de aproximar a população cada vez mais da 
Câmara, que vai ouvir e levar as reivindicações para a Prefeitura. Os vereadores 
estão aqui com seus gabinetes itinerantes para isso. Essa edição está maior que a 
edição passada, com mais serviços, mais atividades desenvolvidas, mais parceiros 
e com isso temos certeza que terá um sucesso maior que a anterior”, destacou o 
presidente da Câmara vereador Raniere Barbosa (PDT). 

Com a parceria do Governo do Estado e da Prefeitura de Natal, além das 
instituições do Sistema Fecomércio RN (Sesc e Senac) e parceiros, como a 
universidade Estácio de Sá, Forças Armadas, Academia Norte-riograndense de  
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Letras e ONGs, até a próxima quinta-feira, 22, as atividades da Câmara Municipal 
de Natal serão realizadas no Santuário dos Mártires, bairro de Nazaré, onde 
haverá programação social, legislativa, religiosa, esportiva e cultural. Os 
vereadores estarão no local debatendo os principais problemas da região e 
diversos serviços gratuitos serão oferecidos aos moradores. 

O evento recebeu elogios da secretária de Assistência Social do Estado, Juliane 
Faria, que disse estar honrada em poder representar o estado que está sendo 
parceiro do projeto, com serviços de saúde e do ITEP no local. “É uma honra 
poder colaborar com serviços do Governo do Estado no Câmara Cidadã. Este é 
um momento de integração da população com a Câmara. E vamos trabalhar para 
que essa integração também com o Governo seja ainda maior porque o Governo 
não trabalha com bandeiras partidárias, mas na certeza de que a bandeira a ser 
levantada é abandeira pelo povo de Natal”, disse. Para o vereador Aroldo Alves 
(PMDB), morador do bairro de Nazaré, a Câmara acerta ao ir ao encontro da 
população. “É uma honra ver a Câmara vim ao bairro que moro. Ver a Câmara 
sair de quatro paredes e mostrar ao povo como a gente trabalha e que o povo tem 
vez na Câmara”, destacou. 

Confira a programação: 

Terça-feira (20) 

14h00 – Início da Sessão Ordinária. 
Local: Plenário. 

15h00 – Apresentações Teatrais. 
Local: Praça de Convivência. 

15h30 – Programação Infantil no Cinema. 
Local: Área do Cinema. 

19h00 – Sessão Solene. 
Local: Plenário. 

Programação cultural e Musical: 

16h00 – Apresentação do Boi de Reis de Nazaré 
Local: Pavilhão. 

17h30 – Apresentação Musical “Os Caras”. 
Local: Pavilhão. 

18h00 – Banda Marcial do Judite. 
Local: Escadaria da Igreja. 

18h30 – Flavio Show. 
Local: Pavilhão. 

19h00 – Nilmara Santos. 
Local: Praça de Convivência. 

19h30 – Alvamar. 
Local: Praça de Convivência. 
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20h00 – Miguel Calixtone. 
Local: Praça de Convivência. 

Programação Religiosa Católica: 

9h00 – Terço dos Mártires. 
Local: Santuário. 

15h00 – Terço da Misericórdia com exposição do Santíssimo 
Local: Santuário. 

18h00 – Terço Mariano. 
Local: Capela de Nazaré. 

19h00 – Abertura do Tríduo do Coração de Jesus. 
Local: Capela de Nazaré. 

21 de junho (quarta-feira) 

8h00 – Início de Cursos de Formação. 
Locais: Marly Sarney e Unidade de Saúde de Nazaré. 

8h30 – Pelada dos Vereadores e Assessores. 
Local: Campo de Futebol de Nazaré. 

9h00 – Início das Ações Sociais. 
Local: Área do Evento. 

9h00 – Câmara na escola. 
Local: Escola Municipal São Francisco de Assis. 

9h00 – Torneio de Futebol de Jovens com Premiação. 
Local: Minicampo da Praça dos Mártires. 

9h00 – Contação de histórias infantis. 
Professora Sabina Pires. 

9h00 – Oficina “Conhecendo o bairro onde moro”. 
Professora Udymar Pessoa (Atividade do Memorial) 

10h00 – Audiência Pública. 
Local: Plenário. 

14h00 – Início da Sessão Ordinária. 
Local: Plenário. 

14h00 – Aula de cidadania. 
Vereador Aroldo Alves. 

14h30 – Torneio Sub-15. 
Local: Campo de Futebol de Nazaré. 

15h00 – Apresentações Teatrais. 
Local: Praça de Convivência. 

15h00 – PROERD PM/RN. 
Cabo Rocha. 
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15h30 – Programação Infantil no Cinema. 
Local: Área do Cinema. 

Programação cultural e Musical: 

16h00 – Apresentação de Capoeira Professor Toninho Pantera. 
Local: Praça de Convivência. 

16h30 – Apresentação do Pastoril de Nazaré. 
Local: Pavilhão. 

17h00 – Black Show. 
Local: Pavilhão. 

17h40 – Ricardo Seixas 
Local: Pavilhão. 

18h30 – Jackson Lima. 
Local: Praça. 

19h10 – Junior Aguiar. 
Local: Praça. 

20h00 – Marcio Show. 
Local: Praça. 

Programação Religiosa evangélica: 

19h30 – Culto Evangélico. 
Local: Igreja Batista do Bom Pastor. 

Programação Religiosa Católica: 

9h00 – Terço dos Mártires. 
Local: Santuário. 

15h00 – Terço da Misericórdia com exposição do Santíssimo 
Local: Santuário. 

18h00 – Terço Mariano. 
Local: Capela de Nazaré. 

19h00 – Abertura do Tríduo do Coração de Jesus. 
Local: Capela de Nazaré. 

22 de junho (quinta-feira) 

8h00 – Início de Cursos de Formação. 
Locais: Marly Sarney e Unidade de Saúde de Nazaré. 

9h00 – Início das ações sociais. 
Local: Área do Evento. 

9h00 – Sessão Solene. 
Local: Plenário. 

10h00 – Audiência Pública. 
Local: Plenário. 
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14h00 – Início da Sessão Ordinária. 
Local: Plenário. 

15h00 – Teatro e Contação de História. 
Local: Praça de Convivência. 

15h30 – Sessão Especial da 11ª Mostra de Cinema e Direitos 
Humanos “De que lado me olhas” e “Petro Pobre e Puto”. 
Local: Área do Cinema. 

15h00 – Concentração para o 1º Passeio Ciclístico. 
Local: Igreja dos Mártires. 

Programação cultural e Musical: 

16h00 – Apresentação da Quadrilha do Marly Sarney. 
Local: Praça de Convivência. 

17h00 – Robertinho dos Teclados. 
Local: Pavilhão. 

17h40 – Quadrilha dos Beijoqueiros. 
Local: Pavilhão. 

18h00 – Projeto Mulheres do Axé. 
Local: Praça de Convivência. 

19h00 – Zumba Mulheres Ativas. 
Local: Praça de Convivência. 

19h30 – Adriez dos Teclados. 
Local: Praça de Convivência. 

20h00 – Banda Nana Neném. 
Local: Praça de Convivência. 

19h00 – Sessão Solene. 
Local: Plenário. 

Programação Religiosa Católica: 

9h00 – Terço dos Mártires. 
Local: Santuário. 

15h00 – Terço da Misericórdia com exposição do Santíssimo 
Local: Santuário. 

18h00 – Terço Mariano. 
Local: Capela de Nazaré. 

19h00 – Abertura do Tríduo do Coração de Jesus. 
Local: Capela de Nazaré. 
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PREFEITURA DE MOSSORÓ, SEBRAE E SENAC 

REALIZARÃO I OFICINA DE TURISMO 

A Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM), Sebrae e Senac realizarão neste mês de junho a I Oficina de Turismo 

– Mercado e Profissionalização. O objetivo é capacitar e atualizar os agentes de viagem de Mossoró e Região, 

através de palestras orientativas, com apresentações dinâmicas e temas de interesse do público-alvo.  

 

As palestras serão divididas em três períodos de 20 minutos e, além dos agentes de viagem, também serão 

convidados profissionais do setor, estudantes e demais interessados no turismo. A Oficina será realizada no dia 21 

de junho, no auditório do Sebrae, das 16 às 18 horas. A expectativa é reunir 80 participantes. As inscrições estão 

abertas nos telefones 0800 570 0800 e 3317-8800.  

 

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agricultura e Turismo, Lahyre Rosado Neto, 

ressalta que o turismo é um dos segmentos que mais movimenta a economia no mundo e o trabalho é para que em 

Mossoró não seja diferente. “Tudo passa pela qualificação. A gente precisa ter mão de obra qualificada para 

incrementar o turismo na nossa região. E essa oficina está sendo realizada nesse sentido”, destaca. 
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Confira aspectos de Trier, na Alemanha, que 
encanta a delegação do turismo potiguar 

Liderada pelo presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, a comitiva de representantes 

do Estado, de municípios turísticos e de entidades empresariais do Rio Grande do Norte, que está 

cumprindo agenda no estado alemão da Renânia-Palatinado ao longo desta semana, foi recebida nesta 

segunda-feira (19) pelo gerente executivo da Câmara de Indústrias e Comércio (IHK) da cidade de 

Trier, no estado alemão da Renânia-Palatinado, Jan Glockauer. 

O diretor regional do Senac-RN, Fernando Virgilio, aproveitou a ocasião para fazer uma apresentação 

sucinta de algumas das parcerias já firmadas com o estado alemão. Ele destacou o fato de que, desde 

2015, o portfólio de cursos do Senac no eixo de Turismo vem sendo incrementado, sobretudo na área 

de Gastronomia, graças ao intercâmbio com a Renânia-Palatinado. 

 

Comitiva do RN passou o dia em Trier 

Um dos pilares do segmento na cidade de Trier é o setor de eventos. Para o turista de lazer, há visitas 

guiadas temáticas, aproveitando o perfil histórico da região, que tem cinco monumentos declarados 

pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade, além de ligação ancestral com os tempos 

áureos do Império Romano. 

A região dos rios Mosel e Reno, que inclui as cidades de Trier, Koblenz, Oberwessel, Binger, recebe 

por ano cerca de 2,3 milhões de turistas, que movimentam mais de 1,2 bilhão de euros (cerca de R$ 4 

bilhões). Somente a cidade de Trier recebe 430 mil turistas por ano. São quase 800 mil pernoites, com 

ocupação média anual na casa dos 73%. 

A cidade de Trier fica no Vale do Rio Mosel e foi fundada pelo imperador romano Augusto, em 16 A.C, 

com o nome de Augusta Treverorum. A área, porém, foi ocupada pelos celtas muitos séculos antes de 

os romanos chegarem. Trier se tornou a residência preferida de vários imperadores romanos, inclusive 

Constantino, o Grande, o primeiro imperador cristão. Quando o poder dos romanos acabou, os francos 

tomaram a cidade, em 459 D.C. 

http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/87812/trier
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No século 12, Trier virou centro importante para bispos e arcebispos. Na Idade Média, o Arcebispo de 

Trier foi um príncipe eclesiástico importante, controlando as terras da fronteira francesa até o Rio Reno. 

Ele também foi um dos sete eleitores do Sacro Império Romano. 

Muitas vezes, por sua localização estratégica, Trier foi pega de surpresa por guerras entre a França e a 

Alemanha. Como resultados das Guerras Napoleônicas, Trier virou francesa em 1794. Mas com a 

derrota final dos franceses, em 1815, voltou a ser alemã. 

Trier também é conhecida como a “Roma do Norte”. Como muitas cidades alemãs, sofreu vários 

estragos durante a Segunda Guerra Mundial, mas se reergueu e resguardou atrações arqueológicas e 

arquitetônicas. 

Vale ressaltar foi em Trier que nasceu o lendário Karl Marx (filósofo, sociólogo, jornalista e 

revolucionário socialista, autor da Obra Prima “O Capital”, na qual traçou as bases das relações de 

trabalho do modelo capitalista), em 1818. A casa onde ele nasceu é hoje é museu e centro de estudos. 

http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/87812/trier-2
http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/87812/trier-2
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Comitiva potiguar se aprofunda no Sistema 

Dual, modelo alemão para mão de obra 

Sistema Dual forma por ano 4.200 pessoas apenas em Trier e 780 mil na Alemanha 

inteira 

 

Divulgação 
Comitiva potiguar na Alemanha 

Redação 

Dando continuidade à extensa programação que cumpre até o final desta semana 
no estado alemão da Renânia-Palatinado, a comitiva potiguar participou de um 
workshop sobre o Sistema Dual de Formação e Aperfeiçoamento, ministrado pelo 
consultor da Câmara de Comércio e Turismo da cidade de Trier, Christian Reuter. 
O sistema tem como base a forte integração entre a sala de aula e a prática nas 
empresas, sobretudo nas áreas de comércio, serviços, turismo e indústria; além 
da total ausência do Poder Público no relacionamento entre empresas e alunos. 

O Sistema Dual forma por ano 4.200 pessoas apenas em Trier e 780 mil na 
Alemanha inteira. Todas as formações são de, no mínimo dois anos, podendo 
chegar a três. A cada ano, dois mil novos aprendizes se inscrevem em algum curso 
do Sistema Dual apenas nas cidades da região dos rios Mosel e Reno. São cerca de 
180 profissões incluídas no formato Dual que tem, entre suas caraterísticas, um 
modelo rígido de avaliação final, que inclui até três avaliadores para cada exame. 
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O maior diferencial do Sistema Dual é que um terço do tempo total do curso é 
realizado dentro das empresas, com os formandos atuando como aprendizes por 
até oito horas por dia. A formação no modelo Dual é equivalente a uma graduação 
universitária (terceiro grau). A Alemanha é o país onde o modelo é mais popular 
no mundo. Estima-se que cerca de um terço dos jovens alemães encaminhem sua 
vida acadêmica para o formato Dual, contra uma média de 10% no restante da 
Europa. Vale ressaltar que o trabalhador alemão é considerado um dos mais bem 
preparados do mundo em diversas áreas, incluindo a Gastronomia, a Manufatura 
(indústrias variadas) e o Turismo. 

“É muito importante ressaltarmos que o aprendiz do Sistema Dual não é tratado 
pelas empresas como mais um dos seus colaboradores. Há uma preocupação em, 
de fato, qualificá-lo para aquela profissão e, em muitas empresas, áreas inteiras 
específicas para a atuação dos aprendizes do Sistema Dual”, afirmou o consultor 
da IHK Trier, Christian Reuter. O percentual de absorção efetiva dos profissionais 
formados pelo Sistema Dual pelas empresas alemãs é de “praticamente 100%”, 
segundo Reuter. 

Legislação no Brasil é barreira 

No workshop ministrado para a comitiva potiguar, duas coisas ficaram muito 
claras. A primeira é que o profissional formado por meio do Dual tem um nível de 
qualidade primoroso e é, em sua maioria, o que os europeus chamam de 
“multitarefa”. O profissional de Gastronomia, por exemplo, é um verdadeiro 
Gestor de Alimentos e Bebidas, participando ativamente de todas as etapas do 
processo de gerenciamento do setor de A&B, desde a escolha dos fornecedores, 
negociação de preços, adequação de cardápios e aquisição dos insumos. E isto 
não apenas nos hotéis mas, também, em restaurantes. 

O outro ponto que ficou claro é que este leque maior de qualificação e habilidades 
garantido pelo Formato Dual esbarra em questões da legislação trabalhista 
brasileira. “Infelizmente, boa parte dos nossos profissionais formados para o 
Turismo não conseguem ter uma visão mais ampla do negócio onde eles 
trabalham. E isso é ruim para as empresas e para o colaborador, que poderia, 
entre outras coisas, ser melhor remunerado em virtude de desempenhar mais 
funções. No entanto, ainda esbarramos na legislação trabalhista”, comentou o 
presidente da ABIH RN, José Odécio Rodrigues. 

O presidente da seccional potiguar da Associação Brasileira dos Agentes de 
Viagem (Abav RN), hoteleiro Abdon Gosson, reforçou o entendimento de 
Rodrigues dizendo que, infelizmente, a maioria das coisas que viu sobre o 
Sistema Dual são utópicas para a realidade brasileira. “Temos o Código Brasileiro 
de Ocupações, o CBO, que é extremamente rígido e pouco abrangente. Não 
podemos investir na formação de um profissional que tenha um espectro mais 
amplo de atuação e qualificação porque vivemos sob a ameaça do chamado 
‘desvio de função’. Sem dúvida, isto tolhe severamente a mudança no perfil do 
profissional de turismo. Do perfil e até dos valores de sua remuneração”, disse 
Gosson. 

O consultor da IHK Trier fez questão de pontuar que na Alemanha, dentro do 
Sistema Dual, o investimento na qualificação dos profissionais dentro da empresa  
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é totalmente do setor privado e que não há interferência nenhuma do Poder 
Público nem mesmo no percentual de alunos-estudantes que precisam ou podem 
ser mantidos. “O mercado regula isso. É importante para o empresário ter 
profissionais melhor qualificados e que possam atingir mais rapidamente a 
integralidade da sua produtividade. Nossa filosofia é dar um ensinamento que 
seja o mais amplo possível e ainda criar novas linhas de qualificação em perfeita 
sintonia com o que o mercado, com o que o consumidor espera das empresas”, 
disse. 

“Sabemos de todas as limitações e dificuldades, mas iremos continuar debatendo 
formas de levar para o Rio Grande do Norte pelo menos uma versão adaptada do 
Sistema Dual, evoluindo a partir de alguns formatos que já temos no Senac. 
Inclusive, em dezembro deste ano, receberemos o Christian Reuter em Natal para 
darmos sequência aos pontos que precisam ser trabalhados”, afirmou o 
presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 

A comitiva 

Liderada pelo presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, a comitiva 
de representantes do Estado, de municípios turísticos e de entidades empresariais 
do Rio Grande do Norte cumpre agenda na Alemanha a convite do estado alemão 
da Renânia-Palatinado, que custeou integralmente todas as despesas (aéreo, 
inclusive taxas de embarque, hospedagem, transportes e refeições). A ideia da 
viagem não é divulgar ou promover o destino RN mas, sim, trocar experiências de 
gestão, marketing e capacitação de mão de obra no setor turístico. 

Além do presidente Marcelo Queiroz e do diretor Regional do Senac RN, 
Fernando Virgílio, fazem parte da comitiva: o secretário-adjunto de Turismo do 
RN, Manoel Gaspar Neto; a secretária de Turismo de Natal, Christiane Alecrim; o 
coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio RN, George 
Gosson; a subsecretária de Turismo e coordenador dos polos turísticos do RN, 
Solange Portela; a secretária de Turismo de São Miguel do Gostoso, Janielle 
Linhares; a secretária de Turismo de Tibau do Sul, Elizabeth Bauchwitz; o 
secretário de Turismo de Serra de São Bento, Clovis Magdiel Figueiredo; o 
presidente da Abav RN, Abdon Gosson; o presidente da ABIH RN, José Odécio 
Rodrigues; o vice-presidente do Natal Convention Bureau, George Costa; a 
presidente da Emprotur RN, Ana Maria Costa; o cônsul honorário da Alemanha 
no RN, Axel Geppert; o assessor da Diretoria Regional do Senac RN, Estácio 
Guimarães; e o assessor de Comunicação e Marketing do Sistema Fecomércio RN, 
Luciano Kleiber. 
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Comitiva potiguar se aprofunda no 

Sistema Dual, modelo alemão moderno 

e eficaz para formação de mão de obra 

 

Dando continuidade à extensa programação que cumpre até o final desta semana no 

estado alemão da Renânia-Palatinado, a comitiva potiguar participou de um workshop 

sobre o Sistema Dual de Formação e Aperfeiçoamento, ministrado pelo consultor da 
Câmara de Comércio e Turismo da cidade de Trier, Christian Reuter. O sistema tem como 

base a forte integração entre a sala de aula e a prática nas empresas, sobretudo nas áreas 

de comércio, serviços, turismo e indústria; além da total ausência do Poder Público no 
relacionamento entre empresas e alunos. 

O Sistema Dual forma por ano 4.200 pessoas apenas em Trier e 780 mil na Alemanha 

inteira. Todas as formações são de, no mínimo dois anos, podendo chegar a três. A cada 

ano, dois mil novos aprendizes se inscrevem em algum curso do Sistema Dual apenas nas 
cidades da região dos rios Mosel e Reno. São cerca de 180 profissões incluídas no formato 

Dual que tem, entre suas caraterísticas, um modelo rígido de avaliação final, que inclui até 

três avaliadores para cada exame. 

O maior diferencial do Sistema Dual é que um terço do tempo total do curso é realizado 
dentro das empresas, com os formandos atuando como aprendizes por até oito horas por 

dia. A formação no modelo Dual é equivalente a uma graduação universitária (terceiro 

grau). A Alemanha é o país onde o modelo é mais popular no mundo. Estima-se que cerca 
de um terço dos jovens alemães encaminhem sua vida acadêmica para o formato Dual, 

contra uma média de 10% no restante da Europa. Vale ressaltar que o trabalhador alemão 

é considerado um dos mais bem preparados do mundo em diversas áreas, incluindo a 
Gastronomia, a Manufatura (indústrias variadas) e o Turismo. 

“É muito importante ressaltarmos que o aprendiz do Sistema Dual não é tratado pelas 

empresas como mais um dos seus colaboradores. Há uma preocupação em, de fato, 

qualificá-lo para aquela profissão e, em muitas empresas, áreas inteiras específicas para a 
atuação dos aprendizes do Sistema Dual”, afirmou o consultor da IHK Trier, Christian 

Reuter. O percentual de absorção efetiva dos profissionais formados pelo Sistema Dual 

pelas empresas alemãs é de “praticamente 100%”, segundo Reuter. 

http://cristinalira.com/wp-content/uploads/2017/06/alemanha-3.jpg
http://cristinalira.com/wp-content/uploads/2017/06/alemanha-3.jpg
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Legislação no Brasil é barreira 

No workshop ministrado para a comitiva potiguar, duas coisas ficaram muito claras. A 

primeira é que o profissional formado por meio do Dual tem um nível de qualidade 

primoroso e é, em sua maioria, o que os europeus chamam de “multitarefa”. O profissional 
de Gastronomia, por exemplo, é um verdadeiro Gestor de Alimentos e Bebidas, 

participando ativamente de todas as etapas do processo de gerenciamento do setor de 

A&B, desde a escolha dos fornecedores, negociação de preços, adequação de cardápios e 

aquisição dos insumos. E isto não apenas nos hotéis mas, também, em restaurantes. 

O outro ponto que ficou claro é que este leque maior de qualificação e habilidades 

garantido pelo Formato Dual esbarra em questões da legislação trabalhista brasileira. 

“Infelizmente, boa parte dos nossos profissionais formados para o Turismo não conseguem 

ter uma visão mais ampla do negócio onde eles trabalham. E isso é ruim para as empresas 
e para o colaborador, que poderia, entre outras coisas, ser melhor remunerado em virtude 

de desempenhar mais funções. No entanto, ainda esbarramos na legislação trabalhista”, 

comentou o presidente da ABIH RN, José Odécio Rodrigues. 

O presidente da seccional potiguar da Associação Brasileira dos Agentes de Viagem (Abav 
RN), hoteleiro Abdon Gosson, reforçou o entendimento de Rodrigues dizendo que, 

infelizmente, a maioria das coisas que viu sobre o Sistema Dual são utópicas para a 

realidade brasileira. “Temos o Código Brasileiro de Ocupações, o CBO, que é 
extremamente rígido e pouco abrangente. Não podemos investir na formação de um 

profissional que tenha um espectro mais amplo de atuação e qualificação porque vivemos 

sob a ameaça do chamado ‘desvio de função’. Sem dúvida, isto tolhe severamente a 
mudança no perfil do profissional de turismo. Do perfil e até dos valores de sua 

remuneração”, disse Gosson. 

O consultor da IHK Trier fez questão de pontuar que na Alemanha, dentro do Sistema 

Dual, o investimento na qualificação dos profissionais dentro da empresa é totalmente do 
setor privado e que não há interferência nenhuma do Poder Público nem mesmo no 

percentual de alunos-estudantes que precisam ou podem ser mantidos. “O mercado regula 

isso. É importante para o empresário ter profissionais melhor qualificados e que possam 
atingir mais rapidamente a integralidade da sua produtividade. Nossa filosofia é dar um 

ensinamento que seja o mais amplo possível e ainda criar novas linhas de qualificação em 

perfeita sintonia com o que o mercado, com o que o consumidor espera das empresas”, 

disse. 

“Sabemos de todas as limitações e dificuldades, mas iremos continuar debatendo formas 

de levar para o Rio Grande do Norte pelo menos uma versão adaptada do Sistema Dual, 

evoluindo a partir de alguns formatos que já temos no Senac. Inclusive, em dezembro 

deste ano, receberemos o Christian Reuter em Natal para darmos sequência aos pontos 
que precisam ser trabalhados”, afirmou o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 

Queiroz. 

A comitiva 

Liderada pelo presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, a comitiva de 
representantes do Estado, de municípios turísticos e de entidades empresariais do Rio 

Grande do Norte cumpre agenda na Alemanha a convite do estado alemão da Renânia-

Palatinado, que custeou integralmente todas as despesas (aéreo, inclusive taxas de 

embarque, hospedagem, transportes e refeições). A ideia da viagem não é divulgar ou 
promover o destino RN mas, sim, trocar experiências de gestão, marketing e capacitação 

de mão de obra no setor turístico. 

Além do presidente Marcelo Queiroz e do diretor Regional do Senac RN, Fernando Virgílio, 

fazem parte da comitiva: o secretário-adjunto de Turismo do RN, Manoel Gaspar Neto; a 
secretária de Turismo de Natal, Christiane Alecrim; o coordenador da Câmara Empresarial 

do Turismo da Fecomércio RN, George Gosson;  a subsecretária de Turismo e coordenador 

dos polos turísticos do RN, Solange Portela; a secretária de Turismo de São Miguel do  
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Gostoso, Janielle Linhares; a secretária de Turismo de Tibau do Sul, Elizabeth Bauchwitz; o 

secretário de Turismo de Serra de São Bento, Clovis Magdiel Figueiredo; o presidente da 

Abav RN, Abdon Gosson; o presidente da ABIH RN, José Odécio Rodrigues; o vice-

presidente do Natal Convention Bureau, George Costa; a presidente da Emprotur RN, Ana 
Maria Costa; o cônsul honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert; o assessor da Diretoria 

Regional do Senac RN, Estácio Guimarães; e o assessor de Comunicação e Marketing do 

Sistema Fecomércio RN, Luciano Kleiber. 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR DATA: 20.06.17 
 

Comitiva potiguar se aprofunda 

no Sistema Dual da Alemanha 
O sistema tem como base a forte integração entre a sala de aula e a prática nas empresas 

Por Redação 

 

 

Dando continuidade à extensa programação que cumpre até o final desta semana no estado alemão 
da Renânia-Palatinado, a comitiva potiguar participou de um workshop sobre o Sistema Dual de 

Formação e Aperfeiçoamento, ministrado pelo consultor da Câmara de Comércio e Turismo da 
cidade de Trier, Christian Reuter. O sistema tem como base a forte integração entre a sala de aula 
e a prática nas empresas, sobretudo nas áreas de comércio, serviços, turismo e indústria; além da 
total ausência do Poder Público no relacionamento entre empresas e alunos. 

O Sistema Dual forma por ano 4.200 pessoas apenas em Trier e 780 mil na Alemanha inteira. 
Todas as formações são de, no mínimo dois anos, podendo chegar a três. A cada ano, dois mil 
novos aprendizes se inscrevem em algum curso do Sistema Dual apenas nas cidades da região dos 

rios Mosel e Reno. São cerca de 180 profissões incluídas no formato Dual que tem, entre suas 
caraterísticas, um modelo rígido de avaliação final, que inclui até três avaliadores para cada 
exame. 

O maior diferencial do Sistema Dual é que um terço do tempo total do curso é realizado dentro 

das empresas, com os formandos atuando como aprendizes por até oito horas por dia. A formação 
no modelo Dual é equivalente a uma graduação universitária (terceiro grau). A Alemanha é o país 
onde o modelo é mais popular no mundo. Estima-se que cerca de um terço dos jovens alemães  
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encaminhem sua vida acadêmica para o formato Dual, contra uma média de 10% no restante da 
Europa. Vale ressaltar que o trabalhador alemão é considerado um dos mais bem preparados do 
mundo em diversas áreas, incluindo a Gastronomia, a Manufatura (indústrias variadas) e o 
Turismo. 

“É muito importante ressaltarmos que o aprendiz do Sistema Dual não é tratado pelas empresas 
como mais um dos seus colaboradores. Há uma preocupação em, de fato, qualificá-lo para aquela 
profissão e, em muitas empresas, áreas inteiras específicas para a atuação dos aprendizes do 

Sistema Dual”, afirmou o consultor da IHK Trier, Christian Reuter. O percentual de absorção 
efetiva dos profissionais formados pelo Sistema Dual pelas empresas alemãs é de “praticamente 
100%”, segundo Reuter. 

Legislação no Brasil é barreira 
No workshop ministrado para a comitiva potiguar, duas coisas ficaram muito claras. A primeira é 
que o profissional formado por meio do Dual tem um nível de qualidade primoroso e é, em sua 

maioria, o que os europeus chamam de “multitarefa”. O profissional de Gastronomia, por 
exemplo, é um verdadeiro Gestor de Alimentos e Bebidas, participando ativamente de todas as 
etapas do processo de gerenciamento do setor de A&B, desde a escolha dos fornecedores, 

negociação de preços, adequação de cardápios e aquisição dos insumos. E isto não apenas nos 
hotéis mas, também, em restaurantes. 

O outro ponto que ficou claro é que este leque maior de qualificação e habilidades garantido pelo 
Formato Dual esbarra em questões da legislação trabalhista brasileira. “Infelizmente, boa parte 

dos nossos profissionais formados para o Turismo não conseguem ter uma visão mais ampla do 
negócio onde eles trabalham. E isso é ruim para as empresas e para o colaborador, que poderia, 
entre outras coisas, ser melhor remunerado em virtude de desempenhar mais funções. No entanto, 

ainda esbarramos na legislação trabalhista”, comentou o presidente da ABIH RN, José Odécio 
Rodrigues. 

O presidente da seccional potiguar da Associação Brasileira dos Agentes de Viagem (Abav RN), 
hoteleiro Abdon Gosson, reforçou o entendimento de Rodrigues dizendo que, infelizmente, a 

maioria das coisas que viu sobre o Sistema Dual são utópicas para a realidade brasileira. “Temos o 
Código Brasileiro de Ocupações, o CBO, que é extremamente rígido e pouco abrangente. Não 
podemos investir na formação de um profissional que tenha um espectro mais amplo de atuação e 

qualificação porque vivemos sob a ameaça do chamado ‘desvio de função’. Sem dúvida, isto tolhe 
severamente a mudança no perfil do profissional de turismo. Do perfil e até dos valores de sua 
remuneração”, disse Gosson. 

O consultor da IHK Trier fez questão de pontuar que na Alemanha, dentro do Sistema Dual, o 

investimento na qualificação dos profissionais dentro da empresa é totalmente do setor privado e 
que não há interferência nenhuma do Poder Público nem mesmo no percentual de alunos-

estudantes que precisam ou podem ser mantidos. “O mercado regula isso. É importante para o 
empresário ter profissionais melhor qualificados e que possam atingir mais rapidamente a 
integralidade da sua produtividade. Nossa filosofia é dar um ensinamento que seja o mais amplo 

possível e ainda criar novas linhas de qualificação em perfeita sintonia com o que o mercado, com 
o que o consumidor espera das empresas”, disse. 

“Sabemos de todas as limitações e dificuldades, mas iremos continuar debatendo formas de levar 
para o Rio Grande do Norte pelo menos uma versão adaptada do Sistema Dual, evoluindo a partir 

de alguns formatos que já temos no Senac. Inclusive, em dezembro deste ano, receberemos o 
Christian Reuter em Natal para darmos sequência aos pontos que precisam ser trabalhados”, 
afirmou o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
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A comitiva 
Liderada pelo presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, a comitiva de 
representantes do Estado, de municípios turísticos e de entidades empresariais do Rio Grande do 

Norte cumpre agenda na Alemanha a convite do estado alemão da Renânia-Palatinado, que 
custeou integralmente todas as despesas (aéreo, inclusive taxas de embarque, hospedagem, 

transportes e refeições). A ideia da viagem não é divulgar ou promover o destino RN mas, sim, 
trocar experiências de gestão, marketing e capacitação de mão de obra no setor turístico. 

Além do presidente Marcelo Queiroz e do diretor Regional do Senac RN, Fernando Virgílio, 
fazem parte da comitiva: o secretário-adjunto de Turismo do RN, Manoel Gaspar Neto; a 

secretária de Turismo de Natal, Christiane Alecrim; o coordenador da Câmara Empresarial do 
Turismo da Fecomércio RN, George Gosson;  a subsecretária de Turismo e coordenador dos polos 
turísticos do RN, Solange Portela; a secretária de Turismo de São Miguel do Gostoso, Janielle 

Linhares; a secretária de Turismo de Tibau do Sul, Elizabeth Bauchwitz; o secretário de Turismo 
de Serra de São Bento, Clovis Magdiel Figueiredo; o presidente da Abav RN, Abdon Gosson; o 
presidente da ABIH RN, José Odécio Rodrigues; o vice-presidente do Natal Convention Bureau, 

George Costa; a presidente da Emprotur RN, Ana Maria Costa; o cônsul honorário da Alemanha 
no RN, Axel Geppert; o assessor da Diretoria Regional do Senac RN, Estácio Guimarães; e o 
assessor de Comunicação e Marketing do Sistema Fecomércio RN, Luciano Kleiber. 
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Na Alemanha, comitiva potiguar conhece 

o marketing e os números do turismo 
Na cidade de Trier, empresários, secretários e representantes do Governo do Estado, 
liderados pela Fecomércio RN, dão início à agenda extensa 

Liderada pelo presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, a comitiva de 
representantes do Estado, de municípios turísticos e de entidades empresariais do Rio 
Grande do Norte que está cumprindo agenda no estado alemão da Renânia-Palatinado ao 
longo de toda esta semana, foi recebida nesta segunda, 19, pelo gerente executivo da 
Câmara de Indústrias e Comércio (IHK) da cidade de Trier, no estado alemão da Renânia-
Palatinado, Jan Glockauer. 

Ele fez um breve relato sobre cada ponto da extensa programação que a comitiva norte-
riograndense irá cumprir no estado até o próximo sábado (24). Na oportunidade, o presidente 
Marcelo Queiroz registrou a importância da visita e, sobretudo, do aprendizado que os 
potiguares deverão ter ao longo de toda a semana. 

“Esta comitiva, tão representativa e abrangente em seus participantes, veio para a Renânia-
Palatinado uma enorme expectativa de que possamos sair daqui entendendo melhor o 
mergulho profissional que este estado deu na exploração sustentada e continuada do 
turismo como negócio e como pilar do desenvolvimento de uma região. Tenho certeza de 
que conseguiremos nosso objetivo. E que o turismo que fazemos no Rio Grande do Norte 
ganhará em muito com as experiências que levaremos daqui. E, ganhando o turismo 
potiguar, ganha toda a nossa economia, ganha o Estado e, sobretudo, ganha nosso povo, 
que será sempre grato e parceiro do povo da Renânia”, disse Queiroz. 

O diretor regional do Senac, Fernando Virgilio, fez uma apresentação sucinta de algumas 
das parcerias já  firmadas com o estado alemão. Ele destacou o fato de que, desde 2015, o 
portfólio de cursos do Senac no eixo de Turismo vem sendo incrementado, sobretudo na 
área de Gastronomia, graças ao intercâmbio com a Renânia-Palatinado. “Nós agregamos 
pelo menos uma dezena de cursos que foram viabilizados por meio da capacitação de 
instrutores nossos por parte dos especialistas enviados pelo governo da Renânia, que 
inclusive chegou a investir cerca de 37 mil euros em um laboratório completo de panificação 
para a realização de cursos nesta área. Somos muito gratos por esta parceria e temos 
certeza de que levaremos conosco um grande aprendizado desta viagem”, afirmou Virgilio. 

Ainda na parte da manhã, a comitiva assistiu uma apresentação feita por representantes da 
Trier Tourism und Marketing (TTM, empresa privada que cuida do marketing turístico de Trier 
e de toda a região dos rios Reno e Mosel). 

A equipe da TTM detalhou as estratégias de marketing e relacionamento com o público-alvo 
desenvolvidas em busca de consolidar a atividade turística como um motor cada vez mais 
importante da economia desta região do estado alemão da Renânia-Palatinado. 

Um dos pilares do segmento na cidade de Trier especificamente é apostar em eventos e em 
visitas guiadas temáticas, aproveitando o perfil histórico da região que tem nada menos que 
cinco monumentos declarados pela Unesco como patrimônio histórico da humanidade, além 
de uma ligação ancestral com os tempos áureos do império romano. 

O presidente Marcelo Queiroz destacou o nível de profissionalismo do trabalho voltado à 
promoção turística desenvolvido em Trier e na região. “Percebe-se um cuidado muito grande 
com cada detalhe, um planejamento de médio e longo prazo e uma visão empresarial, 
atualizada e com foco em se manter sempre em sintonia com o que o mercado espera. Os 
resultados se refletem nos números”, disse ele. 
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A região dos rios Mosel e Reno que inclui as cidades de Trier, Koblenz, Oberwessel, Binger 
e outras recebe, por ano, cerca de 2,3 milhões de turistas que movimentam mais de 1,2 
bilhão de euros (cerca de R$ 4 bilhões). Somente a cidade de Trier recebe 430 mil turistas 
por ano, com 800 mil pernoites nos seus hotéis, que contabilizam uma ocupação média 
anual na casa dos 73%. 

O coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio RN, George Gosson, fez 
questão de destacar como relevante o trabalho apurado de estatística e controle do fluxo 
turístico da cidade. “Os números trazem um histórico de pernoites que remonta ao ano de 
1981 até 2016. E há todo um detalhamento de polos-emissores, gastos realizados na cadeia 
turística. São informações fundamentais para embasar e planejar o trabalho que, 
infelizmente, no Brasil ainda estamos com certa dificuldade de viabilizar, embora estejamos 
caminhando bem, sobretudo nos dois últimos anos. O cenário é desafiador, ainda há muito 
trabalho a ser feito nesta área”, disse ele. 

O presidente Marcelo Queiroz também aproveitou a ida a Trier para assinar com o diretor-
gerente da TTM, Norbert Käthler, um protocolo de intenções para um futuro intercâmbio de 
profissionais da área de promoção turística. 

A comitiva 

  

Além do presidente Marcelo Queiroz, do diretor Regional do Senac RN, Fernando Virgilio, o 
coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio RN, George Gosson, fazem 
parte da comitiva:; o secretário-adjunto de Turismo do RN, Manoel Gaspar Neto; a secretária 
de Turismo de Natal, Christiane Alecrim; a subsecretária de Turismo e coordenador dos 
polos turísticos do RN, Solange Portela; a secretária de Turismo de São Miguel do Gostoso, 
Janielle Linhares; a secretária de Turismo de Tibau do Sul, Elizabeth Bauchwitz; o secretário 
de Turismo de Serra de São Bento, Clovis Magdiel Figueiredo; o presidente da Abav RN, 
Abdon Gosson; o presidente da ABIH RN, José Odécio Rodrigues; o vice-presidente do 
Natal Convention Bureau, George Costa; a presidente da Emprotur RN, Ana Maria Costa; o 
cônsul honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert; o assessor da Diretoria Regional do 
Senac RN, Estácio Guimarães; e o assessor de Comunicação e Marketing do Sistema 
Fecomércio RN, Luciano Kleiber. 

Sobre a cidade de Trier 

  

A cidade de Trier fica no Vale do Rio Mosel e foi fundada pelo imperador romano Augusto 
em 16 AC com o nome de Augusta Treverorum. Mas a área foi ocupada pelo povo Celta 
muitos séculos antes dos romanos chegarem. 

Trier se tornou a residência preferida de vários imperadores romanos, inclusive Constantino, 
o Grande, o primeiro imperador cristão. Quando o poder dos romanos acabou, os francos 
tomaram a cidade em 459 DC. 

No século 12, Trier virou um centro importante para bispos e arcebispos. Na Idade Média, o 
Arcebispo de Trier foi um príncipe eclesiástico importante, controlando as terras da fronteira 
francesa até o Rio Reno. Ele também foi um dos sete eleitores do Sacro Império Romano. 

Muitas vezes, Trier foi pega de surpresa por guerras entre a França e a Alemanha, por ficar 
entre os dois países. Como resultados das Guerras Napoleônicas, Trier virou francesa em 
1794. Mas com a derrota final dos franceses em 1815, Trier voltou a ser alemã. 

Trier também é conhecida como a “Roma do Norte”.  Como muitas cidades alemãs, Trier 
sofreu vários estragos durante a Segunda Guerra Mundial, mas se reergueu e hoje, os 
visitantes lotam suas ruazinhas,atrações arqueológicas e arquitetônicas. Foi em Trier que 
nasceu o lendário Karl Marx (filósofo, sociólogo, jornalista e revolucionário socialista, autor  
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da Obra Prima “O Capital”, na qual traçou as bases das relações de trabalho do modelo 
capitalista e sobre a Economia Política), no ano de 1818. A casa onde ele nasceu é hoje é 
um museu e centro de estudos (próxima à Praça do Mercado – Hauptmarkt). 

A Hauptmarkt (praça do mercado da cidade) é uma das mais bonitas da Alemanha, com 
fachadas de prédios centenários maravilhosos e uma linda fonte. Ela é ponto de partida para 
os passeios pelas várias ruas só para pedestres em várias direções. 
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