
 

FECOMÉRCIO 
VEÍCULO: SITE PREFEITURA DE MACAÍBA  DATA: 21.06.17  

Prefeitura está proibida de pagar diárias operacionais 

para policiais 

Tribunal de Contas do Estado mantém decisão 

 

Em reunião realizada ontem (19), o prefeito Fernando Cunha, os vereadores Antônio França, Socorro 

Nogueira, Ana Catarina e o vice-presidente da Fecomércio, Luiz Antonio Lacerda, foram recebidos pelo 
presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN), conselheiro Gilberto Jales. 

Em pauta, a questão do pagamento de diárias operacionais à Polícia Militar. Na reunião ficou claro que o 

posicionamento do Tribunal se mantém, no sentido de ser proibido aos municípios o custeio de diárias 
operacionais aos policiais, conforme parecer, contendo 18 páginas, emitido em abril de 2016, atendendo 

consulta da Secretaria de Segurança do Estado. 

De acordo com as orientações do TCE-RN, a Prefeitura de Macaíba pode realizar um convênio para o 

pagamento de combustível, alimentação, aluguel, material de escritório entre outros para as polícias Civil e 

Militar do Rio Grande do Norte, o que a administração municipal já realiza e continuará realizando. Os 
repasses para as Polícias Civil e Militar não são transformados em diárias operacionais. 

Confira o texto conclusivo do Tribunal de Contas do Estado presente no processo nº 018485/2013, que 

confirma a proibição do pagamento de diárias operacionais aos policiais pela Prefeitura: 

II) Em decorrência do item I, é vedado aos Municípios efetuar o pagamento de diárias operacionais aos 

policiais que estejam desempenhando suas funções em seu território, pelo fato de aqueles serem servidores 
vinculados à Secretaria de Estado de Segurança Pública (órgão, estadual), sendo, portanto, dever do 

Estado arcar com tal dispêndio, não podendo o Município custear esta despesa (de natureza remuneratória) 

que lhe é estranha e não lhe pertence, sob pena de burla aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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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 período 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. 

http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2017/06/serradesaobento.jpg


 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/E-TURISMO  DATA: 21.06.17 

Exemplos que vêm do Turismo da Alemanha. 
É conferir e praticar 

 

Delegação potiguar vivencia experiências exitosas na Alemanha 

A gestão do destino turístico e os novos conceitos que permeiam o turismo mundial estiveram entre os 

pontos centrais da visita que a comitiva do turismo potiguar – que cumpre agenda no estado alemão da 

Renânia-Palatinado ao longo de toda esta semana – realizou às cidades de Bernkastel-Kues e Traben-

Trarbach, na região do Rio Mosel. O grupo participou de um workshop com Rembert Gügel, 

especialista em gestão de destinos. Ele integra a equipe de profissionais da Câmara da Indústria e 

Comércio de Trier (IHK). 

“Há 30 anos todos os problemas do turismo, assim como suas soluções, já eram conhecidos. E eles 

estão ligados à necessidade de se entender que gerir um destino é torná-lo sustentável econômica, 

ecológica, social e culturalmente. O turismo precisa servir à população local. E não o contrário. A 

percepção que um turista terá do destino não se limita a uma única experiência que ele tenha. Ela 

passa por todas as experiências vividas naquele lugar e, principalmente, se aquele destino atende às 

expectativas que ele tem”, afirmou o dirigente alemão. 

E é esse conceito integrado que parte da região do Rio Mosel, mais precisamente estas duas cidades 

visitadas pelos potiguares, procura trabalhar. Para ilustrar o conceito, o representante da IHK dá um 

exemplo. “Esta é uma região grande produtora de vinhos e a atenção dada à atividade pelos 

operadores do turismo é total. Entendemos a produção do vinho como uma atividade empresarial, mas  

http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/87838/ale-1
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ela também é um atrativo turístico. Por isso não a perdemos de vista e buscamos integrá-la à atividade 

turística”, ressaltou Gügel. 

Ele diz ainda que há uma mudança de conceito turístico bastante forte hoje e que a Alemanha tem 

procurado explorar bem. “Hoje os turistas estão desacelerando, estão valorizando o slow travel. Eles 

querem mais tranquilidade, fazer as coisas devagar, sentindo cada lugar. Um dos grandes ícones desta 

mudança de expectativas é o crescimento do modelo de hospedagem no qual o turista quer alugar uma 

residência e viver como um habitante local, se integrando ao dia a dia daquele lugar. Esta tendência 

precisa ser levada em conta na hora de se trabalhar um destino e, sobretudo, quando queremos 

encantar o visitante. O destino inteiro precisa ser atrativo, de várias formas, para que possamos atrair e 

manter o turista”, pontuou. 

 

Hotel-escola alemão aponta caminhos para o turismo do RN 

Já na cidade de Traben-Trarbach, a delegação potiguar fez uma visita guiada ao Hotel-Escola 

Moselschlösschen, às margens do Rio Mosel. O equipamento chama a atenção pela beleza e o charme 

de suas formas. Funciona desde 1901 em uma antiga estação ferroviária. Trata-se de uma estrutura 

extremamente moderna e confortável, totalmente equipada para o que eles chamam de “aulas-show”, 

que acontecem em duas situações. 

A primeira é quando um grupo resolve contratar um chef de cozinha e reunir amigos em torno de um 

jantar com uma aula básica de gastronomia e enologia. A segunda é quando uma universidade ou 

escola técnica da região resolve realizar nos espaços do Moselschlösschen aulas extras para seus 

alunos, com foco, por exemplo, na harmonização de pratos com os vinhos produzidos na região. 

A comitiva potiguar que visita o estado alemão da Renânia-Palatinado teve, ainda, a oportunidade de 

conhecer a estrutura da Agência Estadual para o Desenvolvimento Turístico da Renânia-Palatinado  

http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/87838/ale-2
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(Rheinland-Pfalz Tourism Gmbh, a RPT), além de discutir possíveis formas de cooperação nesta área 

entre os alemães e o Rio Grande do Norte. 

A agência alemã tem 70% do seu trabalho custeado pelo Secretaria de Estado da Economia e Turismo 

da Renânia. Os outros 30% vêm de entidades privadas – entre elas a IHK (Câmara do Comércio e da 

Indústria) e a Dehoga (equivalente à ABIH no Brasil) – e de prefeituras das cidades da região, ou 

mesmo de prefeituras das cidades que tenham interesses pontuais na atuação da agência. 

Um dos pontos principais da atuação da RPT é uma ampla e diversificada plataforma de comunicação, 

com site responsivo (www.rlp.tourismusnetzwerk.info), aplicativos e reuniões por videoconferência. 

Outra estratégia que vem sendo utilizada com excelente retorno no que os alemães chamam de 

qualificação do atendimento e, consequentemente, do retorno ao cliente, é a chamada “Costumer 

Journey”. 

A equipe da agência realizou pesquisas e traçou perfis que definiram cinco “personas”, que são clientes 

que se enquadram nos padrões do público-alvo de cada destino. A definição do perfil destes clientes foi 

feita com base em pesquisas qualitativas que deixavam claras as preferências de atrações e o tipo de 

hospedagem pretendidos, a distância da residência, o tempo de permanência pretendido, entre outras 

coisas. 

De posse dos perfis do público-alvo de cada destino, a agência, em parceria com as entidades que a 

mantém, passou a monitorar clientes que se encaixassem neles e a ouvi-los de forma mais detalhada 

para saber, por exemplo, quando iam procurar comprar efetivamente o pacote e que motivos poderiam 

fazê-lo desistir da viagem. 

O material direcionado às “personas” leva em conta as características de cada um. Por exemplo: uma 

folheteria em letras maiores para o público da terceira idade ou uma base de comunicação mais 

personalizada para esportistas. 

O monitoramento vem dando certo, segundo dirigentes alemães, e garantindo o “encantamento” dos 

turistas nos destinos. Na maioria das cidades em que a agência atua, o percentual de turistas oriundos 

do trabalho baseado nas “personas” já chega a 50%. 

(*) material extraído de informações oficiais da Fecomércio-RN, através do jornalista Luciano 

Kleiber, assessor de imprensa da entidade, que acompanha a delegação potiguar na Alemanha 
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SESC 
VEÍCULO: BLOG SIDNEY SILVA DATA: 22.06.17 
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VEÍCULO: BLOG SNERI DATA: 21.06.17 
 

São João da Ilha de Sant’Ana terá cidade 
cenográfica 

 

O São João na Ilha de Sant’Ana será realizado de 22 a 25 de junho, em Caicó, com uma programação 

bem diversificada, destacando feira de artesanato, festival gastronômico e de quadrilhas, simpósio e 

apresentações com artistas locais, sendo uma realização da prefeitura municipal de Caicó em parceria 

com o SESC, SEBRAE, SENAI E SENAC. 

Uma das novidades do evento será a cidade cenográfica que será projetada na Ilha de Sant’Ana. 

Segundo o artista plástico André Vicente, a cidade cenográfica dará um aspecto de espetáculo para a 

festa junina que não se via em Caicó há muito tempo. 

“A gente quer dar colorido, alegria e trazer a possibilidade das pessoas terem um espaço rememorativo, 

onde elas vão ver as antigas festas de São João e também inserir essa nova proposta da festa junina 

estilizada da nossa terra”, disse André Vicente. 

Ele destacou que a cidade cenográfica terá as casas coloridas das cidades do interior, com a Igreja e a 

bodega, onde as pessoas poderão tirar fotografias e se encantarem com o colorido que será apresentado 

no espaço junino da Ilha de Sant’Ana. 

“A cidade cenográfica serve como um portal para o entretenimento e toda a Ilha será decorada. A gente 

quer fazer uma coisa bem simples, bem tradicional, mas com zelo através das pessoas que estão 

trabalhando no evento”, enfatizou. 

 
 

http://www.sneri.blog.br/wp-content/uploads/2017/06/cidade2.jpg
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São João da Ilha de Sant’Ana terá 

cidade cenográfica   

 

O São João na Ilha de Sant’Ana será realizado de 22 a 25 de junho, em Caicó, com 

uma programação bem diversificada, destacando feira de artesanato, festival 

gastronômico e de quadrilhas, simpósio e apresentações com artistas locais, sendo 

uma realização da prefeitura municipal de Caicó em parceria com o SESC, SEBRAE, 

SENAI E SENAC. 

Uma das novidades do evento será a cidade cenográfica que será projetada na Ilha de 

Sant’Ana. Segundo o artista plástico André Vicente, a cidade cenográfica dará um 

aspecto de espetáculo para a festa junina que não se via em Caicó há muito tempo. 

“A gente quer dar colorido, alegria e trazer a possibilidade das pessoas terem um 

espaço rememorativo, onde elas vão ver as antigas festas de São João e também 

inserir essa nova proposta da festa junina estilizada da nossa terra”, disse André 

Vicente. 

http://blogdofsilva.com.br/wp-content/uploads/2017/06/cidade2-696x390.jpg
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Ele destacou que a cidade cenográfica terá as casas coloridas das cidades do interior, 

com a Igreja e a bodega, onde as pessoas poderão tirar fotografias e se encantarem 

com o colorido que será apresentado no espaço junino da Ilha de Sant’Ana. 

“A cidade cenográfica serve como um portal para o entretenimento e toda a Ilha será 

decorada. A gente quer fazer uma coisa bem simples, bem tradicional, mas com zelo 

através das pessoas que estão trabalhando no evento”, enfatizou. 

 
 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/06/cidade1.jpg
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São João da Ilha de Sant’Ana terá 

cidade cenográfica 

 

O São João na Ilha de Sant’Ana será realizado de 22 a 25 de junho, em Caicó, com 

uma programação bem diversificada, destacando feira de artesanato, festival 

gastronômico e de quadrilhas, simpósio e apresentações com artistas locais, sendo 

uma realização da prefeitura municipal de Caicó em parceria com o SESC, SEBRAE, 

SENAI E SENAC. 

Uma das novidades do evento será a cidade cenográfica que será projetada na Ilha de 

Sant’Ana. Segundo o artista plástico André Vicente, a cidade cenográfica dará um 

aspecto de espetáculo para a festa junina que não se via em Caicó há muito tempo. 

“A gente quer dar colorido, alegria e trazer a possibilidade das pessoas terem um 

espaço rememorativo, onde elas vão ver as antigas festas de São João e também 

inserir essa nova proposta da festa junina estilizada da nossa terra”, disse André 

Vicente. 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/06/cidade2.jpg
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Ele destacou que a cidade cenográfica terá as casas coloridas das cidades do interior, 

com a Igreja e a bodega, onde as pessoas poderão tirar fotografias e se encantarem 

com o colorido que será apresentado no espaço junino da Ilha de Sant’Ana. 

“A cidade cenográfica serve como um portal para o entretenimento e toda a Ilha será 

decorada. A gente quer fazer uma coisa bem simples, bem tradicional, mas com zelo 

através das pessoas que estão trabalhando no evento”, enfatizou. 

 
 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/06/cidade1.jpg
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São João da Ilha de Sant’Ana terá cidade 
cenográfica 

 

O São João na Ilha de Sant’Ana será realizado de 22 a 25 de junho, em Caicó, com uma programação 

bem diversificada, destacando feira de artesanato, festival gastronômico e de quadrilhas, simpósio e 

apresentações com artistas locais, sendo uma realização da prefeitura municipal de Caicó em parceria 

com o SESC, SEBRAE, SENAI E SENAC. 

Uma das novidades do evento será a cidade cenográfica que será projetada na Ilha de Sant’Ana. 

Segundo o artista plástico André Vicente, a cidade cenográfica dará um aspecto de espetáculo para a 

festa junina que não se via em Caicó há muito tempo. 

“A gente quer dar colorido, alegria e trazer a possibilidade das pessoas terem um espaço rememorativo, 

onde elas vão ver as antigas festas de São João e também inserir essa nova proposta da festa junina 

estilizada da nossa terra”, disse André Vicente. 

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/06/cidade2.jpg
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Ele destacou que a cidade cenográfica terá as casas coloridas das cidades do interior, com a Igreja e a 

bodega, onde as pessoas poderão tirar fotografias e se encantarem com o colorido que será apresentado 

no espaço junino da Ilha de Sant’Ana. 

“A cidade cenográfica serve como um portal para o entretenimento e toda a Ilha será decorada. A gente 

quer fazer uma coisa bem simples, bem tradicional, mas com zelo através das pessoas que estão 

trabalhando no evento”, enfatizou. 

 
 

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/06/cidade1.jpg
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Sesc apresenta shows em sua concha acústica de 
Caicó 

A concha acústica do Sesc Caicó terá boa música potiguar nesta sexta-feira, 14 de julho, a partir das 
19h. O evento, realizado pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), 
instituição do Sistema Fecomércio, será aberto com o som do caicoense Marcus Vinicius. Em seguida, 
será a vez do show “A música brasileira e o RN”, do qual participam sete cantores papa-jerimuns. Os 
ingressos já podem ser adquiridos na Central de Relacionamento da unidade ao valor de R$ 5,00 
(comerciário) e R$ 10,00 (comunidade). 
 
Com a proposta de reforçar a música potiguar aos potiguares, o show “A música brasileira e o RN” 
conta com os cantores Dodora Cardoso, Fernanda Azevedo, Nara Costa e Isaque Galvão, além do 
GMP Trio. A banda base será composta por Jubileu Filho (violões); Eric Firmino (baixo) e Anderson 
Melo (bateria). 
 
O espetáculo passeia pelos artistas e grupos que marcaram a história musical do estado, influenciados 
pelos ritmos e características que compunham o cenário cultural brasileiro em suas épocas: o choro de 
K-Ximbinho; o coco de Chico Antônio; o forró de Elino Julião; as rainhas do rádio Glorinha Oliveira e 
Nubia Lafayette; o rock Jovem Guarda de Leno; e tantos outros artistas. A produção do show é 
assinada por Zé Dias. 
 
Sobre o Sesc RN 
 
O Sesc é uma instituição sem fins lucrativos ligada ao Sistema Fecomércio que existe desde a década 

de 1940 no Rio Grande do Norte. É mantida por empresários do comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do estado e atua nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. 
 
Atualmente, possui 14 unidades operacionais fixas em funcionamento, localizadas em Natal, Macaíba, 
Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. Além disso, conta com três unidades móveis: a 
BiblioSesc, a Sesc Saúde Mulher e a OdontoSesc. Também desenvolve ações sistemáticas em 
diversos municípios do estado. 
 
Desde 1999, o Sesc está em Caicó com uma estrutura diferenciada para a população. A unidade 
oferece diversos serviços e equipamentos, como biblioteca, Escola Sesc, lanchonete, projeto sociais 
como Sesc Cidadão e Trabalho Social com Idosos, ginásio, piscinas, concha acústica para 
apresentações culturais, domingos recreativos, modalidades esportivas como Zumba e hidroginástica, 
CineSesc e o projeto Letra & Música, que promove shows de artistas potiguares sempre às sextas-
feiras. Para saber mais sobre o que o Sesc Caicó oferece, ligue (84) 3421–2337. 
 
Serviço: 
 
O quê? Sesc apresenta shows em sua concha acústica de Caicó 
 
Quando? 14 de julho, às 19h 
 
Onde? Concha acústica do Sesc Caicó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem) 
 
Atrações? 
 
Show do caicoense Marcos Vinicius 
 
Show  “A música brasileira e o RN”, os cantores Dodora Cardoso, Fernanda Azevedo, Nara Costa e 
Isaque Galvão, além do GMP Trio. Banda base: Jubileu Filho (violões); Eric Firmino (baixo) e Anderson 
Melo (bateria) 
 
Ingressos? Central de Relacionamento Sesc Caicó | R$ 5 (comerciário) e R$ 10 (comunidade) 
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Sesc apresenta shows em sua concha acústica de 

Caicó nesta sexta-feira 

Show “A música brasileira e o RN”, que conta com sete cantores, será aberto pelo som do 

caicoense Marcos Vinicius 

Cedida 
O espetáculo passeia pelos artistas e grupos que marcaram a história musical do estado 

Por Redação 

A concha acústica do Sesc Caicó terá boa música potiguar nesta sexta-feira, 14 de 
julho, a partir das 19h. O evento, realizado pelo Serviço Social do Comércio do Rio 
Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, será aberto com o 
som do caicoense Marcus Vinicius. Em seguida, será a vez do show “A música 
brasileira e o RN”, do qual participam sete cantores papa-jerimuns. Os ingressos 
já podem ser adquiridos na Central de Relacionamento da unidade ao valor de R$ 
5,00 (comerciário) e R$ 10,00 (comunidade). 

Com a proposta de reforçar a música potiguar aos potiguares, o show “A música 
brasileira e o RN” conta com os cantores Dodora Cardoso, Fernanda Azevedo, 
Nara Costa e Isaque Galvão, além do GMP Trio. A banda base será composta por 
Jubileu Filho (violões); Eric Firmino (baixo) e Anderson Melo (bateria). 

O espetáculo passeia pelos artistas e grupos que marcaram a história musical do 
estado, influenciados pelos ritmos e características que compunham o cenário 
cultural brasileiro em suas épocas: o choro de K-Ximbinho; o coco de Chico 
Antônio; o forró de Elino Julião; as rainhas do rádio Glorinha Oliveira e Nubia 
Lafayette; o rock Jovem Guarda de Leno; e tantos outros artistas. A produção do 
show é assinada por Zé Dias. 
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Sesc apresenta shows em sua concha 

acústica de Caicó 

 

Show “A música brasileira e o RN”, que conta com sete cantores, será aberto pelo 

som do caicoense Marcos Vinicius 

A concha acústica do Sesc Caicó terá boa música potiguar nesta sexta-feira, 14 de 

julho, a partir das 19h. O evento, realizado pelo Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, será aberto com o 

som do caicoense Marcus Vinicius. Em seguida, será a vez do show “A música 

brasileira e o RN”, do qual participam sete cantores papa-jerimuns. Os ingressos já 

podem ser adquiridos na Central de Relacionamento da unidade ao valor de R$ 5,00 

(comerciário) e R$ 10,00 (comunidade). 

Com a proposta de reforçar a música potiguar aos potiguares, o show “A música 

brasileira e o RN” conta com os cantores Dodora Cardoso, Fernanda Azevedo, Nara 

Costa e Isaque Galvão, além do GMP Trio. A banda base será composta por Jubileu 

Filho (violões); Eric Firmino (baixo) e Anderson Melo (bateria). 

O espetáculo passeia pelos artistas e grupos que marcaram a história musical do 

estado, influenciados pelos ritmos e características que compunham o cenário cultural  

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/06/Forma%C3%A7%C3%A3o-show-A-m%C3%BAsica-potiguar-e-o-RN.-Foto-Franklin-Levy.jpg
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brasileiro em suas épocas: o choro de K-Ximbinho; o coco de Chico Antônio; o forró 

de Elino Julião; as rainhas do rádio Glorinha Oliveira e Nubia Lafayette; o rock Jovem 

Guarda de Leno; e tantos outros artistas. A produção do show é assinada por Zé Dias. 

Sobre o Sesc RN 

O Sesc é uma instituição sem fins lucrativos ligada ao Sistema Fecomércio que existe 

desde a década de 1940 no Rio Grande do Norte. É mantida por empresários do 

comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado e atua nas áreas de Educação, 

Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. 

Atualmente, possui 14 unidades operacionais fixas em funcionamento, localizadas em 

Natal, Macaíba, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. Além disso, conta 

com três unidades móveis: a BiblioSesc, a Sesc Saúde Mulher e a OdontoSesc. 

Também desenvolve ações sistemáticas em diversos municípios do estado. 

Desde 1999, o Sesc está em Caicó com uma estrutura diferenciada para a população. 

A unidade oferece diversos serviços e equipamentos, como biblioteca, Escola Sesc, 

lanchonete, projeto sociais como Sesc Cidadão e Trabalho Social com Idosos, ginásio, 

piscinas, concha acústica para apresentações culturais, domingos recreativos, 

modalidades esportivas como Zumba e hidroginástica, CineSesc e o projeto Letra & 

Música, que promove shows de artistas potiguares sempre às sextas-feiras. Para 

saber mais sobre o que o Sesc Caicó oferece, ligue (84) 3421–2337. 
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Sesc apresenta shows em sua concha acústica de Caicó 

 
 
A concha acústica do Sesc Caicó terá boa música potiguar nesta sexta-feira, 14 de julho, a partir das 
19h. O evento, realizado pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), 
instituição do Sistema Fecomércio, será aberto com o som do caicoense Marcus Vinicius. Em seguida, 
será a vez do show “A música brasileira e o RN”, do qual participam sete cantores papa-jerimuns. Os 
ingressos já podem ser adquiridos na Central de Relacionamento da unidade ao valor de R$ 5,00 
(comerciário) e R$ 10,00 (comunidade). 
 
Com a proposta de reforçar a música potiguar aos potiguares, o show “A música brasileira e o RN” 
conta com os cantores Dodora Cardoso, Fernanda Azevedo, Nara Costa e Isaque Galvão, além do 
GMP Trio. A banda base será composta por Jubileu Filho (violões); Eric Firmino (baixo) e Anderson 
Melo (bateria). 
 
O espetáculo passeia pelos artistas e grupos que marcaram a história musical do estado, influenciados 
pelos ritmos e características que compunham o cenário cultural brasileiro em suas épocas: o choro de 
K-Ximbinho; o coco de Chico Antônio; o forró de Elino Julião; as rainhas do rádio Glorinha Oliveira e 
Nubia Lafayette; o rock Jovem Guarda de Leno; e tantos outros artistas. A produção do show é 
assinada por Zé Dias. 

 
 

http://www.robsonpiresxerife.com/notas/sesc-apresenta-shows-em-sua-concha-acustica-de-caico/attachment/thumbnail_dodora-cardoso-foto-moraes-neto/
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Sesc apresenta shows em sua concha 
acústica de Caicó 

 
Foto: Franklin Levy 

Show “A música brasileira e o RN”, que conta com sete cantores, será aberto pelo som do caicoense 

Marcos Vinicius 

A concha acústica do Sesc Caicó terá boa música potiguar nesta sexta-feira, 14 de julho, a partir das 

19h. O evento, realizado pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), 

instituição do Sistema Fecomércio, será aberto com o som do caicoense Marcus Vinicius. Em seguida, 

será a vez do show “A música brasileira e o RN”, do qual participam sete cantores papa-jerimuns. Os 

ingressos já podem ser adquiridos na Central de Relacionamento da unidade ao valor de R$ 5,00 

(comerciário) e R$ 10,00 (comunidade). 

Com a proposta de reforçar a música potiguar aos potiguares, o show “A música brasileira e o RN” 

conta com os cantores Dodora Cardoso, Fernanda Azevedo, Nara Costa e Isaque Galvão, além do GMP 

Trio. A banda base será composta por Jubileu Filho (violões); Eric Firmino (baixo) e Anderson Melo 

(bateria). 

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/06/Forma%C3%A7%C3%A3o-show-A-m%C3%BAsica-potiguar-e-o-RN.-Foto-Franklin-Levy.jpg
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Dodora Cardoso – Foto: Moraes Neto 

 

O espetáculo passeia pelos artistas e grupos que marcaram a história musical do estado, influenciados 

pelos ritmos e características que compunham o cenário cultural brasileiro em suas épocas: o choro de 

K-Ximbinho; o coco de Chico Antônio; o forró de Elino Julião; as rainhas do rádio Glorinha Oliveira e 

Nubia Lafayette; o rock Jovem Guarda de Leno; e tantos outros artistas. A produção do show é 

assinada por Zé Dias. 

Sobre o Sesc RN 

O Sesc é uma instituição sem fins lucrativos ligada ao Sistema Fecomércio que existe desde a década 

de 1940 no Rio Grande do Norte. É mantida por empresários do comércio de Bens, Serviços e Turismo 

do estado e atua nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. 

Atualmente, possui 14 unidades operacionais fixas em funcionamento, localizadas em Natal, Macaíba, 

Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. Além disso, conta com três unidades móveis: a 

BiblioSesc, a Sesc Saúde Mulher e a OdontoSesc. Também desenvolve ações sistemáticas em diversos 

municípios do estado. 

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/06/Dodora-Cardoso.-Foto-Moraes-Neto.jpg
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Nara Costa – Foto: Franklin Levy 

 

Desde 1999, o Sesc está em Caicó com uma estrutura diferenciada para a população. A unidade oferece 

diversos serviços e equipamentos, como biblioteca, Escola Sesc, lanchonete, projeto sociais como Sesc 

Cidadão e Trabalho Social com Idosos, ginásio, piscinas, concha acústica para apresentações culturais, 

domingos recreativos, modalidades esportivas como Zumba e hidroginástica, CineSesc e o projeto 

Letra & Música, que promove shows de artistas potiguares sempre às sextas-feiras. Para saber mais 

sobre o que o Sesc Caicó oferece, ligue (84) 3421–2337. 

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/06/Nara-Costa.-Foto-Franklin-Levy.jpg
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Atividades da Câmara Cidadã são iniciadas no 

bairro de Nazaré, zona Oeste de Natal 

Segunda edição do projeto foi lançada nesta terça-feira 20; desta vez, instalações da Casa 

Legislativa estão situadas no Santuário dos Mártires 

José Aldenir / Agora Imagens 
Fachada da Câmara Cidadã em Nazaré 

Redação 

Foi iniciada nesta terça-feira 20 a segunda edição do Câmara Cidadã, projeto que 
leva as atividades da Câmara Municipal de Natal para os bairros da capital 
potiguar, desta vez em Nossa Senhora de Nazaré, zona Oeste da cidade. Com a 
presença de várias autoridades políticas entre titulares da Casa e representantes 
da Assembleia Legislativa, Governo do Estado e Prefeitura do Natal, o evento foi 
lançado de maneira ímpar e contou, desde as primeiras horas da manhã, com 
uma grande adesão dos populares. 

Para o presidente da Câmara, vereador Raniere Barbosa (PDT), a segunda edição 
do projeto promete ser ainda melhor do que a primeira, que foi realizada no mês 
passado no conjunto Santa Catarina, zona Norte da cidade. Estamos muito 
satisfeitos com essa segunda edição. A quantidade de populares que circulam pelo 
nosso evento é muito grande e isso nos faz perceber que estamos no caminho 
certo”, declarou o parlamentar. 

Segundo Raniere, o crescimento do projeto é notório e tem se refletido na adesão 
aos serviços oferecidos. Na primeira edição, poucos vereadores haviam colocado 
produtos a disposição nos estandes, desta vez, segundo o próprio presidente, 
quase metade da Casa Legislativa já está oferecendo benefícios para a população, 
o que deve ser comemorado pela organização do evento e, sobretudo, pelas  
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pessoas que estão sendo beneficiadas com a estrutura que está montada no 
Santuário dos Mártires. 

“O número de parceiros já ampliou bastante e os serviços oferecidos também, 
sejam da parte de cultura, lazer, entretenimento e as ações sociais e de cidadania. 
Traremos, assim como a primeira edição, todas as atividades da CMN para cá. 
Teremos sessões ordinárias, audiências públicas e sessões solene. A grande 
finalidade do projeto é aproximar a população da Câmara e fazer com que a Casa 
seja representante do povo. Temos que estar onde o povo está justamente para 
filtrar as necessidades deles e dar o encaminhamento necessário para o 
Executivo”, contou. 

Além dos próprios parlamentares, o projeto Câmara Cidadã tem como parceiro o 
Governo do Estado, a Prefeitura de Natal, instituições do Sistema Fecomércio RN 
(Sesc e Senac), a universidade Estácio de Sá, as Forças Armadas, a Academia 
Norte-rio-grandense de Letras e diversas Organizações Não-Governamentais. 
Representando o Governo do RN estava a primeira-dama e Secretaria Estadual de 
Assistência Social (Sethas), Julianne Faria. Em pronunciamento, ela celebrou a 
iniciativa da CMN. 

“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”, declarou, sendo 
acompanhada logo depois pelo vereador Aroldo Alves (PSDB), anfitrião desta 
edição do projeto, realizado no seu bairro de moradia. 

“Receber um evento deste porte na nossa comunidade e na nossa região é muito 
bom. A Câmara Municipal do Natal está saindo das quatro paredes e expondo seu 
trabalho para a comunidade de um modo geral. Como vereador e residente da 
comunidade há 27 anos, me sinto bastante honrado com o desembarque deste 
projeto por aqui. A única coisa que a gente precisa é que os políticos comecem a 
observar o comportamento do povo. Nós vivemos um outro momento. Hoje é 
bastante necessária essa integração entre os parlamentares e a população para 
que haja uma harmonia ainda melhor entre todos”, concluiu. 

Participaram da solenidade de abertura da 2ª Câmara Cidadã diversos 
vereadores, servidores e populares, além do deputado estadual Jacó Jácome 
(PSD), representando a Assembleia Legislativa do Estado, e a secretária adjunta 
de Planejamento do Município, Joana Guerra, representando o prefeito Carlos 
Eduardo Alves (PDT). As atividades do evento se iniciaram nesta terça e vão até a 
quinta-feira, dia 22, havendo programação social, legislativa, religiosa, esportiva 
e cultural. 
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Serviços de saúde e cidadania Câmara Cidadã 

beneficiam moradores na Zona Oeste 

Procura é intensa nos estandes do Sesc e do Senac; estão sendo oferecidos gratuitamente 

corte de cabelos, esmaltação de unhas e design de sobrancelhas 

José Aldenir / Agora Imagens 
Projeto está ampliando serviços de emissão de documentos 

Redação 

Em parceria com instituições do Sistema Fecomércio RN (Sesc e Senac), Governo 
do Estado e Prefeitura do Natal, o projeto Câmara Cidadã da Câmara Municipal 
de Natal está ampliando serviços de emissão de documentos, orientação em 
saúde e ações de cidadania para moradores do bairro de Nazaré e adjacências, na 
Zona Oeste de Natal. 

No estande do ITEP, 150 pessoas estão emitindo 1ª e 2ª vias da carteira de 
identidade. Este é o número limite que o ITEP trabalha em ações de cidadania. Os 
procedimentos como a análise da documentação, fotos e análise da necessidade 
da segunda via, foram realizados ontem e hoje e serão concluídos amanhã, mas a 
procura foi tanta que as fichas disponíveis já acabaram. 

A procura também é intensa nos estandes do Sesc e do Senac. Estão sendo 
oferecidos gratuitamente corte de cabelos, esmaltação de unhas e design de 
sobrancelhas. “A demanda está grande, só no primeiro dia foram 251 
atendimentos. Os profissionais são formados pelo Senac e prestam esses serviços 
que estamos oferecendo até amanhã por ordem de chegada dos interessados”, 
explica Maria José Tavares, coordenadora das ações do Senac no evento. Já o 
Sesc leva orientações sobre saúde para a população. “Estamos com orientação de 
saúde bucal, saúde da mulher, DSTs, câncer de mama e verificação de índice de 
massa corporal, além do espaço de leitura. É importante este espaço para pessoas 
carentes que muitas vezes têm esse serviço muito distantes do seu dia-a-dia”, 
conta Leonardo Barreto, coordenador do atendimento do Sesc no Câmara Cidadã. 
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As Secretarias Municipal e Estadual de Saúde (Sesap) também estão orientando 
sobre DST’s e outras doenças no local, além da realização de testes rápidos de 
glicose, Sífilis e HIV, além da distribuição de preservativos e cloro para limpar a 
água. Os estandes estão instalados no pátio da basílica dos Mártires, para onde a 
Câmara também levou seus serviços legislativos como o Procon Legislativo, a 
Procuradoria, Ouvidoria, Memorial, Escola do Legislativo, além de Frentes 
Parlamentares e os gabinetes itinerantes, onde vereadores ou seus assessores 
estarão ouvindo as demandas dos moradores. O Plenário também foi montado na 
praça. É lá que ocorrerão as sessões ordinárias e audiências públicas. 

Confira a programação a partir da tarde desta quarta-feira: 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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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Gestão e novos conceitos turísticos 
marcam a pauta da comitiva potiguar 

que visita a Alemanha 

 

  

A gestão do destino turístico e os novos conceitos que permeiam o turismo mundial 

estiveram entre os pontos centrais da visita que a comitiva potiguar – que cumpre agenda 
no estado alemão da Renânia-Palatinado ao longo de toda esta semana – realizou às 

cidades de Bernkastel-Kues e Traben-Trarbach, na região do Rio Mosel. O grupo participou 

de um workshop com o doutor Rembert Gügel, especialista em gestão de destinos. Ele 
integra a equipe de profissionais da Câmara da Indústria e Comércio de Trier (IHK). 

“Há 30 anos todos os problemas do turismo, assim como suas soluções, já eram 

conhecidos. E eles estão ligados à necessidade de se entender que, gerir um destino é 

torná-lo sustentável econômica, ecológica, social e culturalmente. O turismo precisa servir 
à população local, e não o contrário. A percepção que um turista terá do destino não se 

limita a uma única experiência que ele tenha. Ela passa por todas as experiências vividas 

naquele lugar e, principalmente, se aquele destino atende às expectativas que ele tem”, 

afirmou Gügel. 

E é esse conceito integrado que parte da região do Rio Mosel, mais precisamente estas 

duas cidades visitadas pelos potiguares, procura trabalhar. Para ilustrar o conceito, o 

representante da IHK dá um exemplo. “Esta é uma região grande produtora de vinhos e a 

atenção dada à atividade pelos operadores do turismo é total. Entendemos a produção do 
vinho como uma atividade empresarial, mas ela também é um atrativo turístico, por isso 

não a perdemos de vista e buscamos integrá-la à atividade turística”, ressaltou Rembert 

Gügel. 

Ele diz ainda que há uma mudança de conceito turístico bastante forte hoje e que a 
Alemanha tem procurado explorar bem. “Hoje os turistas estão desacelerando, estão 

valorizando o slow travel. Eles querem mais tranquilidade, fazer as coisas devagar, 

sentindo cada lugar. Um dos grandes ícones desta mudança de expectativas é o 
crescimento do modelo de hospedagem no qual o turista quer alugar uma residência e 

viver como um habitante local, se integrando ao dia a dia daquele lugar. Esta tendência 

precisa ser levada em conta na hora de se trabalhar um destino e, sobretudo, quando 
queremos encantar o visitante. O destino inteiro precisa ser atrativo, de várias formas, 

para que possamos atrair e manter o turista”, pontuou Gügel. 

http://cristinalira.com/wp-content/uploads/2017/06/escola-mosel.jpg


 

CONTINUAÇÃO 

E ele vai além: “para saber exatamente o que o turista quer precisamos pesquisá-lo, 

entendê-lo, saber exatamente para onde iremos voltar nossas atenções, nossos esforços 

e, sobretudo, os nossos recursos”. 

Um hotel Hotel-Escola diferente 

  

Já na cidade de Traben-Trarbach, os potiguares realizaram uma visita guiada ao Hotel-
Escola Moselschlösschen, às margens do Rio Mosel. 

  

O hotel chama a atenção bela beleza e o charme de suas formas e funciona desde 1901 

em uma antiga estação ferroviária. Trata-se de uma estrutura extremamente moderna e 

confortável, totalmente equipada para o que eles chamam de “aulas-show” que acontecem 
em duas situações. A primeira é quando um grupo resolve contratar um chef de cozinha e 

reunir amigos em torno de um jantar com uma aula básica de gastronomia e enologia. A 

segunda é quando uma universidade ou escola técnica da região resolve realizar nos 
espaços do Moselschlösschen aulas extras para seus alunos, com foco, por exemplo, na 

harmonização de pratos com os vinhos produzidos na região. 

Para atender aos dois tipos de público, o hotel conta com uma moderna estrutura de 

cozinha e espaço voltado à degustação de vinhos, além de uma “vinhoteca”, um espaço 
subterrâneo, no qual são montados eventos destinados aos apreciadores da bebida. 

Promoção direcionada do destino: as “personas” dos alemães 

A comitiva potiguar que visita o estado alemão da Renânia-Palatinado teve, ainda, a 

oportunidade de conhecer a estrutura da Agência Estadual para o Desenvolvimento 

Turístico da Renânia-Palatinado (Rheinland-Pfalz Tourism Gmbh, a RPT), além de discutir 
possíveis formas de cooperação nesta área entre os alemães e o Rio Grande do Norte. 

A agência alemã tem 70% do seu trabalho custeado pelo Secretaria de Estado da 

Economia e Turismo da Renânia. Os outros 30% vêm de entidades privadas – entre elas a 

IHK (Câmara do Comércio e da Indústria) e a Dehoga (equivalente à ABIH no Brasil) – e 
de prefeituras das cidades da região, ou mesmo de prefeituras das cidades que tenham 

interesses pontuais na atuação da agência. 

Um dos pontos principais da atuação da RPT é uma ampla e diversificada plataforma de 

comunicação, com site responsivo (www.rlp.tourismusnetzwerk.info), aplicativos e 
reuniões por videoconferência. 

Outra estratégia que vem sendo utilizada com excelente retorno no que os alemães 

chamam de qualificação do atendimento e, consequentemente, do retorno ao cliente, é a 

chamada “Costumer Journey”. 

A equipe da agência realizou pesquisas e traçou perfis que definiram cinco “Personas”, que 
são clientes que se enquadram nos padrões do público-alvo de cada destino. A definição 

do perfil destes clientes foi feita com base em pesquisas qualitativas que deixavam claras 

as preferências de atrações e o tipo de hospedagem pretendidos, a distância da residência, 
o tempo de permanência pretendido, entre outras coisas. De posse dos perfis do público-

alvo de cada destino, a agência, em parceria com as entidades que a mantém, passou a 

monitorar clientes que se encaixassem neles e a ouvi-los de forma mais detalhada para 
saber, por exemplo, quando iam procurar comprar efetivamente o pacote, que motivos 

poderiam fazê-lo desistir da viagem. O material direcionado às “personas” leva em conta 

as características de cada um, por exemplo, com uma folheteria em letras maiores para o 

público da terceira idade ou uma base de comunicação mais personalizada para 
esportistas. 

O monitoramento vem dando muito certo e garantindo o “encantamento” dos turistas nos 

destinos. Na maioria das cidades em que a agência atua, o percentual de turistas oriundos 

do trabalho baseado nas “personas” já chega aos 50% do total. 
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“Este é um modelo muito interessante e nós deveremos discuti-lo no RN mais a fundo. 

Vamos tentar encontrar formas de adaptá-lo à nossa realidade. Me parece um bom indutor 

do crescimento do fluxo turístico, sobretudo em um momento em que nosso Rio Grande do 

Norte está diversificando fortemente seus atrativos”, garantiu 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 está cumprindo esta agenda 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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Gestão e novos conceitos turísticos marcam a 

pauta da comitiva potiguar que visita a 

Alemanha 
 

A gestão do destino turístico e os novos conceitos que permeiam o turismo mundial estiveram entre os pontos 
centrais da visita que a comitiva potiguar – que cumpre agenda no estado alemão da Renânia-Palatinado ao longo 

de toda esta semana – realizou às cidades de Bernkastel-Kues e Traben-Trarbach, na região do Rio Mosel. O grupo 

participou de um workshop com o doutor Rembert Gügel, especialista em gestão de destinos. Ele integra a equipe 

de profissionais da Câmara da Indústria e Comércio de Trier (IHK). 

Credito. Divulgação. 

“Há 30 anos todos os problemas do turismo, assim como suas soluções, já eram conhecidos. E eles estão ligados à 

necessidade de se entender que, gerir um destino é torná-lo sustentável econômica, ecológica, social e 

culturalmente. O turismo precisa servir à população local, e não o contrário. A percepção que um turista terá do 
destino não se limita a uma única experiência que ele tenha. Ela passa por todas as experiências vividas naquele 

lugar e, principalmente, se aquele destino atende às expectativas que ele tem”, afirmou Gügel. 

E é esse conceito integrado que parte da região do Rio Mosel, mais precisamente estas duas cidades visitadas pelos 

potiguares, procura trabalhar. Para ilustrar o conceito, o representante da IHK dá um exemplo. “Esta é uma região 

grande produtora de vinhos e a atenção dada à atividade pelos operadores do turismo é total. Entendemos a 
produção do vinho como uma atividade empresarial, mas ela também é um atrativo turístico, por isso não a 

perdemos de vista e buscamos integrá-la à atividade turística”, ressaltou Rembert Gügel. 
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C
redito. Divulgação. 

Ele diz ainda que há uma mudança de conceito turístico bastante forte hoje e que a Alemanha tem procurado 

explorar bem. “Hoje os turistas estão desacelerando, estão valorizando o slow travel. Eles querem mais 
tranquilidade, fazer as coisas devagar, sentindo cada lugar. Um dos grandes ícones desta mudança de expectativas 

é o crescimento do modelo de hospedagem no qual o turista quer alugar uma residência e viver como um habitante 

local, se integrando ao dia a dia daquele lugar. Esta tendência precisa ser levada em conta na hora de se trabalhar 

um destino e, sobretudo, quando queremos encantar o visitante. O destino inteiro precisa ser atrativo, de várias 
formas, para que possamos atrair e manter o turista”, pontuou Gügel. 

E ele vai além: “para saber exatamente o que o turista quer precisamos pesquisá-lo, entendê-lo, saber exatamente 

para onde iremos voltar nossas atenções, nossos esforços e, sobretudo, os nossos recursos”. 

Um hotel Hotel-Escola diferente 

Já na cidade de Traben-Trarbach, os potiguares realizaram uma visita guiada ao Hotel-Escola Moselschlösschen, 

às margens do Rio Mosel. 
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Cr
edito. Divulgação. 

O hotel chama a atenção bela beleza e o charme de suas formas e funciona desde 1901 em uma antiga estação 

ferroviária. Trata-se de uma estrutura extremamente moderna e confortável, totalmente equipada para o que eles 

chamam de “aulas-show” que acontecem em duas situações. A primeira é quando um grupo resolve contratar um 
chef de cozinha e reunir amigos em torno de um jantar com uma aula básica de gastronomia e enologia. A segunda 

é quando uma universidade ou escola técnica da região resolve realizar nos espaços do Moselschlösschen aulas 

extras para seus alunos, com foco, por exemplo, na harmonização de pratos com os vinhos produzidos na região. 

Para atender aos dois tipos de público, o hotel conta com uma moderna estrutura de cozinha e espaço voltado à 

degustação de vinhos, além de uma “vinhoteca”, um espaço subterrâneo, no qual são montados eventos destinados 
aos apreciadores da bebida. 

Promoção direcionada do destino: as “personas” dos alemães 

A comitiva potiguar que visita o estado alemão da Renânia-Palatinado teve, ainda, a oportunidade de conhecer a 

estrutura da Agência Estadual para o Desenvolvimento Turístico da Renânia-Palatinado (Rheinland-Pfalz Tourism 

Gmbh, a RPT), além de discutir possíveis formas de cooperação nesta área entre os alemães e o Rio Grande do 

Norte. 

A agência alemã tem 70% do seu trabalho custeado pelo Secretaria de Estado da Economia e Turismo da Renânia. 
Os outros 30% vêm de entidades privadas – entre elas a IHK (Câmara do Comércio e da Indústria) e a Dehoga 

(equivalente à ABIH no Brasil) – e de prefeituras das cidades da região, ou mesmo de prefeituras das cidades que 

tenham interesses pontuais na atuação da agência. 

Um dos pontos principais da atuação da RPT é uma ampla e diversificada plataforma de comunicação, com site 

responsivo (www.rlp.tourismusnetzwerk.info), aplicativos e reuniões por videoconferência.Outra estratégia que 
vem sendo utilizada com excelente retorno no que os alemães chamam de qualificação do atendimento e, 

consequentemente, do retorno ao cliente, é a chamada “Costumer Journey”. 
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Credito. Divulgação. 

A equipe da agência realizou pesquisas e traçou perfis que definiram cinco “Personas”, que são clientes que se 
enquadram nos padrões do público-alvo de cada destino. A definição do perfil destes clientes foi feita com base 

em pesquisas qualitativas que deixavam claras as preferências de atrações e o tipo de hospedagem pretendidos, a 

distância da residência, o tempo de permanência pretendido, entre outras coisas.De posse dos perfis do público-

alvo de cada destino, a agência, em parceria com as entidades que a mantém, passou a monitorar clientes que se 
encaixassem neles e a ouvi-los de forma mais detalhada para saber, por exemplo, quando iam procurar comprar 

efetivamente o pacote, que motivos poderiam fazê-lo desistir da viagem. O material direcionado às “personas”  
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leva em conta as características de cada um, por exemplo, com uma folheteria em letras maiores para o público da 

terceira idade ou uma base de comunicação mais personalizada para esportistas. 

O monitoramento vem dando muito certo e garantindo o “encantamento” dos turistas nos destinos. Na maioria das 
cidades em que a agência atua, o percentual de turistas oriundos do trabalho baseado nas “personas” já chega aos 

50% do total. 

“Este é um modelo muito interessante e nós deveremos discuti-lo no RN mais a fundo. Vamos tentar encontrar 

formas de adaptá-lo à nossa realidade. Me parece um bom indutor do crescimento do fluxo turístico, sobretudo em 

um momento em que nosso Rio Grande do Norte está diversificando fortemente seus atrativos”, garantiu 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 está cumprindo esta agenda 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. 

Credito. Divulgação. 

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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Governo do RN integra comitiva na Alemanha para 
troca de experiências de gestão em turismo 

Conhecer e aprender mais sobre experiências de divulgação de destinos e criação de 
roteiros temáticos é o principal objetivo da comitiva potiguar formada por setores do 
Governo do Estado, empresários e secretários de turismo presentes no estado alemão 
da Renânia-Palatinado. 
 
“Essa visita nos rende vários conhecimentos, no tocante à formação de mão de obra 
turística, logística de divulgação e, claro, o estreitamento de laços com a Alemanha, 
sempre um mercado potencial para nosso Estado”, apontou o secretário estadual de 
Turismo, Ruy Gaspar. 
 
O convite para a equipe do Governo do Estado, por meio da Setur e Emprotur, integrar a 
missão foi solicitado pela Fecomércio, em acordo de cooperação com o governo alemão. 
Representam o Governo do RN, o secretário adjunto de Turismo, Manuel Gaspar, a 
subsecretária Solange Portela, e a presidente da Emprotur, Aninha Costa, e conta ainda 
com presenças dos secretários de turismo de Natal, Tibau do Sul, São Miguel do 
Gostoso e Serra de São Bento. A visita segue na Alemanha até dia 24 de junho. 
 
Para Aninha Costa, os desdobramentos da visita à Renânia-Palatinado em anos 
anteriores atestam a importância da missão. “Além do ponto de vista das experiências 
de gestão e do marketing turístico, há sempre a ideia de viabilizarmos um voo direto 
Alemanha-Natal”, completou. 
 
Também integram a comitiva o coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da 
Fecomércio RN, George Gosson; o presidente da Abav RN, Abdon Gosson; o presidente 
da ABIH RN, José Odécio Rodrigues; o vice-presidente do Natal Convention Bureau, 
George 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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