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VEÍCULO: BLOG SNERI DATA: 14.08.17 
 

Congresso de Empreendedorismo 
discutirá 7 erros fatais de um novo 
negócio 
 

O Congresso de Negócios e Empreendedorismo do Seridó já está consolidado como 

um dos maiores eventos empresariais e universitários do interior do Rio Grande do 

Norte por discutir temas do cotidiano e tendências de mercado. Nos próximos dias 25 

e 26 de agosto acontecerá a quarta edição do Congresso que é uma promoção das 

entidades empresariais de Caicó – CDL, ACISC e SindVarejo. 

Um dos destaques da programação será a palestra do consultor Astênio Araújo, com o 

tema “Os 7 erros fatais aos se criar e administrar um novo negócio (e como evita-

los)”. O palestrante é fundador e presidente da Inovai Consultoria Empresarial, foi 

executivo de grandes corporações multinacionais e nacionais (Coats Corrente, Philips 

e Alesat), é especialista em Estratégia e Gestão pelo Amana-Key (APG Senior) e em 

especialista em Estratégia de Negócios pela Fundação Dom Cabral, além de professor 

de Inovação na UFRN. 

As inscrições para o evento estão abertas na Casa do Empresário de Caicó, com valor 

promocional para universitários e empresários associados. O Congresso tem o apoio 

do Município de Caicó, Sebrae, Sistema Fecomércio, FIERN, Faculdade Católica 

Santa Teresinha, UnP e UFRN; patrocínio das Óticas Mirna e Banco do Nordeste. 
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Congresso de Empreendedorismo discutirá 7 erros 

fatais de um novo negócio 
 

 
 

O Congresso de Negócios e Empreendedorismo do Seridó já está consolidado como um dos 

maiores eventos empresariais e universitários do interior do Rio Grande do Norte por discutir 

temas do cotidiano e tendências de mercado. Nos próximos dias 25 e 26 de agosto acontecerá a 

quarta edição do Congresso que é uma promoção das entidades empresariais de Caicó – CDL, 

ACISC e SindVarejo. 

 

Um dos destaques da programação será a palestra do consultor Astênio Araújo, com o tema “Os 7 

erros fatais aos se criar e administrar um novo negócio (e como evita-los)”. O palestrante é 

fundador e presidente da Inovai Consultoria Empresarial, foi executivo de grandes corporações 

multinacionais e nacionais (Coats Corrente, Philips e Alesat), é especialista em Estratégia e 

Gestão pelo Amana-Key (APG Senior) e em especialista em Estratégia de Negócios pela 

Fundação Dom Cabral, além de professor de Inovação na UFRN. 

 

As inscrições para o evento estão abertas na Casa do Empresário de Caicó, com valor promocional 

para universitários e empresários associados. O Congresso tem o apoio do Município de Caicó, 

Sebrae, Sistema Fecomércio, FIERN, Faculdade Católica Santa Teresinha, UnP e UFRN; 

patrocínio das Óticas Mirna e Banco do Nordeste. 

 
 

http://www.robsonpiresxerife.com/notas/congresso-de-empreendedorismo-discutira-7-erros-fatais-de-um-novo-negocio/attachment/thumbnail_astenio-palestrante/
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Congresso de Empreendedorismo 
discutirá 7 erros fatais de um novo 
negócio 
 

O Congresso de Negócios e Empreendedorismo do Seridó já está consolidado como 

um dos maiores eventos empresariais e universitários do interior do Rio Grande do 

Norte por discutir temas do cotidiano e tendências de mercado. Nos próximos dias 25 

e 26 de agosto acontecerá a quarta edição do Congresso que é uma promoção das 

entidades empresariais de Caicó – CDL, ACISC e SindVarejo. 

Um dos destaques da programação será a palestra do consultor Astênio Araújo, com o 

tema “Os 7 erros fatais aos se criar e administrar um novo negócio (e como evita-

los)”. O palestrante é fundador e presidente da Inovai Consultoria Empresarial, foi 

executivo de grandes corporações multinacionais e nacionais (Coats Corrente, Philips 

e Alesat), é especialista em Estratégia e Gestão pelo Amana-Key (APG Senior) e em 

especialista em Estratégia de Negócios pela Fundação Dom Cabral, além de professor 

de Inovação na UFRN. 

As inscrições para o evento estão abertas na Casa do Empresário de Caicó, com valor 

promocional para universitários e empresários associados. O Congresso tem o apoio 

do Município de Caicó, Sebrae, Sistema Fecomércio, FIERN, Faculdade Católica 

Santa Teresinha, UnP e UFRN; patrocínio das Óticas Mirna e Banco do Nordeste. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ  DATA: 14.08.17 
 

Congresso de Empreendedorismo discutirá 

7 erros fatais de um novo negócio 
 
 

 
 

O Congresso de Negócios e Empreendedorismo do Seridó já está consolidado como 

um dos maiores eventos empresariais e universitários do interior do Rio Grande do 

Norte por discutir temas do cotidiano e tendências de mercado. Nos próximos dias 25 

e 26 de agosto acontecerá a quarta edição do Congresso que é uma promoção das 

entidades empresariais de Caicó – CDL, ACISC e SindVarejo. 

 

Um dos destaques da programação será a palestra do consultor Astênio Araújo, com o 

tema “Os 7 erros fatais aos se criar e administrar um novo negócio (e como evita-

los)”. O palestrante é fundador e presidente da Inovai Consultoria Empresarial, foi 

executivo de grandes corporações multinacionais e nacionais (Coats Corrente, Philips 

e Alesat), é especialista em Estratégia e Gestão pelo Amana-Key (APG Senior) e em 

especialista em Estratégia de Negócios pela Fundação Dom Cabral, além de professor 

de Inovação na UFRN. 

As inscrições para o evento estão abertas na Casa do Empresário de Caicó, com valor 

promocional para universitários e empresários associados. O Congresso tem o apoio 

do Município de Caicó, Sebrae, Sistema Fecomércio, FIERN, Faculdade Católica 

Santa Teresinha, UnP e UFRN; patrocínio das Óticas Mirna e Banco do Nordeste. 

 

http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2017/08/thumbnail_astenio-ara%C3%BAjo-palestrante.jpg
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Um dos maiores especialistas do tema no país, 

José Pastore participa em Natal de seminário sobre 
a modernização das Leis Trabalhistas 

Evento é promovido pela Fecomércio, em parceria com outras entidades 

empresariais e pretende tirar dúvidas de empresários, empreendedores, 

profissionais e formadores de opinião 

Com a sanção da Lei que promoveu a modernização das Leis Trabalhistas, 

cujas novas regras passam a valer em novembro, o que realmente vai mudar 

nas vidas do trabalhador e dos empregadores? Quais os novos cenários do 

mercado de trabalho com as novas regras? Para sanar dúvidas e 

questionamentos sobre o tema, o Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte 

realiza, em parceria com a Federação das Indústrias, da Agricultura, dos 

Transportes, das Associações Comerciais e das CDLs, além do Sebrae, CDL 

Natal e Associação Comercial do RN, no próximo dia 21, no hotel Holliday Inn, 

o Seminário Modernização Trabalhista: O que mudou? Por que mudou? O 

evento contará com a palestra de José Pastore, um dos maiores especialistas 

em relações de trabalho e recursos humanos do Brasil, que irá tratar das 

mudanças na legislação brasileira. Também participa do debate o deputado 

federal relator da Reforma Trabalhista na Câmara Federal, o potiguar Rogério 

Marinho (PSDB). 

“Já alcançamos uma vitória com a aprovação da reforma trabalhista. Agora 

temos que mostrar, esclarecer que a reforma é benéfica para todos, tanto 

para os empregadores quanto para os trabalhadores, e que ela abre um 

enorme caminho para que possamos ampliar a oferta de vagas de trabalho no 

mercado. E para colocar isso de forma bastante didática e elucidativa, 

convidamos o José Pastore, que é uma das maiores autoridades do país no 

assunto”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 



 

CONTINUAÇÃO: 

O seminário da próxima segunda-feira é apenas para convidados e cada 

instituição irá fazer a distribuição de senhas-convite aos seus associados, 

diretores e público de relacionamento. 

Reforma trabalhista 

A Consolidação das Leis Trabalhistas, que regia as relações entre patrão e 

empregado, é de 1943 e passou por algumas alterações, mas nenhuma que 

acompanhasse o avanço tecnológico e os novos modelos de trabalho. 

Com o novo conjunto de leis, entre outras coisas, está sendo regulamentada 

a possibilidade de novas formas de contratação, como o trabalho intermitente 

e a criação de regras para home office. A jornada de trabalho também pode 

ser negociada, sem ultrapassar os limites da Constituição, férias podem ser 

divididas em até três períodos, os acordos coletivos podem trocar os dias dos 

feriados e o intervalo de almoço pode ser reduzido a um mínimo de 30 

minutos. As conquistas da classe trabalhadora, como 30 dias de férias, 13º 

salário, FGTS, descanso semanal remunerado e licença-maternidade, são 

preservadas. 

A reforma trabalhista é a primeira de uma série de mudanças que a 

população espera, em meio à crise econômica e todo o vendaval político que 

se vivencia. O país exige ainda as reformas tributária, previdenciária e 

política. 

Pastore 

José Pastore é Doutor Honoris Causa em Ciências e PhD em Sociologia pela 

University of Wisconsin, nos Estados Unidos. Atuou também como 

pesquisador da Fundação Instituto de Administração (FIA) e da Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), ligadas à FEA. José Pastore é 

licenciado e bacharel em Ciências Sociais pela USP, mestre na mesma área  



 

CONTINUAÇÃO: 

pela Escola Pós-Graduada de Sociologia e Política de São Paulo. É 

especializado em Pesquisa, Ensino e Consultoria nas áreas de Relações do 

Trabalho, Emprego, Recursos Humanos e Desenvolvimento Institucional, 

tendo publicado mais de 30 livros nas áreas de Relações do Trabalho e 

Recursos Humanos. 
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Um dos maiores especialistas do tema no país, José Pastore 

participa em Natal de seminário sobre a modernização das Leis 

Trabalhistas 

 

Evento é promovido pela Fecomércio, em parceria com outras entidades 

empresariais e pretende tirar dúvidas de empresários, empreendedores, 

profissionais e formadores de opinião 



 

CONTINUAÇÃO: 

Com a sanção da Lei que promoveu a modernização das Leis Trabalhistas, cujas 

novas regras passam a valer em novembro, o que realmente vai mudar nas vidas do 

trabalhador e dos empregadores? Quais os novos cenários do mercado de trabalho 

com as novas regras? Para sanar dúvidas e questionamentos sobre o tema, o Sistema 

Fecomércio Rio Grande do Norte realiza, em parceria com a Federação das Indústrias, 

da Agricultura, dos Transportes, das Associações Comerciais e das CDLs, além do 

Sebrae, CDL Natal e Associação Comercial do RN, no próximo dia 21, no hotel 

Holliday Inn, o Seminário Modernização Trabalhista: O que mudou? Por que mudou? 

O evento contará com a palestra de José Pastore, um dos maiores especialistas em 

relações de trabalho e recursos humanos do Brasil, que irá tratar das mudanças na 

legislação brasileira. Também participa do debate o deputado federal relator da 

Reforma Trabalhista na Câmara Federal, o potiguar Rogério Marinho (PSDB). 

“Já alcançamos uma vitória com a aprovação da reforma trabalhista. Agora temos que 

mostrar, esclarecer que a reforma é benéfica para todos, tanto para os empregadores 

quanto para os trabalhadores, e que ela abre um enorme caminho para que possamos 

ampliar a oferta de vagas de trabalho no mercado. E para colocar isso de forma 

bastante didática e elucidativa, convidamos o José Pastore, que é uma das maiores 

autoridades do país no assunto”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, 

Marcelo Queiroz. 

O seminário da próxima segunda-feira é apenas para convidados e cada instituição irá 

fazer a distribuição de senhas-convite aos seus associados, diretores e público de 

relacionamento. 

Reforma trabalhista 

A Consolidação das Leis Trabalhistas, que regia as relações entre patrão e empregado, 

é de 1943 e passou por algumas alterações, mas nenhuma que acompanhasse o avanço 

tecnológico e os novos modelos de trabalho. 



 

CONTINUAÇÃO: 

Com o novo conjunto de leis, entre outras coisas, está sendo regulamentada a 

possibilidade de novas formas de contratação, como o trabalho intermitente e a 

criação de regras para home office. A jornada de trabalho também pode ser 

negociada, sem ultrapassar os limites da Constituição, férias podem ser divididas em 

até três períodos, os acordos coletivos podem trocar os dias dos feriados e o intervalo 

de almoço pode ser reduzido a um mínimo de 30 minutos. As conquistas da classe 

trabalhadora, como 30 dias de férias, 13º salário, FGTS, descanso semanal 

remunerado e licença-maternidade, são preservadas. 

A reforma trabalhista é a primeira de uma série de mudanças que a população espera, 

em meio à crise econômica e todo o vendaval político que se vivencia. O país exige 

ainda as reformas tributária, previdenciária e política. 

Pastore 

José Pastore é Doutor Honoris Causa em Ciências e PhD em Sociologia pela 

University of Wisconsin, nos Estados Unidos. Atuou também como pesquisador da 

Fundação Instituto de Administração (FIA) e da Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (Fipe), ligadas à FEA. José Pastore é licenciado e bacharel em Ciências 

Sociais pela USP, mestre na mesma área pela Escola Pós-Graduada de Sociologia e 

Política de São Paulo. É especializado em Pesquisa, Ensino e Consultoria nas áreas de 

Relações do Trabalho, Emprego, Recursos Humanos e Desenvolvimento 

Institucional, tendo publicado mais de 30 livros nas áreas de Relações do Trabalho e 

Recursos Humanos. 
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José Pastore participa em Natal 

de seminário sobre a 

modernização das Leis 

Trabalhistas 
O seminário da próxima segunda-feira é apenas para convidados 

Por Redação 

 

 

Com a sanção da Lei que promoveu a modernização das Leis Trabalhistas, cujas novas regras 

passam a valer em novembro, o que realmente vai mudar nas vidas do trabalhador e dos 

empregadores? Quais os novos cenários do mercado de trabalho com as novas regras? Para sanar 

dúvidas e questionamentos sobre o tema, o Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte realiza, em 

parceria com a Federação das Indústrias, da Agricultura, dos Transportes, das Associações 

Comerciais e das CDLs, além do Sebrae, CDL Natal e Associação Comercial do RN, no próximo 

dia 21, no hotel Holliday Inn, o Seminário Modernização Trabalhista: O que mudou? Por que 

mudou? O evento contará com a palestra de José Pastore, um dos maiores especialistas em 

relações de trabalho e recursos humanos do Brasil, que irá tratar das mudanças na legislação 

brasileira. Também participa do debate o deputado federal relator da Reforma Trabalhista na 

Câmara Federal, o potiguar Rogério Marinho (PSDB). 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

“Já alcançamos uma vitória com a aprovação da reforma trabalhista. Agora temos que mostrar, 

esclarecer que a reforma é benéfica para todos, tanto para os empregadores quanto para os 

trabalhadores, e que ela abre um enorme caminho para que possamos ampliar a oferta de vagas de 

trabalho no mercado. E para colocar isso de forma bastante didática e elucidativa, convidamos o 

José Pastore, que é uma das maiores autoridades do país no assunto”, afirma o presidente do 

Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 

 

O seminário da próxima segunda-feira é apenas para convidados e cada instituição irá fazer a 

distribuição de senhas-convite aos seus associados, diretores e público de relacionamento. 

 

Reforma trabalhista 
 

A Consolidação das Leis Trabalhistas, que regia as relações entre patrão e empregado, é de 1943 e 

passou por algumas alterações, mas nenhuma que acompanhasse o avanço tecnológico e os novos 

modelos de trabalho. 

 

Com o novo conjunto de leis, entre outras coisas, está sendo regulamentada a possibilidade de 

novas formas de contratação, como o trabalho intermitente e a criação de regras para home office. 

A jornada de trabalho também pode ser negociada, sem ultrapassar os limites da Constituição, 

férias podem ser divididas em até três períodos, os acordos coletivos podem trocar os dias dos 

feriados e o intervalo de almoço pode ser reduzido a um mínimo de 30 minutos. As conquistas da 

classe trabalhadora, como 30 dias de férias, 13º salário, FGTS, descanso semanal remunerado e 

licença-maternidade, são preservadas. 

 

A reforma trabalhista é a primeira de uma série de mudanças que a população espera, em meio à 

crise econômica e todo o vendaval político que se vivencia. O país exige ainda as reformas 

tributária, previdenciária e política. 
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Ex-técnico da seleção será 
palestrante em congresso 
empresarial de Caicó 
 

Considerado um dos melhores palestrantes do Brasil, Steven Dubner é um dos nomes 

confirmados para o 4° Congresso de Negócios e Empreendedorismo do Seridó, 

evento organizado pela Casa do Empresário e que acontecerá nos dias 25 e 26 de 

agosto, no auditório do CERES-UFRN, em Caicó-RN. 

“Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez” será o tema da palestra do professor 

Steven Dubner, formado em Educação Física e que trabalha há mais de 33 anos em 

esporte para as pessoas portadoras de deficiência no Brasil e nos Estados Unidos. A 

palestra é considerada uma das dez melhores do país, pela Associação Brasileira de 

Recursos Humanos (ABRH). Através do exemplo de seus atletas, mostra que a 

determinação e o empenho podem levar todos a superar limites. 

Steven é um dos fundadores da ADD – Associação Desportiva para Deficientes. O 

professor foi técnico da seleção brasileira em várias modalidades, trabalhou e 

competiu em diversos países da América, Europa, Ásia e a África. Atuou também 

junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro e a Confederação Brasileira de Basquete em 

Cadeira de Rodas e participou de diversas Paralimpíadas. 

O evento contará com mais seis palestrantes e tem o apoio do Município de Caicó, 

Sebrae, Sistema Fecomércio, FIERN, Faculdade Católica Santa Teresinha, UnP e 

UFRN; patrocínio das Óticas Mirna e Banco do Nordeste. As inscrições estão abertas 

na Casa do Empresário de Caicó, com valor promocional para universitários e 

empresários associados. 
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MARCELO QUEIROZ prestigia e apoia “BAILE 
DOS APAEXONADOS 2017” em Angicos 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-msXCWbsVuGs/WZG6KtYNL-I/AAAAAAABj8c/bmIdqZbg43YwTL7m9JlaNXjiR1fCX8MjwCLcBGAs/s1600/apae%2B3.JPG
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CONTINUAÇÃO: 
 

A APAE- Associação dos Pais 
de Excepcionais de Angicos realizou o seu baile tradicional anual neste 
sábado, 12 de agosto, em Angicos. 
 
Na oportunidade, a comunidade angicana se reuniu para prestigiar a 
instituição, que na cidade, busca desenvolver atividades que venham 
beneficiar os excepcionais locais, proporcionando qualidade de vida a 
todos. 
 
As famílias angicanas já conhecem o trabalho que vem sendo 
desenvolvido há anos pela Apae, sempre visando proporcionar diversos 
tipos de atendimentos aos excepcionais, assim como tratamento especial, 
aulas diversas, entre outras coisas. 

https://3.bp.blogspot.com/-1F4UBSVwp5Q/WZG6z3UgTcI/AAAAAAABj9A/pw7Wf1DIu2I-lJ2FZzy0D624RZo1Uk1RgCLcBGAs/s1600/apae%2B2.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-1F4UBSVwp5Q/WZG6z3UgTcI/AAAAAAABj9A/pw7Wf1DIu2I-lJ2FZzy0D624RZo1Uk1RgCLcBGAs/s1600/apae%2B2.JPG


 

CONTINUAÇÃO: 
 

 
A atual diretora, Givalda Macêdo, tem se dedicado de corpo e alma para 
fazer as coisas acontecerem,  e visa desenvolver ações que revitalizem a 
instituição, focando sempre no bem-estar de todos as crianças e jovens 
atendidas pela APAE. 

https://2.bp.blogspot.com/-tjDlIoS20SM/WZG6niVN_ZI/AAAAAAABj80/_AyNuujowpsBZOmX3sqcztNL4bFyNLHWwCLcBGAs/s1600/apae%2B8.JPG


 

CONTINUAÇÃO: 
 

 
O Presidente da Fecomércio do RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, 
prestigiou a noite de festa, ele vem sendo parceiro ao largo dos últimos 
anos, ajudando a Associação e patrocina todos os anos, grande parte do 
evento beneficente. 
 
No último sábado, Ao lado da sua esposa Gisele Queiroz, ele prestigiou o 
baile e se divertiu junto com os amigos e familiares. 

A cidade e região agradecem ao empresário pela forma carinhosa com 
que trata a nossa região central, sempre trazendo benefícios coletivos 
para o bem do povo simples. 
 
 
FOTOS: CLAUDINHO FOTOGRAFIA 
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CONTINUAÇÃO: 
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CONTINUAÇÃO: 
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VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/BLOG DO VIVER DATA: 14.08.17 
 

Sesc abre inscrições para 
oficina sobre dramaturgia 
do palhaço em Mossoró 
 

O ator e diretor Caco Mattos, pesquisador da palhaçaria 
clássica e artista circense, realiza no Rio Grande do Norte uma 
oficina sobre a dramaturgia do palhaço. A convite do Sesc RN, 
o ator ministra a oficina dias 25 e 26 de agosto, em Mossoró. 
Interessados devem se inscrever até 18 de agosto, pelo 
telefone (84) 3316-3665. 

Na oficina serão abordadas teoria e prática com o objetivo de 
ampliar as referências dos participantes acerca do tema. Serão 
tomados por base dois aspectos: o estudo e análise 
dramatúrgica de algumas entradas cômicas dos séculos XIX e 
XX e as possibilidades de criação de números contemporâneos 
na prática. 

A pesquisa de Caco Mattos sinaliza para um tipo de 
dramaturgia criada pelos palhaços europeus entre a metade 
dos séculos XIX e XX na França e que tanto inspirou os 
escritores franceses Tristan Rémy e Pierre Robert Levy a 
registrar fatos históricos de importância ao circo 
contemporâneo. É um dos tradutores do livro Entradas 
clownescas: uma dramaturgia do clown, de Tristan Rémy, 
lançado pelas Edições Sesc/SP 2016. 
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Mossoró é a 3ª cidade a receber a o oficina gratuita. Inscrições vão até 18/08 

Sesc abre inscrições para oficina sobre 
dramaturgia do palhaço em Mossoró 
Estão abertas em Mossoró as inscrições para a oficina A Dramaturgia do Palhaço: das entradas 

clássicas aos números contemporâneos. Promovida pelo Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, a capacitação gratuita integra o 

projeto Sesc Dramaturgias, e já foi realizada em Natal e Caicó. 

Em Mossoró, as inscrições podem ser feitas até sexta-feira, 18 de agosto, pelo telefone (84) 3316-

3665. Na oficina, que acontece entre 21 e 25 de agosto e tem vagas limitadas, serão abordadas 

teoria e prática com o objetivo de ampliar as referências dos participantes acerca do tema. 

Serão tomados por base dois aspectos: o estudo e análise dramatúrgica de algumas entradas 

cômicas dos séculos XIX e XX e as possibilidades de criação de números contemporâneos na 

prática. 

A atividade será ministrada por Caco Mattos, ator, palhaço e diretor, pesquisador da palhaçaria 

clássica, empenhado na pesquisa de um tipo de dramaturgia criada pelos palhaços europeus entre a 

metade dos séculos XIX e XX na França e que tanto inspirou os escritores franceses Tristan Rémy 

e Pierre Robert Levy a registrar fatos históricos de extrema importância ao circo contemporâneo. 

É um dos tradutores do livro Entradas clownescas: uma dramaturgia do clown, de Tristan Rémy, 

lançado pelas Edições Sesc/SP 2016. 



 

CONTINUAÇÃO: 

Sobre O Sesc Dramaturgias – Desde 2008, o projeto Sesc Dramaturgias é realizado no Rio Grande 

do Norte. Inicialmente em Natal, o projeto foi estendido, em 2013, a Mossoró e Caicó. 

Quase 800 pessoas já foram capacitadas nas oficinas gratuitas. Nas edições anteriores, o Sesc 

Dramaturgias trabalhou as subtemáticas Otelo de Shakespeare e o significado do ciúme e da posse 

conjugal (2011); Análise de texto dramático e técnicas de leituras em cena (2012); Criação de 

leituras dramáticas infanto-juvenis (2013); Palavra em ação (2014); Leituras do mundo (2015); e 

Do jogo ao texto à cena (2016). 

 Serviço: 

O quê? Sesc abre inscrições em Mossoró para oficina sobre oficina A Dramaturgia do Palhaço: 

das entradas clássicas aos números contemporâneos 

Quando?  21 a 25 de agosto, das 18h às 22h 

Onde? Sala de ensaio do Teatro Dix-huit Rosado 

Inscrições? Até 18/08 pelo telefone (84) 3316-3665 ou 99133-7867 

20 vagas | Oficina gratuita 
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 Sesc abre inscrições para oficina sobre 
dramaturgia do palhaço em Mossoró 

 

Mossoró é a 3ª cidade a receber a o oficina gratuita. Inscrições vão até 18/08 



 

CONTINUAÇÃO: 

  

Estão abertas em Mossoró as inscrições para a oficina A Dramaturgia do Palhaço: das 
entradas clássicas aos números contemporâneos. Promovida pelo Serviço Social do 
Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, a 
capacitação gratuita integra o projeto Sesc Dramaturgias, e já foi realizada em Natal e 
Caicó. Em Mossoró, as inscrições podem ser feitas até sexta-feira, 18 de agosto, pelo 
telefone (84) 3316-3665. 

Na oficina, que acontece entre 21 e 25 de agosto e tem vagas limitadas, serão 
abordadas teoria e prática com o objetivo de ampliar as referências dos participantes 
acerca do tema. Serão tomados por base dois aspectos: o estudo e análise 
dramatúrgica de algumas entradas cômicas dos séculos XIX e XX e as possibilidades de 
criação de números contemporâneos na prática. 

A atividade será ministrada por Caco Mattos, ator, palhaço e diretor, pesquisador da 
palhaçaria clássica, empenhado na pesquisa de um tipo de dramaturgia criada pelos 
palhaços europeus entre a metade dos séculos XIX e XX na França e que tanto inspirou 
os escritores franceses Tristan Rémy e Pierre Robert Levy a registrar fatos históricos de 
extrema importância ao circo contemporâneo. É um dos tradutores do livro Entradas 
clownescas: uma dramaturgia do clown, de Tristan Rémy, lançado pelas Edições 
Sesc/SP 2016. 

Sobre O Sesc Dramaturgias 

Desde 2008, o projeto Sesc Dramaturgias é realizado no Rio Grande do Norte. 
Inicialmente em Natal, o projeto foi estendido, em 2013, a Mossoró e Caicó. 

Quase 800 pessoas já foram capacitadas nas oficinas gratuitas. Nas edições anteriores, 
o Sesc Dramaturgias trabalhou as subtemáticas Otelo de Shakespeare e o significado 
do ciúme e da posse conjugal (2011); Análise de texto dramático e técnicas de leituras 
em cena (2012); Criação de leituras dramáticas infanto-juvenis (2013); Palavra em ação 
(2014); Leituras do mundo (2015); e Do jogo ao texto à cena (2016). 
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Com destaque para shows no 
Riachuelo, Idearte tem agenda 
intensa até o fim do ano 

Estão programadas inúmeras apresentações, algumas delas com 
apoio do Poder Público, por meio das leis de incentivos fiscais, o que 
proporciona preços mais baratos 

Reprodução/ Facebook 
Daniel Boaventura é destaque e se apresenta dia 26 deste mês 

Redação 

Com mais de seis anos de atuação no mercado potiguar de produção cultural, 
a Idearte Produções tem investido fortemente, com o fechamento de outros 
espaços culturais, em espetáculos teatrais e shows musicais no Teatro 
Riachuelo. Até o final deste ano, estão programadas inúmeras apresentações, 
algumas delas com apoio do Poder Público, por meio das leis de incentivos 
fiscais, o que proporciona preços mais baratos. 

Entre os destaques, conta o diretor da empresa, Amaury Júnior, está o show 
da turnê anual de Daniel Boaventura, que acontecerá no próximo dia 26 de 
agosto e terá a interpretação de clássicos de Frank Sinatra e Tom Jobim. Além 
dele, a Idearte vai produzir, entre outros, os shows musicais de Luiza Possi 
(pela primeira vez em Natal, com apresentação prevista para 07 de setembro)  
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e Humberto Gessinger (que retorna no dia 11 de outubro, após lotação 
máxima na última vez). 

No que diz respeito a espetáculos de humor, a Idearte trabalha na produção 
dos shows de Gustavo Mendes (com o show “Atrevido” no dia 15 de setembro) 
e do palhaço Tiririca (02 de dezembro), para citar dois exemplos. Para o 
público infantil, os destaques ficam para os shows da Turma da Mônica, em 17 
de setembro, e Beatles para Crianças, no dia 03 de outubro. No caso da Turma 
da Mônica, há ingressos disponíveis a partir de 25 reais. 

Todas as apresentações, conta Amaury, acontecerão no Teatro Riachuelo, haja 
vista que outros espaços, como o Teatro Alberto Maranhão e o Teatro 
Sandoval Wanderley, estão fechados. Outros ambientes, como o Teatro de 
Cultura Popular, têm capacidade reduzida, o que dificultam a realização de 
grandes eventos. Daí a escolha pelo Teatro Riachuelo, que, apesar de ter uma 
pauta considerada dispendiosa, oferece estrutura ampla, versatilidade e mais 
de 1,5 mil lugares para espectadores. 

“Temos bastantes shows no Teatro Riachuelo. Infelizmente, por 
incompetência da gestão pública em todas as esferas, só temos o Riachuelo. 
Agora em julho, por exemplo, completamos dois anos com o Teatro Alberto 
Maranhão fechado. O Sandoval Wanderley, há quase dez [fechado]. Pena que, 
em uma cidade com quase 1 milhão de pessoas, apenas 1 mil ou 1,5 mil 
possam ir lá [Teatro Riachuelo] assistir. Mas a gente não pode parar. Eu 
continuo produzindo muito”, comenta Amaury. 

Além das apresentações no Riachuelo, contudo, a Idearte Produções vai 
realizar em outubro, o mês das crianças, a terceira edição do Festival de 
Teatro Infantil, projeto que acontece graças a leis de incentivo à cultura. 
Haverá apresentações, exclusivamente voltadas para o público infantil, em 
três polos: Sesc, Cidade da Criança e Praia Shopping. “Tem muitos shows, 
espetáculos e muita coisa para acontecer em 2017; e para 2018, já estamos 
planejando”, afirma Amaury. 
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Senac divulga gastronomia 

potiguar em evento no Rio de 

Janeiro 

 

A Semana de Gastronomia Regional do Restaurante-escola Senac 

Downtown RJ, nos dias 9 e 10 de agosto, contemplou a culinária 

potiguar e homenageou o historiador, antropólogo e folclorista Luiz da 

Câmara Cascudo. O evento abordou aspectos dessa cozinha 

pesquisados por ele e que também estão presentes no livro “Arte e 

rituais do fazer, do servir e comer no Rio Grande do Norte”, publicado 

pela Editora Senac. 

Durante dois dias, os chefs e instrutores do Senac RN, Rodrigo 

Santana e Elizabeth Assunção, se juntaram à equipe do restaurante-

escola para o preparo do cardápio regional. “Dentro da própria  

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Cerca-de-380-pessoas-foram-atendidas-2.jpg
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formação do aluno, falamos muito da importância sobre a repercussão 

dos nossos pratos. É muito bom quando a gente tem uma 

oportunidade de sair da região e mostrar para as pessoas aquilo que 

caracteriza a nossa cultura”, disse Rodrigo Santana. 

Ao todo, cerca de 380 pessoas foram atendidas durante o evento, 

inclusive o presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), 

Antonio Oliveira Santos. No cardápio estavam o baião de dois com 

arroz da terra, o filé de sol com cebola roxa caramelizada, a paçoca de 

carne de sol, o arroz de caranguejo e o camarão na moranga. No 

buffet de sobremesas, não faltaram os doces em compota, a cocada e 

a cartola. 

Instrutores do Senac RN, Rodrigo Santana e Elizabeth Assunção, 

coordenaram trabalhos 

O artesanato do Rio Grande do Norte também ajudou na decoração do 

festival temático. As mesas foram enfeitadas com garrafas recicladas  

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Instrutores-do-Senac-RN-Rodrigo-Santana-e-Elizabeth-Assun%C3%A7%C3%A3o-coordenaram-trabalhos.jpg
http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Instrutores-do-Senac-RN-Rodrigo-Santana-e-Elizabeth-Assun%C3%A7%C3%A3o-coordenaram-trabalhos.jpg
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de vidro pintadas com motivos regionais por artesãos locais. No salão, 

elementos como a rede, o barro e a renda lembraram o estado 

nordestino. Saquinhos de castanha de caju embrulhados em tecido 

rústico foram as lembrancinhas oferecidas aos comensais. 

O vice-presidente da Fecomércio RN, Luiz Antônio Beserra Lacerda, e a 

diretora de Educação Profissional do Senac RN, Lucinete Araújo, 

prestigiaram o evento. Para a diretora de Educação Profissional, o 

festival proporciona aos chefs e alunos das empresas pedagógicas do 

Senac uma troca de conhecimentos. “Por esse motivo, nosso 

presidente recebeu o convite para participar do evento com grande 

satisfação. A partir daí, formamos um grupo de trabalho para traçar 

um planejamento que garantisse uma excelente representação do 

nosso estado”, disse Lucinete. 

Aula-show – Com o tema Do mar ao sertão, a programação contou 

com uma oficina que apresentou como se prepara a paçoca de carne 

de sol com camarão (como prato principal) e o musseline de macaxeira 

com mangaba (como acompanhamento), uma releitura de pratos 

típicos do Nordeste desenvolvida por Rodrigo Santana. “A receita é 

uma fusão da cozinha do nosso Seridó, representado pela paçoca, com 

a do nosso litoral, o camarão”, disse. 

Esta é a segunda vez que o estado participa da Semana de 

Gastronomia Regional. Em 2015, o Senac RN levou sua culinária para 

os restaurantes-escola na Câmara dos Deputados, Senado e 

Confederação Nacional do Comércio (CNC) em Brasília. Nos dias 11 a 

15 de setembro, o Rio Grande do Norte também estará na Semana de 

Gastronomia dos restaurantes-escola do Senado, do Downtown DF e 

da Câmara dos Deputados, na capital federal. 
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Senac divulga gastronomia potiguar em evento no 
Rio de Janeiro 

  

Durante dois dias instrutores do Senac RN coordenaram 

atividades e atenderam cerca de 380 pessoas 

Natal/RN, 14 de agosto de 2017 – A Semana de Gastronomia Regional do 

Restaurante-escola Senac Downtown RJ, nos dias 9 e 10 de agosto, 

contemplou a culinária potiguar e homenageou o historiador, antropólogo e 

folclorista Luiz da Câmara Cascudo. O evento abordou aspectos dessa cozinha 

pesquisados por ele e que também estão presentes no livro “Arte e rituais do 

fazer, do servir e comer no Rio Grande do Norte”, publicado pela Editora 

Senac. 

Durante dois dias, os chefs e instrutores do Senac RN, Rodrigo Santana e 

Elizabeth Assunção, se juntaram à equipe do restaurante-escola para o 

preparo do cardápio regional. “Dentro da própria formação do aluno, falamos 

muito da importância sobre a repercussão dos nossos pratos. É muito bom 

quando a gente tem uma oportunidade de sair da região e mostrar para as 

pessoas aquilo que caracteriza a nossa cultura”, disse Rodrigo Santana. 

Ao todo, cerca de 380 pessoas foram atendidas durante o evento, inclusive o 

presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Antonio Oliveira 

Santos. No cardápio estavam o baião de dois com arroz da terra, o filé de sol 

com cebola roxa caramelizada, a paçoca de carne de sol, o arroz de 

caranguejo e o camarão na moranga. No buffet de sobremesas, não faltaram 

os doces em compota, a cocada e a cartola. 

O artesanato do Rio Grande do Norte também ajudou na decoração do 

festival temático. As mesas foram enfeitadas com garrafas recicladas de vidro  



 

CONTINUAÇÃO: 

pintadas com motivos regionais por artesãos locais. No salão, elementos 

como a rede, o barro e a renda lembraram o estado nordestino. Saquinhos de 

castanha de caju embrulhados em tecido rústico foram as lembrancinhas 

oferecidas aos comensais. 

O vice-presidente da Fecomércio RN, Luiz Antônio Beserra Lacerda, e a 

diretora de Educação Profissional do Senac RN, Lucinete Araújo, prestigiaram 

o evento. Para a diretora de Educação Profissional, o festival proporciona aos 

chefs e alunos das empresas pedagógicas do Senac uma troca de 

conhecimentos. “Por esse motivo, nosso presidente recebeu o convite para 

participar do evento com grande satisfação. A partir daí, formamos um grupo 

de trabalho para traçar um planejamento que garantisse uma excelente 

representação do nosso estado”, disse Lucinete. 

Aula-show – Com o tema Do mar ao sertão, a programação contou com 

uma oficina que apresentou como se prepara a paçoca de carne de sol com 

camarão (como prato principal) e o musseline de macaxeira com mangaba 

(como acompanhamento), uma releitura de pratos típicos do Nordeste 

desenvolvida por Rodrigo Santana. “A receita é uma fusão da cozinha do 

nosso Seridó, representado pela paçoca, com a do nosso litoral, o camarão”, 

disse. 

Esta é a segunda vez que o estado participa da Semana de Gastronomia 

Regional. Em 2015, o Senac RN levou sua culinária para os restaurantes-

escola na Câmara dos Deputados, Senado e Confederação Nacional do 

Comércio (CNC) em Brasília. Nos dias 11 a 15 de setembro, o Rio Grande do 

Norte também estará na Semana de Gastronomia dos restaurantes-escola do 

Senado, do Downtown DF e da Câmara dos Deputados, na capital federal. 
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Senac divulga gastronomia potiguar em evento no 
Rio de Janeiro 

A Semana de Gastronomia Regional do Restaurante-escola Senac Downtown RJ, nos 
dias 9 e 10 de agosto, contemplou a culinária potiguar e homenageou o historiador, 
antropólogo e folclorista Luiz da Câmara Cascudo. O evento abordou aspectos dessa 
cozinha pesquisados por ele e que também estão presentes no livro “Arte e rituais do 
fazer, do servir e comer no Rio Grande do Norte”, publicado pela Editora Senac. 
  
Durante dois dias, os chefs e instrutores do Senac RN, Rodrigo Santana e Elizabeth 
Assunção, se juntaram à equipe do restaurante-escola para o preparo do cardápio 
regional. “Dentro da própria formação do aluno, falamos muito da importância sobre a 
repercussão dos nossos pratos. É muito bom quando a gente tem uma oportunidade de 
sair da região e mostrar para as pessoas aquilo que caracteriza a nossa cultura”, disse 
Rodrigo Santana. 
  
Ao todo, cerca de 380 pessoas foram atendidas durante o evento, incluindo o presidente 
da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Antonio Oliveira Santos. No cardápio 
estavam o baião de dois com arroz da terra, o filé de sol com cebola roxa caramelizada, 
a paçoca de carne de sol, o arroz de caranguejo e o camarão na moranga. No buffet de 
sobremesas, não faltaram os doces em compota, a cocada e a cartola. 
  
O artesanato do Rio Grande do Norte também ajudou na decoração do festival temático. 
As mesas foram enfeitadas com garrafas recicladas de vidro pintadas com motivos 
regionais por artesãos locais. No salão, elementos como a rede, o barro e a renda 
lembraram o estado nordestino. Saquinhos de castanha de caju embrulhados em tecido 
rústico foram as lembrancinhas oferecidas aos comensais. 
  
O vice-presidente da Fecomércio RN, Luiz Antônio Beserra Lacerda, e a diretora de 
Educação Profissional do Senac RN, Lucinete Araújo, prestigiaram o evento. Para a 
diretora de Educação Profissional, o festival proporciona aos chefs e alunos das 
empresas pedagógicas do Senac uma troca de conhecimentos. “Por esse motivo, nosso 
presidente recebeu o convite para participar do evento com grande satisfação. A partir 
daí, formamos um grupo de trabalho para traçar um planejamento que garantisse uma 
excelente representação do nosso estado”, disse Lucinete. 
  
Aula-show - Com o tema Do mar ao sertão, a programação contou com uma oficina que 
apresentou como se prepara a paçoca de carne de sol com camarão (como prato 
principal) e o musseline de macaxeira com mangaba (como acompanhamento), uma 
releitura de pratos típicos do Nordeste desenvolvida por Rodrigo Santana. “A receita é 
uma fusão da cozinha do nosso Seridó, representado pela paçoca, com a do nosso 
litoral, o camarão”, disse.  
  
Esta é a segunda vez que o estado participa da Semana de Gastronomia Regional. Em 
2015, o Senac RN levou sua culinária para os restaurantes-escola na Câmara dos 
Deputados, Senado e Confederação Nacional do Comércio (CNC) em Brasília. Nos dias 
11 a 15 de setembro, o Rio Grande do Norte também estará na Semana de Gastronomia 
dos restaurantes-escola do Senado, do Downtown DF e da Câmara dos Deputados, na 
capital federal. 
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Senac divulga gastronomia 

potiguar em evento no Rio de 

Janeiro 
Durante dois dias instrutores do Senac RN coordenaram atividades e atenderam cerca de 380 

pessoas 

Por Redação 

 

 

A Semana de Gastronomia Regional do Restaurante-escola Senac Downtown RJ, nos dias 9 e 10 

de agosto, contemplou a culinária potiguar e homenageou o historiador, antropólogo e folclorista 

Luiz da Câmara Cascudo. O evento abordou aspectos dessa cozinha pesquisados por ele e que 

também estão presentes no livro “Arte e rituais do fazer, do servir e comer no Rio Grande do 

Norte”, publicado pela Editora Senac. 

Durante dois dias, os chefs e instrutores do Senac RN, Rodrigo Santana e Elizabeth Assunção, se 

juntaram à equipe do restaurante-escola para o preparo do cardápio regional. “Dentro da própria 

formação do aluno, falamos muito da importância sobre a repercussão dos nossos pratos. É muito 

bom quando a gente tem uma oportunidade de sair da região e mostrar para as pessoas aquilo que 

caracteriza a nossa cultura”, disse Rodrigo Santana. 

Ao todo, cerca de 380 pessoas foram atendidas durante o evento, inclusive o presidente da 

Confederação Nacional do Comércio (CNC), Antonio Oliveira Santos. No cardápio estavam o 

baião de dois com arroz da terra, o filé de sol com cebola roxa caramelizada, a paçoca de carne de  
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sol, o arroz de caranguejo e o camarão na moranga. No buffet de sobremesas, não faltaram os 

doces em compota, a cocada e a cartola. 

O artesanato do Rio Grande do Norte também ajudou na decoração do festival temático. As mesas 

foram enfeitadas com garrafas recicladas de vidro pintadas com motivos regionais por artesãos 

locais. No salão, elementos como a rede, o barro e a renda lembraram o estado nordestino. 

Saquinhos de castanha de caju embrulhados em tecido rústico foram as lembrancinhas oferecidas 

aos comensais. 

O vice-presidente da Fecomércio RN, Luiz Antônio Beserra Lacerda, e a diretora de Educação 

Profissional do Senac RN, Lucinete Araújo, prestigiaram o evento. Para a diretora de Educação 

Profissional, o festival proporciona aos chefs e alunos das empresas pedagógicas do Senac uma 

troca de conhecimentos. “Por esse motivo, nosso presidente recebeu o convite para participar do 

evento com grande satisfação. A partir daí, formamos um grupo de trabalho para traçar um 

planejamento que garantisse uma excelente representação do nosso estado”, disse Lucinete. 

Aula-show – Com o tema Do mar ao sertão, a programação contou com uma oficina que 

apresentou como se prepara a paçoca de carne de sol com camarão (como prato principal) e o 

musseline de macaxeira com mangaba (como acompanhamento), uma releitura de pratos típicos 

do Nordeste desenvolvida por Rodrigo Santana. “A receita é uma fusão da cozinha do nosso 

Seridó, representado pela paçoca, com a do nosso litoral, o camarão”, disse. 

Esta é a segunda vez que o estado participa da Semana de Gastronomia Regional. Em 2015, o 

Senac RN levou sua culinária para os restaurantes-escola na Câmara dos Deputados, Senado e 

Confederação Nacional do Comércio (CNC) em Brasília. Nos dias 11 a 15 de setembro, o Rio 

Grande do Norte também estará na Semana de Gastronomia dos restaurantes-escola do Senado, do 

Downtown DF e da Câmara dos Deputados, na capital federal. 
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Gastronomia potiguar é destaque 
em evento no Rio de Janeiro 

 

A Semana de Gastronomia Regional do Restaurante-escola Senac Downtown RJ, nos 

dias 9 e 10 de agosto, contemplou a culinária potiguar e homenageou o historiador, 

antropólogo e folclorista Luiz da Câmara Cascudo. O evento abordou aspectos dessa 

cozinha pesquisados por ele e que também estão presentes no livro “Arte e rituais do 

fazer, do servir e comer no Rio Grande do Norte”, publicado pela Editora Senac. 

Durante dois dias, os chefs e instrutores do Senac RN, Rodrigo Santana e Elizabeth 

Assunção, se juntaram à equipe do restaurante-escola para o preparo do cardápio 

regional. “Dentro da própria formação do aluno, falamos muito da importância sobre 

a repercussão dos nossos pratos. É muito bom quando a gente tem uma oportunidade 

de sair da região e mostrar para as pessoas aquilo que caracteriza a nossa cultura”, 

disse Rodrigo Santana. 

Ao todo, cerca de 380 pessoas foram atendidas durante o evento, inclusive o 

presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Antonio Oliveira Santos. 

No cardápio estavam o baião de dois com arroz da terra, o filé de sol com cebola roxa 

caramelizada, a paçoca de carne de sol, o arroz de caranguejo e o camarão na 

moranga. No buffet de sobremesas, não faltaram os doces em compota, a cocada e a 

cartola. 

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/08/Cerca-de-380-pessoas-foram-atendidas-2.jpg
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O artesanato do Rio Grande do Norte também ajudou na decoração do festival 

temático. As mesas foram enfeitadas com garrafas recicladas de vidro pintadas com 

motivos regionais por artesãos locais. No salão, elementos como a rede, o barro e a 

renda lembraram o estado nordestino. Saquinhos de castanha de caju embrulhados em 

tecido rústico foram as lembrancinhas oferecidas aos comensais. 

O vice-presidente da Fecomércio RN, Luiz Antônio Beserra Lacerda, e a diretora de 

Educação Profissional do Senac RN, Lucinete Araújo, prestigiaram o evento. Para a 

diretora de Educação Profissional, o festival proporciona aos chefs e alunos das 

empresas pedagógicas do Senac uma troca de conhecimentos. “Por esse motivo, nosso 

presidente recebeu o convite para participar do evento com grande satisfação. A partir 

daí, formamos um grupo de trabalho para traçar um planejamento que garantisse uma 

excelente representação do nosso estado”, disse Lucinete. 

Aula-show – Com o tema Do mar ao sertão, a programação contou com uma oficina 

que apresentou como se prepara a paçoca de carne de sol com camarão (como prato 

principal) e o musseline de macaxeira com mangaba (como acompanhamento), uma 

releitura de pratos típicos do Nordeste desenvolvida por Rodrigo Santana. “A receita é 

uma fusão da cozinha do nosso Seridó, representado pela paçoca, com a do nosso 

litoral, o camarão”, disse. 

Esta é a segunda vez que o estado participa da Semana de Gastronomia Regional. Em 

2015, o Senac RN levou sua culinária para os restaurantes-escola na Câmara dos 

Deputados, Senado e Confederação Nacional do Comércio (CNC) em Brasília. Nos 

dias 11 a 15 de setembro, o Rio Grande do Norte também estará na Semana de 

Gastronomia dos restaurantes-escola do Senado, do Downtown DF e da Câmara dos 

Deputados, na capital federal. 
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Porto do Mangue monta sua 1ª 
trilha ecológica 

 
Curso ministrado pelo SENAC 

 

O Curso de Orientador Turístico Local (OTL) teve, nesse final de 

semana, sua primeira aula prática. Fazendo uso de equipamentos de 

segurança, os participantes saíram em barcos para construir a primeira 

trilha ecológica, composta pelo Rio das Conchas e pelo manguezal.  Essa 

é a primeira vez que a Prefeitura oferece um curso para capacitar os 

orientadores turísticos. A Prefeitura Municipal e a Secretaria de Turismo 

e Meio Ambiente vem trabalhando no intuito de fortalecer o setor de 

turismo, que vem se tornando cada dia mais importante para a evolução 

da economia local. O curso é ministrado por Juliana Jamile, instrutora do 

eixo de hospitalidade do SENAC e tem 80 horas-aula. 
 

http://www.portalcostabranca.com/2017/08/porto-do-mangue-monta-sua-1-trilha.html
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Polo Costa das Dunas promove 72ª 
reunião nesta terça no Centro de 
Convenções de Natal 

O Conselho de Turismo do Polo Costa das Dunas reúne-se amanhã (15), no Centro de 

Convenções de Natal, a partir das 10h, para discussões relacionados ao 

desenvolvimento do turismo potiguar. Na pauta da 72ª reunião estarão assuntos como o 

Projeto Orla, programa do Governo Federal para gerenciar a zona costeira, visando o 

ordenamento territorial dessa área. Ele será apresentado por Juliana Rayssa Silva 

Costa, analista ambiental do Idema. 

Os conselheiros também conhecerão o Projeto Verena, de desenvolvimento turístico no 

âmbito estadual. Iniciativa do Senac-RN, será exposto por Fernando Virgílio, diretor 

regional da Instituição. O Senac-RN é vinculado à Fecomércio-RN e, por meio do Projeto 

Verena, está desenvolvendo uma parceria com o estado alemão da Renânia-Palatinado. 

Outro tema que será tratado é o Serviço de Recuperação da Pista do Aeroporto Aluízio 

Alves, que será realizado a partir do mês de setembro e precisará da interrupção de 

vôos noturnos. O assunto será detalhado por Ibernon Gomes, da Inframérica, empresa 

responsável pelo Aeropororto. 

O Conselho do Polo reúne 36 representantes de instituições ligadas ao turismo, 

autoridades e especialistas, divididos entre a União, Estado, municípios inseridos na 

área do Polo, setor privado e terceiro setor. O Banco do Nordeste tem cadeira 

permanente e responde pelo secretariado do Polo. 
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